
KOD TANIM

01.11.11 Makarnalık buğday (durum buğdayı); tohumluk olmayan

01.11.11 Durum buğdayı

01.11.11 Makarnalık buğday (durum buğdayı); tohumluk

01.11.12 Adi buğday ve mahlut; tohumluk

01.11.12 Buğday, durum buğdayı hariç

01.11.12 Kaplıca (kızıl) buğday; tohumluk

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

01.11.12 Tohumluk diğer buğdaylar

01.11.20 Mısır (diğer melezler; tohumluk)

01.11.20 Mısır (tek melez; tohumluk)

01.11.20 Mısır

01.11.20 Mısır (diğer tohumluk)

01.11.20 Mısır (üçlü melez; tohumluk)

01.11.20 Cin mısır

01.11.20 Mısır (diğer)

01.11.31 Arpa; tohumluk olmayan

01.11.31 Arpa (biralık)

01.11.31 Arpa; tohumluk

01.11.31 Arpa (diğer)

01.11.31 Arpa

01.11.32 Çavdar; tohumluk olmayan

01.11.32 Çavdar; tohumluk

01.11.32 Çavdar

01.11.33 Yulaf; tohumluk olmayan

01.11.33 Yulaf; tohumluk

01.11.33 Yulaf

01.11.41 Sorgum

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

01.11.41 Tane darı (koca darı); melezler, tohumluk

01.11.41 Tane darı (koca darı); tohumluk olmayan

01.11.42 Darı (cin ve kum darı); tohumluk

01.11.42 Darı

01.11.42 Darı (cin ve kum darı); tohumluk olmayan

01.11.43 Tritikale

01.11.43 Buğday ve çavdar melezi

01.11.49 Kuş yemi

01.11.49 Diğer hububat

01.11.49 Mahlut

01.11.49 Diğer tahıllar

01.11.49 Kara buğday

01.11.49 Siyez (einkorn)

01.11.49 Kinoa

01.11.49 Kavılca (gernik)

01.11.49 Çatal otu (Fonio) (Digitaria spp.)

01.11.49 Kinoa (Chenopodium quinoa)

01.11.49 Kaplıca, diğer

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



KOD TANIM

01.11.50 Tahılların saman ve kabukları

01.11.50 Önceden hazırlanmamış saman (doğranmış olsun ya da olmasın, öğütülmüş veya preslenmiş
(sıkıştırılmış) olsun ya da olmasın veya pelet şeklinde olsun ya da olmasın)

01.11.61 Barbunya fasulye, taze

01.11.61 Fasulye, taze (barbunya dahil)

01.11.61 Fasulye ve barbunya (taze/soğutulmuş)

01.11.61 Fasulye, taze

01.11.62 Bezelye, taze

01.11.62 Bezelye (taze/soğutulmuş)

01.11.62 Yemlik bezelye, taze

01.11.62 Bezelye (yemlik)

01.11.69 Bakla; diğer (taze/soğutulmuş)

01.11.69 Börülce, taze

01.11.69 Diğer taze baklagil sebzeleri

01.11.69 Bakla, taze

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

01.11.71 Diğer fasulyeler; kabuksuz (kuru)

01.11.71 Fasulye, kuru

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

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

01.11.71 Fasulye, kuru (barbunya hariç)

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

01.11.71 Fasulye barbunya, kuru

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

01.11.72 Bakla, at baklası; kabuksuz (kuru)

01.11.72 Bakla, kuru

01.11.73 Nohut; kabuksuz (kuru)

01.11.73 Nohut, kuru

01.11.74 Mercimekler; kabuksuz (kuru)

01.11.74 Mercimek, kuru (kırmızı)

01.11.74 Mercimek, kuru

01.11.74 Mercimek, kuru (siyah)

01.11.74 Mercimek, kuru (yeşil)

01.11.75 Bezelyesi; kabuksuz (kuru) diğer

01.11.75 Bezelye, kuru

01.11.75 Bezelye; kabuksuz (kuru) tohumluk

01.11.76 Börülce

01.11.76 Börülce (Vigna unguiculata); kuru

01.11.77 Güvercin bezelye (Cajanus cajan); kuru

01.11.77 Güvercin bezelye, kuru

01.11.79 Başka yerde sınıflandırılmamış baklagiller (kurutulmuş baklagil sebzeler)

01.11.79 Mürdümük

01.11.79 Acı bakla (insan tüketimi için)

01.11.79 Culbant

01.11.79 Diğer baklagiller; kabuksuz (kuru)

01.11.79 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer baklagiller (kurutulmuş baklagil sebzeler)

01.11.79 Burçak (dane)



KOD TANIM

01.11.79 Buy (çemen otu)

01.11.81 Soya fasulyesi; tohumluk

01.11.81 Soya fasulyesi

01.11.81 Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın); tohumluk olmayan

01.11.82 Yer fıstığı (kabuklu); tohumluk olmayan

01.11.82 Yer fıstığı; tohumluk

01.11.82 Yerfıstığı, kabuklu

01.11.91 Keten tohumu (diğer)

01.11.91 Keten tohumu

01.11.91 Keten tohumu (tohumluk)

01.11.92 Hardal tohumu (tohumluk)

01.11.92 Hardal tohumu (diğer)

01.11.92 Hardal tohumu

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

01.11.93 Rep/kolza tohumları (diğer)

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

01.11.93 Kanola veya kolza tohumu

01.11.94 Susam tohumu (tohumluk)

01.11.94 Susam tohumu

01.11.94 Susam tohumu (diğer)

01.11.95 Ayçiçeği tohumu (çerezlik)

01.11.95 Ayçiçeği tohumu (tohumluk)

01.11.95 Ayçiçeği tohumu

01.11.95 Ayçiçeği tohumu (diğer)

01.11.95 Ayçiçeği tohumu (tohumluk olmayan); kabuksuz veya kabuklu fakat kabuğu gri beyaz çizgili

01.11.95 Ayçiçeği tohumu (yağlık)

01.11.96 Hint yağı tohumu (kırılmış olsun olmasın)

01.11.96 Hintyağı tohumu

01.11.99 Aspir tohumu

01.11.99 Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu

01.11.99 Kenevir (kendir) tohumu (diğer)

01.11.99 Jojoba tohumu

01.11.99 Diğer yağlı tohumlar; tohumluk

01.11.99 Palm meyvesi ve çekirdeği (kırılmış olsun olmasın)

01.11.99 Haşhaş tohumu (tohumluk)

01.11.99 Haşhaş tohumu (diğer)

01.11.99 Haşhaş tohumu

01.11.99 Kavun, Karpuz tohumu

01.11.99 Ketencik tohumu

01.11.99 Diğer yağlı tohumlar

01.11.99 Kenevir tohumu

01.11.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yağlı tohumlar

01.11.99 Diğer yağlı tohumlar; tohumluk olmayan

01.12.10 Pirinç (uzun taneli,  2< uzunluk/genişlik oranı <3, kavuz içinde (çeltik)); tohumluk olanlar
HARİÇ

01.12.10 Pirinç (orta taneli, kavuz içinde (çeltik)); tohumluk olanlar HARİÇ

01.12.10 Pirinç (yuvarlak taneli, kavuz içinde (çeltik)); tohumluk olanlar HARİÇ



KOD TANIM

01.12.10 Pirinç (uzun taneli,  uzunluk/genişlik oranı >=3, kavuz içinde (çeltik)); tohumluk olanlar
HARİÇ

01.12.10 Pirinç (çeltik, tohumluk olanlar)

01.12.10 Çeltik

01.13.11 Kuşkonmaz

01.13.11 Kuşkonmaz (taze/soğutulmuş)

01.13.12 Lahana (beyaz)

01.13.12 Beyaz/kırmızı lahana (taze/soğutulmuş)

01.13.12 Lahana (Brüksel)

01.13.12 Lahana (kara yaprak)

01.13.12 Diğer lahanalar (taze/soğutulmuş)

01.13.12 Lahana (kırmızı)

01.13.12 Brüksel lahanası (taze/soğutulmuş)

01.13.12 Lahana

01.13.13 Karnabahar

01.13.13 Karnabahar/broccoli (taze/soğutulmuş)

01.13.13 Brokoli

01.13.13 Karnabahar ve brokoli

01.13.14 Marul

01.13.14 Diğer marullar (taze/soğutulmuş)

01.13.14 Marul (kıvırcık)

01.13.14 Marul (göbekli)

01.13.14 Marul (aysberg)

01.13.14 Baş marul (taze/soğutulmuş)

01.13.15 Karahindiba (radika)

01.13.15 Başlı hindiba (taze/soğutulmuş)

01.13.15 Hindiba (baş)

01.13.15 Hindiba

01.13.15 Diğer hindiba (taze/soğutulmuş)

01.13.15 Hindiba (endivyen) (yaprak)

01.13.16 Ispanak

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

01.13.17 Enginar

01.13.17 Enginarlar (taze veya soğutulmuş)

01.13.19 Ebegümeci

01.13.19 Pazı ve yaban enginarı (taze veya soğutulmuş)

01.13.19 Labada (kazayağı)

01.13.19 Roka

01.13.19 Nane (tıbbi nane hariç)

01.13.19 Maydanoz

01.13.19 Rezene (taze veya soğutulmuş)

01.13.19 Turp otu

01.13.19 Dereotu

01.13.19 Pazı

01.13.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yeşil yapraklı veya saplı sebzeler

01.13.19 Semizotu

01.13.19 Deniz börülcesi



KOD TANIM

01.13.19 Horozibiği otu (yaprak)

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

01.13.19 Kuzu kulağı

01.13.19 Tere

01.13.19 Diğer yeşil yapraklı veya saplı sebzeler

01.13.21 Karpuzlar (taze)

01.13.21 Karpuz

01.13.29 Kavun

01.13.29 Kavunlar (taze)

01.13.31 Biber diğer

01.13.31 Tatlı (capsicum grossum) biberler

01.13.31 Biber (salçalık, kapya)

01.13.31 Kırmızı ve yeşil biber, taze

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

01.13.31 Biber (dolmalık)

01.13.31 Biber (çarliston)

01.13.31 Diğer capsicum cinsi biberler (taze/soğutulmuş)

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

01.13.31 Biber (sivri)

01.13.32 Hıyar (sofralık)

01.13.32 Hıyar (salatalık) ve kornişon

01.13.32 Hıyar (turşuluk) (kornişon dahil)

01.13.32 Hıyarlar (taze/soğutulmuş)

01.13.32 Kornişonlar (taze/soğutulmuş)

01.13.33 Patlıcanlar (taze/soğutulmuş)

01.13.33 Patlıcan

01.13.34 Domates (taze/soğutulmuş)

01.13.34 Domates (salçalık)

01.13.34 Domates (sofralık), diğer

01.13.34 Domates

01.13.34 Domates çeri

01.13.34 Domates salkım

01.13.39 Kebere (taze veya soğutulmuş)

01.13.39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyvesi için yetiştirilen diğer sebzeler

01.13.39 Süsleme amaçlı tatlı mısırın taze kabukları

01.13.39 Kabak, diğer

01.13.39 Pepino

01.13.39 Tatlı mısır (taze veya soğutulmuş)

01.13.39 Yenibahar cinsi sebzeler

01.13.39 Kabak (bal)

01.13.39 Altın çilek (yer kirazı)

01.13.39 Diğer kabaklar (taze veya soğutulmuş)

01.13.39 Tatlı mısır

01.13.39 Kabak (sakız)

01.13.39 Kiwano (dikenli kavun)

01.13.39 Kudret narı



KOD TANIM

01.13.39 Kabak (çerezlik)

01.13.39 Balkabağı (kestane kabağı), kabak ve b.y.s. meyvesi için yetiştirilen diğer sebzeler

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

01.13.39 Acur

01.13.39 Bamya

01.13.39 Yenibahar (Pimenta) cinsinin meyve veren bitkileri

01.13.39 Dolmalık kabak (taze veya soğutulmuş)

01.13.39 Dolma kabağı,

01.13.41 Havuç ve şalgam

01.13.41 Şalgam

01.13.41 Havuç (siyah havuç hariç)

01.13.41 Havuç, şalgam (taze/soğutulmuş)

01.13.41 Siyah havuç

01.13.42 Sarımsak

01.13.42 Sarımsaklar

01.13.42 Sarımsak (kuru)

01.13.42 Sarımsak (taze)

01.13.43 Şalotlar (taze/soğutulmuş)

01.13.43 Soğan (kuru) (arpacık soğanı hariç)

01.13.43 Soğan (taze)

01.13.43 Arpacık soğanı (taze/soğutulmuş)

01.13.43 Soğan

01.13.43 Arpacık soğanı

01.13.43 Arpacık soğan

01.13.44 Pırasa

01.13.44 Frenk soğanı (sirmo, zaguda vb.)

01.13.44 Diğer soğanımsı veya kokulu sebzeler

01.13.44 Pırasa ve diğer soğanımsı veya kokulu sebzeler

01.13.44 Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler (taze/soğutulmuş)

01.13.44 Japanese bunching onion, Galler soğanı veya frenk soğanı

01.13.49 Turp (bayır)

01.13.49 Yaban turpu

01.13.49 Bayır turbu (taze/soğutulmuş)

01.13.49 Turp (kırmızı)

01.13.49 Kök kereviz veya Alman kerevizi

01.13.49 Diğer turp vb yenilen kökler (taze/soğutulmuş)

01.13.49 Kök kereviz (taze/soğutulmuş)

01.13.49 Yabani havuç ve b.y.s. benzeri yenilebilir kökler

01.13.49 Diğer kök, soğansı veya yumru sebzeler (yüksek nişasta veya inülin içermeyen)

01.13.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kök ve yumru sebzeler (yüksek nişasta veya inülin
içermeyen)

01.13.49 Kereviz (kök)

01.13.49 Turp

01.13.49 Alabaş

01.13.49 Kırmızı pancar

01.13.49 Salatalık pancar

01.13.49 Turp (beyaz)



KOD TANIM

01.13.51 Patates; diğer

01.13.51 Patates (taze/soğutulmuş)nişasta imalinde kullanılan

01.13.51 Patates; tohumluk

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

01.13.51 Patates

01.13.52 Tatlı patates; diğer

01.13.52 Tatlı patates

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

01.13.53 Manyok (cassava)

01.13.53 Manyok

01.13.54 Gölevez

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

01.13.59 Diğer yenilebilir kök ve yumrular, yüksek nişasta veya inulin içerenler

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

01.13.59 Yer elması

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

01.13.59 Salep bitkisi

01.13.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yenilebilir kök ve yumrular, yüksek nişasta veya inulin
içerenler

01.13.59 Diğer nişastalı kök ve yumrular

01.13.59 Şevketibostan

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

01.13.60 Brüksel lahana tohumu

01.13.60 Karnabahar tohumu

01.13.60 Dereotu tohumu

01.13.60 Sebze tohumları, pancar tohumları hariç

01.13.60 Enginar tohumu

01.13.60 Pırasa tohumu

01.13.60 Nane tohumu

01.13.60 Taze bezelye tohumu

01.13.60 Kavun tohumu

01.13.60 Acur tohumu

01.13.60 Salçalık biber tohumu

01.13.60 Bayır turpu tohumu

01.13.60 Şalgam tohumu

01.13.60 Sarımsak diş tohumu

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

01.13.60 Beyaz turp tohumu

01.13.60 Kabak, domates, hıyar, soğan, havuç, marul, karnabahar, maydanoz, ıspanak, bamya, biber ve
diğer sebze tohumları

01.13.60 Kara lahana tohumu

01.13.60 Marul (aysberg) tohumu

01.13.60 Tere tohumu

01.13.60 Taze fasulye tohumu

01.13.60 Bamya (taze) tohumu

01.13.60 Çerezlik kabak tohumu

01.13.60 Dolmalık biber tohumu
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01.13.60 Arpacık soğanı tohumu

01.13.60 Kereviz (sap) tohumu

01.13.60 Kuşkonmaz tohumu

01.13.60 Siyah havuç tohumu

01.13.60 Taze bakla tohumu

01.13.60 Bal kabağı tohumu

01.13.60 Hıyar tohumu

01.13.60 Sivri biber tohumu

01.13.60 Havuç tohumu (siyah havuç tohumu hariç)

01.13.60 Yer elması tohumu

01.13.60 Sarımsak tohumu

01.13.60 Diğer sebze tohumları

01.13.60 Brokoli tohumu

01.13.60 Çarliston biber tohumu

01.13.60 Kırmızı lahana tohumu

01.13.60 Marul (kıvırcık) tohumu

01.13.60 Semizotu tohumu

01.13.60 Roka tohumu

01.13.60 Taze börülce tohumu

01.13.60 Sakız kabağı tohumu

01.13.60 Domates tohumu

01.13.60 Kıska soğanı tohumu

01.13.60 Kereviz (kök) tohumu

01.13.60 Beyaz lahana tohumu

01.13.60 Marul (göbekli) tohumu

01.13.60 Pazı tohumu

01.13.60 Maydanoz tohumu

01.13.60 Barbunya fasulye tohumu

01.13.60 Karpuz tohumu

01.13.60 Patlıcan tohumu

01.13.60 Soğan tohumu

01.13.60 Kırmızı turp tohumu

01.13.60 Ispanak tohumu

01.13.71 Şeker pancarı; kurutulmuş/toz halinde

01.13.71 Şeker pancarı; diğer

01.13.71 Şeker pancarı

01.13.72 Şeker pancarı tohumları

01.13.72 Şeker pancarı tohumu

01.13.80 Agaricus cinsi mantarlar (taze/soğutulmuş)

01.13.80 Kestane mantarı

01.13.80 Kuzu mantarlar (taze/soğutulmuş)

01.13.80 Trüf mantarı (orman envaline aşılı)

01.13.80 Mantar ve yer mantarı (trüf)

01.13.80 Diğer mantarlar (taze/soğutulmuş)

01.13.80 Diğer yer mantarları (doğal ortamda yetişenler hariç)

01.13.80 İstiridye (kayın) mantarı

01.13.80 Yer mantarı (domalan) (taze/soğutulmuş)
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01.13.80 Kuzu göbeği

01.13.80 Diğer mantarlar (yer mantarları hariç) (doğal ortamda yetişenler hariç)

01.13.80 Cüce kız mantarları (taze/soğutulmuş)

01.13.80 Beyaz şapkalı mantar

01.13.90 Kereviz (kök kereviz olarak yetiştirilenler hariç)

01.13.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer taze sebzeler

01.13.90 Taze yenilebilir alfalfa, soya fasulyesi ve ayçiçeği filizi

01.13.90 Rezene, bitki olarak kullanıldığı zaman

01.13.90 Başka yerde sınıflandırılmamış taze sebzeler

01.13.90 Diğer taze sebzeler, b.y.s.

01.13.90 Kereviz (sap)

01.13.90 Fasulye filizleri ve sürgünleri

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

01.14.10 Şeker kamışı

01.15.10 Tütün; gölgede kurutulmuş, açık renkli (saplı, damarlı)

01.15.10 Tütün yetiştiriciliği

01.15.10 Diğer tütünler (saplı, damarlı)

01.15.10 Tütün; fırında kurutulmuş (saplı, damarlı)

01.15.10 Tütün; gölgede kurutulmuş, koyu renkli (saplı, damarlı)

01.15.10 Tütün, işlenmemiş

01.15.10 Tütün; güneşte kurutulmuş, şark tipi (saplı, damarlı)

01.16.11 Pamuk, çırçırlanmış olsun ya da olmasın

01.16.11 Pamuk tohumu (kırılmış olsun olmasın); tohumluk olmayan

01.16.11 Pamuk çekirdeği (çiğit)

01.16.11 Pamuk; diğerleri (kardesiz, penyesiz)

01.16.11 Pamuk lifi

01.16.11 Pamuk; hidrofil/ağartılmış (kardesiz, penyesiz)

01.16.11 Pamuk tohumları

01.16.11 Pamuk tohumu; tohumluk

01.16.12 Jüt, kenaf ve bitki kabuklarından tekstil amaçlı diğer bitki lifleri, ham veya suda yumuşatılmış
(keten, saf hint keneviri ve rami hariç)

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

01.16.19 Keten, ham

01.16.19 Rami, ham

01.16.19 Diğer işlenmemiş lifli bitkiler

01.16.19 Kendir; ham/suda ıslatılmış

01.16.19 Kenevir, lif

01.16.19 Keten, saf hint keneviri ve başka yerde sınıflandırılmamış ham lifli bitkiler

01.16.19 Keten; ham/suda ıslatılmış

01.16.19 Saf hint keneviri, ham

01.16.19 Keten, lif

01.19.10 Yonca

01.19.10 Yemlik sorgum

01.19.10 Yulaf (kuru ot)

01.19.10 Fiğ (Macar) (yeşil ot)

01.19.10 Yonca (yeşil ot)

01.19.10 Diğer üçgül (yeşil ot)



KOD TANIM

01.19.10 Mısır (hasıl)

01.19.10 Buğday (hasıl/yeşil ot)

01.19.10 Arpa (yeşil ot)

01.19.10 Kılçıksız brom

01.19.10 Hayvan pancarı, İsveç şalgamı ve diğer kök yemler

01.19.10 Kuru ot (karışık)

01.19.10 Çavdar (yeşil ot)

01.19.10 Otlak ayrığı

01.19.10 Diğer hayvan yemleri

01.19.10 Yemlik kökler

01.19.10 Yemlik lahana ve benzeri yem ürünleri

01.19.10 Burçak (kuru ot)

01.19.10 Sorgum (kuru ot)

01.19.10 Fiğ (tüylü) (yeşil ot)

01.19.10 Korunga (yeşil ot)

01.19.10 Yulaf (yeşil ot)

01.19.10 Mısır (silajlık)

01.19.10 Yonca (kuru ot)

01.19.10 Tritikale (kuru ot)

01.19.10 Fiğ (tüylü meyveli) (yeşil ot)

01.19.10 İskenderiye üçgülü (yeşil ot)

01.19.10 Sorgum (yeşil ot)

01.19.10 Sorgum (silajlık)

01.19.10 Bakla, kuru (yemlik)

01.19.10 İtalyan çimi (yemlik)

01.19.10 Domuz ayrığı

01.19.10 Sarı şalgam

01.19.10 Korunga

01.19.10 Fiğ (Macar) (kuru ot)

01.19.10 Üçgül (kuru ot)

01.19.10 Fiğ (adi) (yeşil ot)

01.19.10 Burçak (yeşil ot)

01.19.10 Çayır üçgülü (yeşil ot)

01.19.10 Mürdümük (yeşil ot)

01.19.10 Yem şalgamı

01.19.10 Çayır otu (yeşil ot)

01.19.10 Gazal boynuzu

01.19.10 Sorgum-Sudan otu melezi (yeşil ot)

01.19.10 Yem bitkileri

01.19.10 Alfalfa

01.19.10 Fiğ (adi) (kuru ot)

01.19.10 Korunga (kuru ot)

01.19.10 Mürdümük (kuru ot)

01.19.10 Fiğ (diğer) (yeşil ot)

01.19.10 Ak üçgül (yeşil ot)

01.19.10 Tritikale (yeşil ot)

01.19.10 Hayvan pancarı



KOD TANIM

01.19.10 Sudan otu (yemlik)

01.19.10 Çok yıllık çim (Lolium Perenne)

01.19.10 Kamışsı yumak

01.19.10 Mangold

01.19.10 Yemlik mısır ve diğer otlar

01.19.10 Fiğ (diğer) (kuru ot)

01.19.21 Kesme çiçek ve çiçek goncaları

01.19.21 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun kesme diğer çiçek ve tomurcuklar (taze)

01.19.21 Orkide, kesme

01.19.21 Şebboy, kesme

01.19.21 Nergis, kesme

01.19.21 Karanfil, kesme

01.19.21 Anemon (Manisa Lalesi), kesme

01.19.21 Lisianthus, kesme

01.19.21 Statice, kesme

01.19.21 Kırmızı amarant (Amaranthus Cruentus ), kesme

01.19.21 Diğer kesme çiçek ve çiçek goncaları

01.19.21 Glayöl, kesme

01.19.21 Lilyum (zambak), kesme

01.19.21 Fresia, kesme

01.19.21 Solidago (altınbaşak), kesme

01.19.21 Kanatlı sonsuz, kesme

01.19.21 Güller (taze)

01.19.21 Glayöller (diğer hallerde)

01.19.21 Gerbera, kesme

01.19.21 Orkideler (taze)

01.19.21 İnci darısı (Pennisetum Glaucum), kesme

01.19.21 Zambaklar (Lilium spp.) (taze)

01.19.21 Kadife çiçeği, kesme

01.19.21 Karanfiller (taze)

01.19.21 Düğün çiçeği (taze)

01.19.21 Üzerinde çiçek veya çiçek tomurcukları bulunan kesilmiş ağaç dalları ve çeşitli çalılar
(örneğin çiçekli veya tomurcuklu söğüt dalları, ayçiçekleri)

01.19.21 Kasımpatı (krizantem), kesme

01.19.21 Gül, kesme

01.19.21 İris, kesme

01.19.21 Tavşan kuyruğu, kesme

01.19.21 Dallı darı (Panicum Virgatum), kesme

01.19.21 Krizantemler (taze)

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

01.19.21 Buket, çelenk, çiçek sepeti ve benzerleri ile çiçek ve çiçek goncalarını da içeren aranjmanlar
(örneğin, el çiçeği, yaka çiçeği gibi),

01.19.21 Gypsohilla, kesme

01.19.21 Lale, kesme

01.19.21 Sümbül, kesme

01.19.21 Yıldız çiçeği, kesme

01.19.22 Çiçek tohumları



KOD TANIM

01.19.22 Genellikle çiçekler için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları

01.19.22 Itırşahi (kokulu bezelye) tohumları (Lathyrus odoratus)

01.19.31 Pancar tohumu (yem için)

01.19.31 Fiğ (adi) tohumu

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

01.19.31 Kentucky mavi otu tohumu

01.19.31 Kırmızı üçgül tohumu (Trifolium protense L.)

01.19.31 Fiğ (diğer) tohumu

01.19.31 Korunga tohumu

01.19.31 Acı bakla (yemlik) tohumu

01.19.31 Diğer üçgül tohumları

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

01.19.31 Diğer yem bitkilerinin tohumları

01.19.31 Kırmızı pancar tohumu

01.19.31 Fiğ (Macar) tohumu

01.19.31 Çim tohumu

01.19.31 Çayır tohumları(Festuca pratensis Huds.)

01.19.31 İngiliz çimi tohumu (Lolium perenne L.)

01.19.31 Yemlik tohumlar

01.19.31 Çayır otu tohumu

01.19.31 Fiğ (tüylü meyveli) tohumu

01.19.31 Diğer hayvan yemi bitkilerinin tohumları

01.19.31 Diğer çayır otu tohumları

01.19.31 Acı bakla tohumu

01.19.31 Pancar tohumları (şeker pancarı tohumları hariç) ve yem bitkilerinin tohumları

01.19.31 Üçgül tohumu

01.19.31 Fiğ (tüylü) tohumu

01.19.31 Yonca tohumu

01.19.31 Kırmızı çayır otu  tohumları (Festuca rubra L.)

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

01.19.31 Yemlik bitkilerin tohumları, yaban pancarı (mangold) tohumları

01.19.39 Polen, arıcılık

01.19.39 Polen (polen yemeği) yani nektar, bal ve arı salgısıyla şekillendirilen, arılar tarafından
toplanan polen içeren küçük topaklar (peletler)

01.19.39 Başka yerde sınıflandırılmamış işlenmemiş diğer bitkisel ürünler (polen hariç)

01.19.39 Başka yerde sınıflandırılmamış işlenmemiş bitkisel ürünler

01.19.39 Tatlı sorgum

01.19.39 Çimlenme yeteneğini kaybetmiş olan sebze tohumları

01.21.11 Üzüm (taze)/sofralık

01.21.11 Sofralık üzüm, çekirdeksiz

01.21.11 Sofralık üzüm, çekirdekli

01.21.11 Sofralık üzüm

01.21.12 Şaraplık üzümler

01.21.12 Üzüm; diğerleri; sofralık olmayan (taze)

01.21.12 Diğer taze üzümler

01.21.12 Kurutmalık üzüm, çekirdekli



KOD TANIM

01.21.12 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer taze üzümler

01.21.12 Kurutmalık üzüm, çekirdeksiz

01.22.11 Avokado armudu (taze/kurutulmuş)

01.22.11 Avokado

01.22.12 Muz (plantain); taze

01.22.12 Muz, plantain ve benzerleri

01.22.12 Muz (plantain hariç); taze

01.22.12 Muz, plantain (bir çeşit muz) ve benzerleri

01.22.13 Hurma

01.22.13 Hurma (taze/kurutulmuş)

01.22.14 İncir

01.22.14 İncir (taze)

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

01.22.19 Mango

01.22.19 Ananas (taze/kurutulmuş)

01.22.19 Diğer tropikal ve subtropikal meyveler

01.22.19 Diğer tropikal ve subtropikal meyveler (Frenk inciri hariç)

01.22.19 Papaya (taze)

01.22.19 Liçi (litchi)

01.22.19 Durain (taze)

01.22.19 Longan

01.23.11 Pomelo

01.23.11 Greyfurt ve pomelo

01.23.11 Greyfurt (pomelolar dahil) (taze/kurutulmuş)

01.23.11 Greyfurt (altıntop)

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

01.23.12 Limon ve misket limonu

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

01.23.13 Beyaz portakallar; tatlı, taze

01.23.13 Diğer portakallar

01.23.13 Portakal (sıkmalık)

01.23.13 Diğer portakallar; tatlı, taze

01.23.13 Navel (göbekli) portakallar; tatlı, taze

01.23.13 Portakal (Washington)

01.23.13 Portakal (kurutulmuş)

01.23.13 Portakal

01.23.13 Portakal (Yafa)

01.23.14 Tangarin, mandalina, klemantin

01.23.14 Mandalina (diğer)

01.23.14 Tangarin

01.23.14 Mandarin (Satsuma); taze veya kurutulmuş

01.23.14 Mandalina (king)

01.23.14 Vilking ve benzeri turunçgil melezleri; taze veya kurutulmuş

01.23.14 Mandalina (klemantin)

01.23.14 Klemantin; taze veya kurutulmuş

01.23.14 Mandalina (satsuma)

01.23.14 Mandarin (Satsuma HARİÇ); taze veya kurutulmuş
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01.23.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer turunçgiller

01.23.19 Turunç

01.23.19 Bergamot

01.23.19 Diğer turunçgiller

01.23.19 Ağaç kavunu

01.23.19 Kamkat

01.23.19 Diğer turunçgiller (taze/kurutulmuş)

01.24.10 Elma, diğerleri (taze)

01.24.10 Elma (golden)

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

01.24.10 Elma (Amasya)

01.24.10 Elma

01.24.10 Diğer elmalar

01.24.10 Elma (starking)

01.24.10 Elma (granny smith)

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

01.24.21 Armut

01.24.21 Diğer armut (taze)

01.24.22 Ayva (taze)

01.24.22 Ayva

01.24.23 Zerdali

01.24.23 Kayısı (zerdali dahil) (taze)

01.24.23 Kayısı ve zerdali

01.24.23 Kayısı

01.24.24 Kiraz ve vişne

01.24.24 Kiraz (taze)

01.24.24 Kiraz

01.24.24 Vişne (Prunus cerasus) (taze)

01.24.24 Vişne

01.24.25 Şeftali

01.24.25 Şeftali (taze)

01.24.26 Nektarinler (taze)

01.24.26 Nektarin

01.24.27 Erik

01.24.27 Erik (taze)

01.24.28 Çakal eriği (taze)

01.24.28 Çakal eriği (dağ eriği)

01.24.29 Kocayemiş (dağ çileği)

01.24.29 Yenidünya (Malta eriği)

01.24.29 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler

01.24.29 İğde

01.24.29 Üvez

01.24.29 Kızılcık

01.24.29 Hünnap

01.24.29 Demirhindi, mahun elması, ekmek ağacı, sapodillo ve çarkıfelek meyvesi, karambola ve
pitahaya (taze)

01.24.29 Karayemiş
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01.24.29 Başka yerde sınıflandırılmamış yumuşak çekirdekli diğer meyveler ve sert çekirdekli meyveler

01.25.11 Kivi

01.25.11 Kivi (taze)

01.25.12 Ahududu (taze)

01.25.12 Böğürtlen, dut, loganberrier (taze)

01.25.12 Ahududu

01.25.13 Çilek

01.25.13 Çilek (taze)

01.25.19 Başka yerde sınıflandırılmamış üzümsü diğer meyveler ve yabanmersini familyası meyveleri

01.25.19 Maviyemiş

01.25.19 Turnayemişi

01.25.19 Kırmızı Frenk üzümü (taze)

01.25.19 Yaban mersininin diğer kültür cinsleri (taze)

01.25.19 Bektaşi üzümü

01.25.19 Dut

01.25.19 Siyah Frenk üzümü (taze)

01.25.19 İri meyveli bataklık yaban mersini ( Vaccinium macrocarpan) ve bataklık yaban mersini
(Vaccinium corymbosum)  (taze)

01.25.19 Kuşüzümü

01.25.19 Böğürtlen

01.25.19 Diğer, başka yerde sınıflandırılmamış diğer üzümsü meyveler ve yabanmersini familyası
meyveleri

01.25.19 Adi yaban mersini (taze) (Vaccinium myrtillus)

01.25.19 Yaban mersini

01.25.19 Frenk üzümü

01.25.19 Aronya

01.25.19 Diğer üzümler (taze)

01.25.19 Keçiyemişi, lingonberry, bilberry (yaban mersini türü), huckleberry (amerikan yaban mersini)

01.25.19 Kuş üzümü

01.25.19 Kurt üzümü (gojiberry)

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

01.25.20 Meyve tohumları

01.25.20 Keçiboynuzu tohumu (diğer hallerde)

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

01.25.20 Diğer bitkilerin tohumları

01.25.31 Acı badem; kabuklu (taze/kurutulmuş)

01.25.31 Diğer bademler; kabuklu (taze/kurutulmuş)

01.25.31 Badem

01.25.32 Kestane

01.25.32 Kestane; kabuklu (taze/kurutulmuş)

01.25.33 Fındık

01.25.33 Fındık; kabuklu (taze/kurutulmuş)

01.25.34 Şam fıstığı (antep fıstığı)

01.25.34 Antep Fıstığı; kabuklu (taze/kurutulmuş)

01.25.35 Ceviz; kabuklu (taze/kurutulmuş)

01.25.35 Ceviz

01.25.39 Pekan cevizi; (taze/kurutulmuş)
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01.25.39 Diğer sert kabuklu meyveler (yabani yenilebilir sert kabuklu meyveler, yer fıstığı ve hindistan
cevizi hariç)

01.25.39 Arek cevizi; (taze/kurutulmuş)

01.25.39 Brezilya cevizi; kabuklu (taze/kurutulmuş)

01.25.39 Kaju cevizi; kabuklu (taze/kurutulmuş)

01.25.39 Çam fıstığı

01.25.39 Kola cevizi; (taze/kurutulmuş)

01.25.39 Avustralya fındığı; kabuklu (taze/kurutulmuş)

01.25.39 Diğer sert kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş)

01.25.90 Kaktüs armudu (cactus pears)

01.25.90 Persimmon (Trabzon hurması) (taze)

01.25.90 Moringa

01.25.90 Trabzon hurması,

01.25.90 Muşmula

01.25.90 Frenk inciri (Hint inciri, Mısır inciri, kaktüs armudu, dikenli incir)

01.25.90 Keçiboynuzu tohumu (soyulmamış/ezilmemiş/öğütülmemiş)

01.25.90 Nar

01.25.90 Kuşburnu

01.25.90 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış ağaç ve çalı meyveleri

01.25.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ağaç ve çalı meyveleri

01.25.90 Keçiboynuzu (harnup)

01.25.90 Keçiboynuzu (harnup) tohumu

01.25.90 Nar, muşmula, kuşburnu ve taze diğer meyveler

01.25.90 Keçiboynuzu tohumları, ezilmemiş veya öğütülmemiş

01.25.90 Girabolu (gilaboru)

01.25.90 Trabzon hurması (cennet elması)

01.26.11 Sofralık zeytinler

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

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

01.26.12 Yağlık zeytinler (zeytinyağı üretimi için)

01.26.20 Hindistan cevizi

01.26.20 Hindistan cevizi (taze)

01.26.20 Hindistan cevizi; iç kabuklu (endokarp), taze

01.26.20 Hindistan cevizi (kurutulmuş)

01.26.90 Kopra

01.26.90 Diğer yağlı meyveler

01.27.11 Kahve çekirdeği, kavrulmamış

01.27.11 Kahve (kafeini alınmamış, kavrulmamış)

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

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

01.27.12 Çay yaprakları

01.27.13 Paraguay çayı (Maté) yaprakları

01.27.13 Paraguay çayı

01.27.14 Kakao çekirdekleri

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

01.28.11 Karabiber, işlenmemiş

01.28.11 Karabiber; kurutulmuş/ezilmemiş/öğütülmemiş
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01.28.12 Kırmızı biber, yenibahar ve acı diğer biberler; kurutulmuş, ezilmemiş, öğütülmemiş

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

01.28.12 Biber, kuru, işlenmemiş

01.28.13 Küçük Hindistan cevizi; ezilmemiş, öğütülmemiş

01.28.13 Küçük hindistan cevizi ve kabuğu ile kakule, işlenmemiş

01.28.13 Küçük Hindistan cevizi kabuğu; ezilmemiş, öğütülmemiş

01.28.13 Kakule; ezilmemiş, öğütülmemiş

01.28.14 Rezene, baharat olarak kullanıldığı zaman

01.28.14 Ardıç tohumu, işlenmemiş (baharatlık)

01.28.14 Anason ve Çin anasonu tohumları, Karaman kimyonu tohumları, rezene tohumları, ardıç
meyveleri; ezilmemiş, öğütülmemiş

01.28.14 Kimyon, işlenmemiş

01.28.14 Karaman (Frenk) kimyonu

01.28.14 Kişniş tohumları; ezilmemiş, öğütülmemiş

01.28.14 Rezene, işlenmemiş

01.28.14 Anason, işlenmemiş

01.28.14 Çin anasonu

01.28.14 Anason, çin anasonu (badian), kişniş, kimyon, karaman kimyonu, rezene ve ardıç meyvesi,
işlenmemiş

01.28.14 Kişniş, işlenmemiş

01.28.14 Kimyon tohumları; ezilmemiş, öğütülmemiş

01.28.15 Tarçın (ezilmemiş/öğütülmemiş)

01.28.15 Tarçın ağacının çiçekleri (ezilmemiş/öğütülmemiş)

01.28.15 Tarçın, işlenmemiş

01.28.16 Karanfil, işlenmemiş

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

01.28.17 Zencefil, kuru, işlenmemiş

01.28.17 Zencefil; ezilmemiş, öğütülmemiş

01.28.18 Vanilya, işlenmemiş

01.28.18 Vanilya; ezilmemiş, öğütülmemiş

01.28.19 Tarhun, işlenmemiş

01.28.19 Baharat karışımları (ezilmemiş, öğütülmemiş)

01.28.19 Mahlep, işlenmemiş

01.28.19 Safran, işlenmemiş

01.28.19 İstanbul kekiği, işlenmemiş

01.28.19 Diğer baharatlar, işlenmemiş

01.28.19 Hindiba kökleri

01.28.19 Çemen (boy otu tohumları)

01.28.19 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer baharatlar, işlenmemiş

01.28.19 Çörek otu tohumu, işlenmemiş

01.28.19 Süpürge otu, işlenmemiş

01.28.19 Zahter, işlenmemiş

01.28.19 Hindiba kökü

01.28.19 İnsanların yemesine elverişli cinsten diğer meyve çekirdekleri ve çekirdek içleri

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

01.28.19 Safran (ezilmemiş/öğütülmemiş)

01.28.19 Biberiye (kuşdili bitkisi), işlenmemiş



KOD TANIM

01.28.19 Kapari, işlenmemiş

01.28.19 Diğer baharat (ezilmemiş/öğütülmemiş)

01.28.19 Yenibahar türlerinin işlenmemiş baharatları

01.28.19 Diğer kekik (ezilmemiş, öğütülmemiş)

01.28.19 Zerdeçal (curcuma)

01.28.19 Fesleğen (reyhan), işlenmemiş

01.28.19 Defne yaprağı, işlenmemiş

01.28.19 Anzer kekiği, işlenmemiş

01.28.19 Pimenta türlerine ait işlenmemiş baharatlar

01.28.19 Defne yaprakları

01.28.19 Köri

01.28.19 Tarhana otu, işlenmemiş

01.28.19 Sumak, işlenmemiş

01.28.19 Diğer kekik, işlenmemiş

01.28.19 İzmir kekiği, işlenmemiş

01.28.19 Mercanköşk, işlenmemiş

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

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

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

01.28.20 Şerbetçiotu kozalağı

01.28.30 Kırlangıç otu

01.28.30 Solucan otu

01.28.30 Efedra (Ephedra)

01.28.30 Papatya sapları ve lifleri

01.28.30 Meyan kökü

01.28.30 Sarı sabır (aloe vera)

01.28.30 Kökboya otu

01.28.30 Sakız ağacı

01.28.30 Şeker otu (Stevia)

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

01.28.30 Polen, bitkilerin mekanik olarak işlenmesiyle elde edilenler

01.28.30 Polen, elde edildiği bitkinin kısmı olarak sınıflandırılan, bitkilerin mekanik olarak işlenmesiyle
elde edilenler (örneğin parfümeri, eczacılık vb. içinde esas olarak kullanılan bitkilerin poleni)

01.28.30 Haşhaş kapsülü (haşhaş kellesi)

01.28.30 Ökse otu

01.28.30 Tıbbi papatya

01.28.30 Böğürtlen yaprağı

01.28.30 Ekinezya

01.28.30 Pelin otu (vermut otu)

01.28.30 Şahtere

01.28.30 Çöven

01.28.30 Adaçayı, işlenmemiş

01.28.30 Tonka fasulyesi

01.28.30 Ölmez otu

01.28.30 Genellikle parfümeride ve kozmetikte kullanılan diğer bitkiler

01.28.30 Yalancı kendir

01.28.30 Doğu çınarı yaprağı



KOD TANIM

01.28.30 Haşhaş kellesi

01.28.30 Çeşitli bitkiler; genellikle parfümeri ve eczacılıkta kullanılan veya böcek ve mantar öldürücü
olarak kullanılan bitkiler veya benzer amaçlar için kullanılan bitkiler

01.28.30 Kurutulmuş latin çiçeği

01.28.30 Haşhaş sapı

01.28.30 Kantaron

01.28.30 Katır tırnağı

01.28.30 Atkuyruğu

01.28.30 Deve dikeni

01.28.30 Mersin

01.28.30 Sinirli ot

01.28.30 Kına kına kabukları

01.28.30 Isırgan otu

01.28.30 Oğul otu (melisa)

01.28.30 Aynısafa (portakal nergisi/calendula)

01.28.30 Hatmi

01.28.30 Püren (Erica ssp.)

01.28.30 Üzerlik

01.28.30 Çiriş otu

01.28.30 Mürver

01.28.30 Ihlamur çiçeği ve yaprağı

01.28.30 Ezan çiçeği

01.28.30 Çakşır

01.28.30 Kurutulmuş kuzukulağı (Rumex acetosa)

01.28.30 Koka yaprağı

01.28.30 Laden (karahan/pamukluk)

01.28.30 Karabaş otu

01.28.30 Ahududu yaprağı

01.28.30 Çarkıfelek (passiflora)

01.28.30 Hodan

01.28.30 Çuha çiçeği

01.28.30 Yüksük otu

01.28.30 Kedi otu

01.28.30 Düz yapraklı aslanpençesi (Leontice leontapetalum)

01.28.30 Limon otu

01.28.30 At kestanesi

01.28.30 Cehri

01.28.30 Sığla (günlük ağacı)

01.28.30 Chia (kiya)

01.28.30 Sığır kuyruğu (Verbascum ssp.)

01.28.30 Tıbbi nane

01.28.30 Genellikle eczacılıkta kullanılan diğer bitkiler

01.28.30 Okaliptus yaprağı

01.28.30 Lavanta

01.28.30 Çivit otu

01.28.30 İğde (güz yemişi)

01.28.30 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer çeşitli bitkiler
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01.28.30 Kurutulmuş karahindiba yaprakları

01.28.30 Ginseng kökü

01.28.30 Çalba

01.28.30 Eğrelti otu

01.28.30 Dağ çayı (yayla çayı)

01.28.30 Civanperçemi

01.28.30 Hayıt

01.28.30 Karakafesotu

01.28.30 Yakı otu

01.28.30 Gümüşdüğme

01.28.30 Testere dişli aslanpençesi (Alchamilla vulgaris)

01.28.30 Gül, yağlık

01.29.10 Diğer şekillerde tabii kauçuk

01.29.10 Tabii kauçuk lateksi

01.29.10 Doğal kauçuk

01.29.10 Teknik yönden belirlenmiş tabii kauçuk (tsnr)

01.29.10 Tabii kauçuk; füme yapraklar (rss)

01.29.20 Yılbaşı ağaçları, kesilmiş

01.29.20 Noel ağaçları (taze)

01.29.30 Rafya

01.29.30 Diğer örgü, dolgu, doldurma, boyama ya da tabaklama için kullanılan başka yerde
sınıflandırılmamış bitkisel materyaller

01.29.30 Bitkisel malzemeler; örgü, dolgu, yastıklama, boyama veya tabaklama gibi çeşitli kullanımlar
için olanlar

01.29.30 Kamışlar

01.29.30 Fırça ve süpürge yapımında kullanılan bitkisel materyaller

01.29.30 Örgü için kullanılan diğer bitkisel maddeler

01.29.30 Ayçiçeği sapları ve yaprakları, çiçeksiz kalıntıları,

01.29.30 Sepetçi söğüdü

01.29.30 Boyama yada tabaklamada kullanılan metaryeller

01.29.30 Özellikle boyacılıkta/debagatta kullanılan diğer bitkisel ham maddeler

01.29.30 Hint kamışı

01.29.30 Örgü ve dolgu için kullanılan diğer bitkisel materyaller

01.29.30 Bambu

01.29.30 Bambular

01.29.30 Hububat sapları

01.29.30 Temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış saman

01.29.30 Çiçek tomurcukları veya çiçek olmaksızın taze söğüt dalları,

01.30.10 Meyveleri/sert kabuklu meyveleri yenilen canlı ağaçlar, çalılar; çıplak kökleriyle birlikte
olanlar (asma HARİÇ)

01.30.10 Mantar miselleri

01.30.10 Kozalaklı ve yaprak dökmeyen açıkhava canlı ağaçları; çıplak kökleriyle birlikte olanlar
HARİÇ

01.30.10 Diğer oda bitkileri

01.30.10 Sakız kabağı fidesi

01.30.10 Patlıcan fidesi

01.30.10 Salçalık (kapya) biber fidesi

01.30.10 Karnabahar fidesi



KOD TANIM

01.30.10 Taze bezelye fidesi

01.30.10 Lale soğanı; dinlenme halinde

01.30.10 Çiçek soğanı; diğer, sürgün vermiş/çiçeklenmiş

01.30.10 Canlı narenciye fide ve ağaçları; çıplak kökleriyle birlikte olanlar HARİÇ

01.30.10 Ananas fidanı

01.30.10 Canlı açıkhava diğer ağaç ve çalıları; çıplak kökleriyle birlikte olanlar HARİÇ

01.30.10 Yılbaşı ağacı fidanlık hizmetleri

01.30.10 Sarı kar çiçeği soğanı (Eranthis hyemalis)

01.30.10 Nergis soğanı

01.30.10 Tavşanmemesi (Ruscus aculeatus)

01.30.10 Kestane fidanı

01.30.10 Muz fidanı

01.30.10 Antep fıstığı fidanı

01.30.10 Diğer meyve fidanları

01.30.10 Brüksel lahana fidesi

01.30.10 Pırasa fidesi

01.30.10 Nane fidesi

01.30.10 Kavun fidesi

01.30.10 Turşuluk hıyar fidesi

01.30.10 Dolmalık biber fidesi

01.30.10 Kereviz (kök) fidesi

01.30.10 Taze fasulye fidesi

01.30.10 Sümbül soğanı; dinlenme halinde

01.30.10 Hindiba bitki ve kökleri; sürgün vermiş/çiçeklenmiş

01.30.10 Asma; aşılı/köklendirilmiş

01.30.10 Gül çelikleri, daldırmaları veya köklendirilmiş; aşılı veya aşısız

01.30.10 Canlı açıkhava ağaç ve çalıları (meyve ve orman ağaç/fide/çelikleri HARİÇ); çıplak kökleriyle
birlikte olanlar

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

01.30.10 Dikim bitkileri (fide vb.): Canlı bitkiler, soğanlı bitkiler, yumrular ve kökler, aşı kalemi ve
çelikler; mantar miseli

01.30.10 Yılanyastığı soğanı (Arum italicum)

01.30.10 Devetabanı soğanı (Geranium tuberosum)

01.30.10 Diğer çiçek soğanları

01.30.10 Çelikler ve aşı kalemleri

01.30.10 Armut fidanı

01.30.10 Erik fidanı

01.30.10 Kızılcık fidanı

01.30.10 Portakal fidanı

01.30.10 Lale soğanı

01.30.10 Sıklamen (Cyclamen cilicium,C.coum, C. Hederefolum)

01.30.10 Köksüz kesme ve daldırılmak için koparılan dal (zeytin sürgünü dahil)

01.30.10 Ayva fidanı

01.30.10 İğde fidanı

01.30.10 Şeftali fidanı

01.30.10 Mandalina fidanı

01.30.10 Çilek fidanı/fidesi
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01.30.10 Trabzon hurması fidanı

01.30.10 Ceviz fidanı

01.30.10 Mantar miseli (tohumu)

01.30.10 Enginar fidesi

01.30.10 Semizotu fidesi

01.30.10 Maydanoz fidesi

01.30.10 Karpuz fidesi

01.30.10 Acur fidesi

01.30.10 Sivri biber fidesi

01.30.10 Ekilmiş miselyumlardan (misellerden) mantar yetiştirmek için altlık

01.30.10 Yılanbıçağı soğanı (Dracunculus vulgaris)

01.30.10 Kırmızı pancar fidesi

01.30.10 Taze bakla fidesi

01.30.10 Nergis soğanı; dinlenme halinde

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

01.30.10 Yoğurt çiçeği soğanı (Anemone blanda)

01.30.10 Ada soğanı (Urginea maritima)

01.30.10 Sümbül soğanı

01.30.10 Diğer yumru, rizom ve kökler

01.30.10 Dış mekan süs bitkileri

01.30.10 Yenidünya fidanı

01.30.10 Kiraz fidanı

01.30.10 Limon fidanı

01.30.10 Fındık fidanı

01.30.10 Keçiboynuzu (harnup) fidanı

01.30.10 Şaraplık üzüm fidanı

01.30.10 Kuşburnu fidanı

01.30.10 Kara lahana fidesi

01.30.10 Marul (aysberg) fidesi

01.30.10 Tere fidesi

01.30.10 Balkabağı fidesi

01.30.10 Sofralık hıyar fidesi

01.30.10 Salçalık domates fidesi

01.30.10 Turp kırmızı fidesi

01.30.10 Kuşkonmaz fidesi

01.30.10 Taze börülce fidesi

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

01.30.10 Diğer köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar

01.30.10 Rododendronlar ve açelyalar; aşılı veya aşısız

01.30.10 Diğer ağaç ve çalıların köklendirilmiş çelikler ve fidanları

01.30.10 Oda bitkilerinin köklendirilmiş çelikler ve fidanları (kaktüsler hariç)

01.30.10 Kardelen soğanı (Galanthus elwasii, G.woronowii)

01.30.10 Göl soğanı (Leucojum aestivum)

01.30.10 Orkide soğanı

01.30.10 Canlı çiçek kökleri

01.30.10 İç mekan süs bitkileri (oda bitkileri)

01.30.10 Muşmula fidanı
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01.30.10 Zerdali fidanı

01.30.10 Vişne fidanı

01.30.10 Badem fidanı

01.30.10 İncir fidanı

01.30.10 Yaş üzüm fidanı

01.30.10 Zeytin fidanı

01.30.10 Kırmızı lahana fidesi

01.30.10 Marul (kıvırcık) fidesi

01.30.10 Dereotu fidesi

01.30.10 Bamya fidesi

01.30.10 Çerezlik kabak fidesi

01.30.10 Sofralık domates fidesi

01.30.10 Turp bayır fidesi

01.30.10 Brokoli fidesi

01.30.10 Barbunya fasulye fidesi

01.30.10 Glayöl soğanı; dinlenme halinde

01.30.10 Köklendirilmemiş asma çelikleri ve daldırmalar

01.30.10 Meyveleri veya sert kabuklu meyveleri yenilen canlı ağaçlar, çalılar; asma, narenciye, çıplak
köklü olanlar HARİÇ

01.30.10 Sebze ve çilek fideleri

01.30.10 Diğer açık hava bitkileri

01.30.10 Güller (aşılı/aşısız), ortancalar, açelyalar vb. (canlı)

01.30.10 Elma fidanı

01.30.10 Kayısı fidanı

01.30.10 Nektarin fidanı

01.30.10 Greyfurt (altıntop) fidanı

01.30.10 Dut fidanı

01.30.10 Kivi fidanı

01.30.10 Nar fidanı

01.30.10 Beyaz lahana fidesi

01.30.10 Marul (göbekli) fidesi

01.30.10 Pazı fidesi

01.30.10 Roka fidesi

01.41.10 Diğer inekler; kasaplık olmayan, ağırlık > 300 kg

01.41.10 Süt sığırları, canlı (yerli), 2 ve daha yukarı yaşta (inek)

01.41.10 Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); kasaplık, ağırlık > 300 kg

01.41.10 Süt sığırları, canlı (yerli), 1 - 2 yaş arası dişi (düve)

01.41.10 Süt sığırları, canlı (saf kültür), 2 ve daha yukarı yaşta (inek)

01.41.10 Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); damızlık veya kasaplık olmayan, ağırlık > 300 kg

01.41.10 Süt sığırları, canlı (kültür melezi), 1 - 2 yaş arası dişi (düve)

01.41.10 Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); damızlık

01.41.10 Süt sığırları, canlı (kültür melezi), 2 ve daha yukarı yaşta (inek)

01.41.10 Süt sığırları, canlı (manda), 1 - 2 yaş arası dişi (düve)

01.41.10 Dişi danalar; kasaplık, ağırlık > 300 kg

01.41.10 Süt sığırları, canlı

01.41.10 İnekler; damızlık

01.41.10 Süt sığırları, canlı (saf kültür), 1 - 2 yaş arası dişi (düve)
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01.41.10 Süt sığırları, canlı (manda), 2 ve daha yukarı yaşta (inek)

01.41.20 İşlenmemiş manda sütü

01.41.20 Süt, süt sığırlarından ve mandalardan elde edilen, işlenmemiş

01.41.20 Süt, sığırdan elde edilen (manda sütü hariç), işlenmemiş

01.41.20 Büyükbaşların ve mandaların işlenmemiş sütleri

01.41.20 Süt, mandadan elde edilen, işlenmemiş

01.42.11 Saf kültür sığırları, canlı, 1 - 2 yaş arası erkek (tosun)

01.42.11 Sığırlar alt familyasına ait hayvanlar, kullanım amacına bakılmaksızın yerli veya yabani olan
başka yerde sınıflandırılmamış olan hayvanlar ve öküzler (Misk sığırları)

01.42.11 Diğer sığırlar (düve veya inek dışındaki); damızlık

01.42.11 Bufalo; evcil, damızlık olmayan

01.42.11 Yerlı sığırlar, canlı, 2 ve daha yukarı yaşta (öküz)

01.42.11 Diğer canlı büyükbaş hayvanlar; evcil, damızlık olmayan

01.42.11 Diğer sığırlar; kasaplık olmayan, ağırlık > 300 kg

01.42.11 Manda, canlı, 2 ve daha yukarı yaşta (öküz)

01.42.11 Melez sığırlar, canlı, 1 - 2 yaş arası erkek (tosun)

01.42.11 Saf kültür sığırları, canlı, 2 ve daha yukarı yaşta (boğa)

01.42.11 Bufalo; evcil olmayan, damızlık olmayan

01.42.11 Canlı sığırlar; Bibos veya Poephagus alt cinsine ait; damızlık olanlar HARİÇ

01.42.11 Yerlı sığırlar, canlı, 1 - 2 yaş arası erkek (tosun)

01.42.11 Melez sığırlar, canlı, 2 ve daha yukarı yaşta (boğa)

01.42.11 Diğer sığır, manda ve bizonlar, canlı (süt için yetiştirilenler ile buzağı ve danaları hariç)

01.42.11 Diğer canlı büyükbaş hayvanlar; damızlık

01.42.11 Erkek danalar; kasaplık, ağırlık > 300 kg

01.42.11 Manda, canlı, 2 ve daha yukarı yaşta (boğa)

01.42.11 Melez sığırlar, canlı, 2 ve daha yukarı yaşta (öküz)

01.42.11 Diğer canlı büyükbaş hayvanlar; evcil olmayan, damızlık olmayan

01.42.11 Bufalo; damızlık

01.42.11 Manda, canlı, 1 - 2 yaş arası erkek (tosun)

01.42.11 Yerlı sığırlar, canlı, 2 ve daha yukarı yaşta (boğa)

01.42.11 Saf kültür sığırları, canlı, 2 ve daha yukarı yaşta (öküz)

01.42.12 Sığırlar; damızlık veya kasaplık olmayan, 160 kg < ağırlık <= 300 kg

01.42.12 Sığır, manda ve bizon yavruları (buzağı ve danalar), canlı

01.42.12 Buzağı ve dana, canlı (sığır kültür melezi), 1 yaşından küçük erkek

01.42.12 Manda yavrusu, canlı, 1 yaşından küçük dişi

01.42.12 Buzağı ve dana, canlı (sığır yerli), 1 yaşından küçük erkek

01.42.12 Sığırlar; kasaplık, 80 kg < ağırlık <= 160 kg

01.42.12 Buzağı ve dana, canlı (sığır kültür melezi), 1 yaşından küçük dişi

01.42.12 Sığırlar; damızlık olmayan, ağırlık <= 80kg

01.42.12 Buzağı ve dana, canlı (sığır yerli), 1 yaşından küçük dişi

01.42.12 Buzağı ve dana, canlı (sığır saf kültür), 1 yaşından küçük erkek

01.42.12 Sığırlar; kasaplık, 160 kg < ağırlık <= 300 kg

01.42.12 Manda yavrusu, canlı, 1 yaşından küçük erkek

01.42.12 Buzağı ve dana, canlı (sığır saf kültür), 1 yaşından küçük dişi

01.42.12 Sığırlar; damızlık veya kasaplık olmayan, 80 kg < ağırlık <= 160 kg

01.42.20 Sığır spermleri

01.42.20 Sığır spermi, saf kültür, (manda spermi hariç)
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01.42.20 Sığır, manda ve bizon spermaları

01.42.20 Sığır spermi, yerli ve diğerleri, (manda spermi hariç)

01.42.20 Sığır spermi, kültür melezi, (manda spermi hariç)

01.42.20 Manda spermi

01.43.11 At, canlı

01.43.11 Atlar; damızlık

01.43.11 At, canlı, 3 ve daha yukarı yaşta (iğdiş ve at)

01.43.11 Atlar; damızlık veya kesimlik olmayan

01.43.11 At, canlı, 3 ve daha yukarı yaşta (kısrak)

01.43.11 Atlar; kesimlik

01.43.11 At, canlı, 3 yaşından küçük (dişi ve erkek) (tay)

01.43.11 At, canlı, 3 ve daha yukarı yaşta (damızlık) (aygır)

01.43.12 Eşek ve katırlar, canlı

01.43.12 Eşek, canlı, 1 ve daha yukarı yaşta (dişi ve erkek)

01.43.12 Eşekler

01.43.12 Katır, canlı, 3 Yaşından küçük (dişi ve erkek)

01.43.12 Eşek, canlı, 1 yaşından küçük (dişi ve erkek)

01.43.12 Katır ve bardolar

01.43.12 Katır, canlı, 3 ve daha yukarı yaşta (dişi ve erkek)

01.43.12 Bardo

01.44.10 Deve ve devegiller, canlı, 3 ve daha yukarı yaşta (dişi)

01.44.10 Deve ve devegiller, canlı, 3 yaşından küçük (dişi ve erkek)

01.44.10 Deve ve devegiller, canlı

01.44.10 Devegillerin spermaları

01.44.10 Tek hörgüçlü deve, lama, alpaka (tüylü lama), güney amerikanın vahşi laması, küçük deve ve
diğer devegiller

01.44.10 Develer ve diğer devegiller (Camelidae)

01.44.10 Deve ve devegiller, canlı, 3 ve daha yukarı yaşta (erkek)

01.45.11 Kuzu (1 yaşında/daha küçük); damızlık olmayan

01.45.11 Koç ve koyun; damızlık

01.45.11 Koyun (merinos), canlı, 6 - 12 ay arası (dişi ve erkek), toklu

01.45.11 Koyun, canlı

01.45.11 Koyun (merinos), canlı, 12 - 24 ay arası (dişi ve erkek), şişek

01.45.11 Koyun (yerli ve diğerleri), canlı, 12 - 24 ay arası (dişi ve erkek), şişek

01.45.11 Koyun (yerli ve diğerleri), canlı, 2 ve daha yukarı yaşta, dişi koyun

01.45.11 Koyun (merinos), canlı, 2 ve daha yukarı yaşta (dişi koyun)

01.45.11 Koyun; damızlık olmayan

01.45.11 Koçların spermaları

01.45.11 Koyun (merinos), canlı, 2 ve daha yukarı yaşta (koç)

01.45.11 Koyun (yerli ve diğerleri), canlı, 2 ve daha yukarı yaşta, koç

01.45.11 Koyun (merinos), canlı, 6 aydan küçük (dişi ve erkek), kuzu

01.45.11 Koyun (yerli ve diğerleri), canlı, 6 aydan küçük (dişi ve erkek), kuzu

01.45.11 Koyun (yerli ve diğerleri), canlı, 6 - 12 ay arası (dişi ve erkek), toklu

01.45.12 Keçi (kıl keçisi ve diğerleri), canlı, 2 ve daha yukarı yaşta, teke

01.45.12 Keçi (tiftik), canlı, 2 ve daha yukarı yaşta, teke

01.45.12 Keçilerin spermaları

01.45.12 Teke ve keçi; damızlık
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01.45.12 Keçi (kıl keçisi ve diğerleri), canlı, 6 aydan küçük (dişi ve erkek), oğlak

01.45.12 Keçi (tiftik), canlı, 6 aydan küçük (dişi ve erkek), oğlak

01.45.12 Keçi (tiftik), canlı, 6 - 12 ay arası (dişi ve erkek), çebiç

01.45.12 Keçi (kıl keçisi ve diğerleri), canlı, 2 ve daha yukarı yaşta, dişi keçi

01.45.12 Keçi (tiftik), canlı, 2 ve daha yukarı yaşta, dişi keçi

01.45.12 Keçi, canlı

01.45.12 Keçi (kıl keçisi ve diğerleri), canlı, 12 - 24 ay arası (dişi ve erkek), gezdan

01.45.12 Keçi (tiftik), canlı, 12 - 24 ay arası (dişi ve erkek), gezdan

01.45.12 Keçi; diğer (damızlık olmayan)

01.45.12 Keçi (kıl keçisi ve diğerleri), canlı, 6 - 12 ay arası (dişi ve erkek), çebiç

01.45.21 Koyun sütü, merinos, işlenmemiş

01.45.21 Koyun sütü, işlenmemiş

01.45.21 Koyun sütü, yerli ve diğerleri, işlenmemiş

01.45.22 Keçi sütü, işlenmemiş

01.45.22 Keçi sütü (tiftik), işlenmemiş

01.45.22 Keçi sütü (kıl keçisi ve diğerleri), işlenmemiş

01.45.30 Yapağı (merinos), hayvancılık

01.45.30 Kırkılmış yünden tüm halde yıkanmış yapağı

01.45.30 Keçi kılı, hayvancılık

01.45.30 Koyun ve keçinin yapağıları, yağlı olanlar

01.45.30 Yapağı (yerli ve diğerleri), hayvancılık

01.45.30 Tiftik, hayvancılık

01.45.30 Kırkılmış yün, koyun ve keçiden elde edilen, yağlı, tüm halde yıkanmış yapağı dahil

01.45.30 Yapağı; kırkma

01.46.10 Domuz (damızlık)

01.46.10 Domuz; evcil olmayan, ağırlık>= 50 kg

01.46.10 Domuz, canlı, 1 ve daha yukarı yaşta (dişi ve erkek)

01.46.10 Diğer evcil domuz; ağırlık>=50 kg

01.46.10 Domuz, canlı

01.46.10 Domuz; evcil türler, ağırlık <50 kg

01.46.10 Yaban domuzlarının spermaları

01.46.10 Domuz; evcil olmayan, ağırlık <50 kg

01.46.10 Domuz, canlı, 1 yaşından küçük (dişi ve erkek)

01.46.10 Domuz (en az bir defa doğurmuş); evcil, ağırlık <=160 kg

01.47.11 Tavuk civcivi; damızlık, dişi, ağırlık <= 185 gr

01.47.11 Etçi tavuk, canlı, damızlık için olmayanlar, dişi (civcivler hariç)

01.47.11 Civciv; damızlık, diğer, ağırlık <= 185 gr

01.47.11 Tavuk ve horoz (ağırlık >185 gr)

01.47.11 Yumurtacı tavuk, canlı, damızlık için olmayan, erkek (civcivler hariç)

01.47.11 Etçi tavuk, canlı, damızlık için olmayanlar, dişi, civciv

01.47.11 Yumurtacı tavuk, canlı, damızlık için olanlar, erkek (civcivler hariç)

01.47.11 Etçi tavuk, canlı, damızlık için olanlar, erkek, civciv

01.47.11 Yumurtacı tavuk, canlı, damızlık için olmayan, erkek, civciv

01.47.11 Etçi tavuk, canlı, damızlık için olmayanlar, erkek (civcivler hariç)

01.47.11 Yumurtacı tavuk, canlı, damızlık için olanlar, erkek, civciv

01.47.11 Tavuk, canlı

01.47.11 Civciv; damızlık olmayan, diğer, ağırlık <= 185 gr
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01.47.11 Yumurtacı tavuk, canlı, damızlık için olmayan, yumurtalama yaşına gelmemiş dişiler (civciv
ve yarka)

01.47.11 Tavuk civcivi; damızlık olmayan, dişi, ağırlık <= 185 gr

01.47.11 Yumurtacı tavuk, canlı, damızlık için olmayan, yumurtlama yaşına gelmiş dişiler (tavuk)

01.47.11 Yumurtacı tavuk, canlı, damızlık için olanlar, dişi (civcivler hariç)

01.47.11 Etçi tavuk, canlı, damızlık için olanlar, dişi, civciv

01.47.11 Etçi tavuk, canlı, damızlık için olmayanlar, erkek, civciv

01.47.11 Etçi tavuk, canlı, damızlık için olanlar, dişi (civcivler hariç)

01.47.11 Etçi tavuk, canlı, damızlık için olanlar, erkek (civcivler hariç)

01.47.11 Yumurtacı tavuk, canlı, damızlık için olanlar, dişi, civciv

01.47.12 Hindi, canlı

01.47.12 Hindi (ağırlık >185 gr)

01.47.12 Hindi, canlı (civcivler hariç)

01.47.12 Hindi (ağırlık <= 185gr)

01.47.12 Hindi, canlı, civciv

01.47.13 Kaz, canlı (civcivler hariç)

01.47.13 Kaz; ağırlık <= 185 gr

01.47.13 Kaz (ağırlık >185 gr)

01.47.13 Kaz, canlı

01.47.13 Kaz, canlı, civciv

01.47.14 Ördek ve beç tavuğu, canlı

01.47.14 Beç tavuğu, canlı, civciv

01.47.14 Beç tavukları (ağırlık >185 gr)

01.47.14 Ördek, canlı (civcivler hariç)

01.47.14 Ördek; ağırlık <= 185 gr

01.47.14 Ördek, canlı, civciv

01.47.14 Beç tavuğu, canlı (civcivler hariç)

01.47.14 Ördek (ağırlık >185 gr)

01.47.14 Beç tavukları; ağırlık <= 185 gr

01.47.21 Tavuk yumurtası, kabuklu, taze

01.47.21 Tavuk yumurtaları (taze) (Gallus domesticus türü); kuluçkalık olmayan, damızlık olmayan

01.47.22 Diğer kümes hayvanları yumurtası, kabuklu, taze

01.47.22 Diğer kümes hayvanlarının taze yumurtaları; kuluçkalık olmayan, damızlık olmayan

01.47.22 Ördek yumurtası, kabuklu, taze

01.47.22 Kaz yumurtası, kabuklu, taze

01.47.22 Diğer yumurtalar, kabuklu, taze (deve kuşu yumurtası hariç)

01.47.22 Hindi yumurtası, kabuklu, taze

01.47.23 Etçi tavuk yumurtası, kuluçka için olanlar (damızlık olmayan etçi tavuk civcivi üretme amaçlı)

01.47.23 Yumurtacı tavuk yumurtası, kuluçka için olanlar (damızlık olmayan yumurtacı tavuk civcivi
üretme amaçlı)

01.47.23 Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü); kuluçkalık

01.47.23 Tavuk yumurtası, kuluçka için olanlar

01.47.23 Etçi tavuk yumurtası, kuluçka için olanlar (damızlık etçi tavuk civcivi üretme amaçlı)

01.47.23 Yumurtacı tavuk yumurtası, kuluçka için olanlar (damızlık yumurtacı tavuk civcivi üretme
amaçlı)

01.47.24 Diğer kümes hayvanlarının yumurtaları, kuluçka için olanlar

01.47.24 Kaz yumurtası, kuluçka için olanlar
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01.47.24 Hindi ve kaz yumurtaları; kuluçkalık

01.47.24 Ördek yumurtası, kuluçka için olanlar

01.47.24 Diğer kümes hayvanlarının yumurtaları; kuluçkalık

01.47.24 Hindi yumurtası, kuluçka için olanlar

01.49.11 Tavşan; evcil

01.49.11 Evcil tavşanlar, canlı

01.49.12 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer çiftlik kuşları, canlı

01.49.12 Yabani ördek

01.49.12 Papağanımsı kuşlar; papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar ve kakadular dahil

01.49.12 Yırtıcı kuşlar

01.49.12 Diğer kuşlar

01.49.12 Yabani kaz

01.49.12 Diğer çiftlik kuşları

01.49.12 Yabani hindi

01.49.12 Güvercinler

01.49.12 Güvercin türü kuşlar, yabani veya yerli

01.49.12 Bıldırcın

01.49.12 Devekuşları ve emular (Dromaius novaehollandiae)

01.49.12 Yabani hindiler, ördekler ve kazlar

01.49.12 Devekuşu

01.49.13 Sürüngenler

01.49.13 Çiftlik sürüngenleri (yılan ve kaplumbağa dahil), canlı

01.49.13 Kaplumbağalar

01.49.13 Yılanlar

01.49.19 Ren geyiği

01.49.19 Dağ keçisi, çengel boynuzlu dağ keçici (Rupicapra rupicapra), keçi-antiloplar (Caprinae)

01.49.19 İpek böceği (damızlık ipek böceği hariç)

01.49.19 Vizon

01.49.19 Tavşan; yabani

01.49.19 Kürk hayvanları (tavşan hariç)

01.49.19 B.y.s. çeşitli çiftlik hayvanları

01.49.19 Arılar ve diğer böcekler

01.49.19 Arılar (kovan halinde), eski tip

01.49.19 Kedi

01.49.19 Solucan

01.49.19 Arılar

01.49.19 Kısrak ile zebranın melezi

01.49.19 Arılar (kovan halinde), yeni tip

01.49.19 Köpek

01.49.19 Çiftlikte yetiştirilen diğer yarı evcil veya yabani hayvanlar

01.49.19 Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler (böcek grubundakiler) ve diğer
böcekler

01.49.19 Damızlık ipek böceği

01.49.19 Böcek

01.49.19 Kobaylar, fareler ve diğer memeli hayvanlar; canlı

01.49.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer çiftlik hayvanları, canlı

01.49.19 Kedi, köpek ve diğer ev hayvanları
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01.49.19 Damızlık arılar (kovan halinde)

01.49.19 Şinşila

01.49.19 Maymunlar

01.49.19 Kurbağalar, biyolojik mücadelede kullanılan diğer parazit ve predatörler ve diğer canlı
hayvanlar

01.49.21 Petek bal

01.49.21 Propolis

01.49.21 Süzme bal

01.49.21 Tabii bal

01.49.21 Arı sütü

01.49.21 Doğal bal

01.49.22 Başka yerde sınıflandırılmamış süt, işlenmemiş

01.49.23 Salyangoz; taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura yapılmış
(deniz salyangozu hariç)

01.49.23 Salyangozlar (deniz salyangozları hariç)

01.49.24 Kümes hayvanı olmayan kuşların taze yumurtaları; kuluçkalık olmayan, damızlık olmayan

01.49.24 Başka yerde sınıflandırılmamış çiftlik hayvanı kökenli yenilebilir ürünler

01.49.24 Tarifede yer almayan yenilen hayvansal menşeli ürünler

01.49.24 Diğer kuşların yumurtaları; kuluçkalık

01.49.25 İpek böceği kozaları (çekilmeye elverişli)

01.49.25 İpek böceği kozası, çile yapmaya uygun olanlar

01.49.26 Böcek balmumu ve ispermeçet (balina yağı), rafine edilmiş veya renklendirilmiş olsun ya da
olmasın

01.49.26 Balmumu ve böcek mumu; ham (rafine edilmiş)

01.49.26 Balmumu, arı

01.49.26 Balmumu ve böcek mumu; diğer

01.49.26 Diğer böcek balmumları ve ispermeçet

01.49.26 İspermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın)

01.49.27 Hayvan embriyosu, üreme amaçlı

01.49.28 Kaba hayvan kılları (kardesiz/taranmamış)

01.49.28 Kaşmir keçisi kılları (kardesiz/taranmamış)

01.49.28 Tavşan (ank.hariç)kunduz, m.sıçanı kılı (kardesiz, taranmamış)

01.49.28 Başka yerde sınıflandırılmamış yenilemeyen diğer çiftlik hayvanı kökenli ürünler

01.49.28 Alpaka, lama ve vikunya kılı (taranmamış)

01.49.28 İnce veya kaba hayvan kılı, kardelenmemiş, taranmamış

01.49.28 İnce veya kaba hayvan kılı (at kılı dahil), taraklanmamış veya karde edilmemiş

01.49.28 Yak, deve, ankara, tibet, kaşmir vb. keçilerin kılı (taranmamış)

01.49.28 Ankara tavşanı kılı (kardesiz/taranmamış)

01.49.28 Başka yerde sınıflandırılmamış yenilemeyen çiftlik hayvanı kökenli ürünler

01.49.31 Diğer ham kürkler (bütün halinde) (baş,kuyruk veya pençeleri ile birlikte olsun olmasın)

01.49.31 Tilki kürkü (bütün halinde) postu; ham

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

01.49.31 İşlenmemiş kürklü deriler, astragan için olan kürklü kuzu derileri hariç

01.49.31 Ham postlar veya kürkler; Mink (bütün halinde)

01.49.32 İşlenmemiş kürklü deriler, astragan için olan kürklü kuzu derileri

01.49.32 Astragan için olan kürklü kuzu derilerinin işlenmemiş olanları

01.49.32 Kuzu astragan, breitschwanz, karakul, persaniye vb. postları; ham
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01.49.39 Sürüngenlerin, kuşların ve diğer hayvanların derileri (büyükbaş, at türü hayvanların ve
küçükbaş hayvanların derileri hariç)

01.49.39 Deve derisi, ham

01.49.39 Domuz derisi, ham

01.49.39 Sürüngenlerin ham derileri

01.49.39 Başka yerde sınıflandırılmamış işlenmemiş hayvan derileri (taze veya muhafaza edilmiş, fakat
daha fazla işlenmemiş olanlar) (büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilenler hariç)

01.49.39 Domuzların ham derileri

01.61.10 Tarımla ilgili olan zararlıların kontrol edilmesi hizmeti

01.61.10 Tarımsal arazinin tarımsal ve çevresel açıdan iyi durumda tutulması hizmeti

01.61.10 Tarım arazilerinin ekolojik ve tarımsal koşullarını iyi durumda tutmak amacıyla bakım
hizmetleri

01.61.10 Toprak hazırlama ile ilgili diğer hizmetler

01.61.10 Tarım ürünleri sulama hizmetleri (ark açma, salma, yağmurlama vb.)

01.61.10 Çeltik üretimi için yapılan hizmetler (tavalama, havuzlama, kürekleme vb.)

01.61.10 Tarımsal amaçlı ilaçlama hizmetleri

01.61.10 Havadan olanlar dahil olmak üzere bitkisel ürünlere ilaç, gübre, vb. sıkılması hizmeti

01.61.10 Tarımsal makinelerin, operatörleri ve ekibiyle birlikte sağlanması hizmeti

01.61.10 Tarımsal zararlıların kontrolü (tavşanlar dahil)

01.61.10 Tarla sürme hizmetleri

01.61.10 Çapalama hizmetleri (yabancı ot temizleme dahil)

01.61.10 Fidan söküm hizmetleri (ormancılık için olanlar hariç)

01.61.10 Ürünlerin ekim, dikim ve bakımıyla ilgili diğer hizmetler

01.61.10 Bitkisel ürünlerin dikilmesi, ekilmesi ve gübrelenmesi hizmeti

01.61.10 Hasat hizmeti

01.61.10 Tarımla ilgili zararlıların kontrolü

01.61.10 Tohum yatağı hazırlama hizmetleri

01.61.10 Fidan dikim hizmetleri (ormancılık için olanlar hariç)

01.61.10 Bitkisel ürünlerde seyreltme hizmetleri (meyve seyreltme hariç)

01.61.10 Meyve ağacı ve bağların budanması ve bakımı ile ilgili hizmetler

01.61.10 Bitkisel üretim için destekleyici hizmetler

01.61.10 Meyve ağaçlarının ve üzüm asmalarının budanması hizmeti

01.61.10 Sulama sistemlerinin tarımsal amaçlı işletilmesi hizmeti

01.61.10 Arazinin bitkiden temizlenmesi hizmetleri (anız bozma dahil)

01.61.10 Tohum ekme hizmetleri

01.61.10 Gübreleme hizmetleri

01.61.10 Tarımsal sulama sistemi kurma hizmetleri

01.61.10 Hasat hizmetleri (toplama, sökme, çırpma, bağlama ve biçme vb.)

01.61.10 Tarlaların hazırlanması hizmeti

01.61.10 Bitkisel ürünlerin fidelenmesi ve seyreltilmesi hizmeti

01.61.10 Tarımsal amaçlı sulama sistemlerinin işletilmesi hizmetleri

01.61.10 Toprak düzleme hizmetleri (kesek temizleme, teraslama vb.)

01.61.10 Fide dikimi hizmetleri

01.61.10 Meyve aşılama hizmetleri

01.61.10 Plantasyon yenileme hizmetleri

01.62.10 Hayvanların çoğalmalarını, büyütülmelerini ve üretimlerini arttırma hizmetleri

01.62.10 Damızlık hayvan hizmetleri
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01.62.10 Koyunların kırkılması hizmetleri

01.62.10 Hayvancılığa yardımcı cihazların operatörüyle birlikte kiralanması hizmetleri

01.62.10 Sürü test etme (süt, et, vb. testi) hizmetleri, sürülerin güdülmesi hizmetleri, başkalarına ait
hayvanların beslenmesi hizmetleri, kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması

01.62.10 Koyun kırpma hizmetleri

01.62.10 Çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı hizmetleri

01.62.10 Sürü test etme (süt, et, vb. testi) (herd testing) hizmetleri, sürülerin güdülmesi hizmetleri,
başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri, kümes hayvanlarının semizleşmesi için
kısırlaştırılması, yumurtaların sınıflandırılması vb. hizmetleri

01.62.10 Nalbantların hizmetleri

01.62.10 Sağlık bakım hizmetleri olmaksızın çiftlik hayvanlarına barınak sağlama hizmetleri

01.62.10 Hayvan üretimi için destekleyici hizmetler

01.62.10 Kümeslerin, domuz ahırlarının vb. temizlenmesi hizmetleri

01.62.10 Suni dölleme gibi hayvancılıkla ilişkili hizmetler

01.62.10 Suni dölleme ile ilgili hizmetler

01.63.10 Ürün sınıflama ve ayıklama (zeytin, fındık vb.) hizmetleri

01.63.10 Harman hizmetleri

01.63.10 Pamuk çırçırlama hizmetleri

01.63.10 Ambalajlama (hasat sonrası poşetleme, torbalama vb.), kasalama hizmetleri

01.63.10 Kakao çekirdeklerinin hazırlanması hizmetleri, örn. soyulması

01.63.10 Hasat sonrası ürün kurutma hizmetleri

01.63.10 Tütün yapraklarının kurutulması

01.63.10 Birincil piyasalar için bitkisel ürünlerin hazırlanması hizmetleri, örneğin; temizleme, kesip
düzeltme, derecelendirme, dezenfekte etme, kurutma, kabuğundan ayırma

01.63.10 Tütün yapraklarının hazırlanması hizmetleri, örn. kurutulması

01.63.10 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili diğer hizmetler

01.63.10 Tütün dizme hizmetleri

01.63.10 Meyvelerin mumlanması

01.63.10 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili hizmetler

01.63.10 Pamuğun çırçırlanması

01.63.10 Ürün saplarını saman yapma, balyalama hizmetleri

01.63.10 Silajlama hizmetleri

01.64.10 Üretim amaçlı tohum işleme hizmetleri

01.64.10 Tohumun depolanması için tohumdaki rutubetin güvenli bir seviyeye çekilmesi

01.64.10 Tohumların üretim kalitesinin geliştirilmesi hizmetleri, genetik olarak ıslah edilmiş tohumların
işlenmesi

01.64.10 Pazarlama aşamasına kadar geçen süreç içinde tohumların kurutulması, temizlenmesi,
derecelenmesi ve işlemden geçirilmesi

01.64.10 Tohum olmayan maddelerin, normalden daha küçük olan, mekanik olarak veya haşaratlar
yüzünden hasarlı olan, olgunlaşmamış olan tohumların ayıklanması

01.70.10 Avcılık veya tuzakla avlanma faaliyetlerinden kürklü deri, sürüngen veya kuş derisi üretilmesi

01.70.10 Yemek için, kürkleri, derileri için veya araştırmalarda, hayvanat bahçelerinde ya da ev hayvanı
olarak kullanmak üzere hayvanların yakalanması

01.70.10 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmetler

01.70.10 Mors ve fok balığı gibi deniz memelilerinin karada yakalanması

01.70.10 Ticari amaçla avcılık yapılması ve tuzakla avlanılması

02.10.11 Canlı orman ağacı fidanları

02.10.11 Yabani kiraz fidanı

02.10.11 Ladin (doğu) fidanı



KOD TANIM

02.10.11 Kapari fidanı

02.10.11 Meşe fidanı

02.10.11 Üvez fidanı

02.10.11 Kızılçam fidanı

02.10.11 Ladin (mavi) fidanı

02.10.11 Okaliptus fidanı

02.10.11 Ligistrum fidanı

02.10.11 Alıç fidanı

02.10.11 Ağaçlar ve orman çalılarına ait aşı kalemleri (çelikler)

02.10.11 Sahilçamı fidanı

02.10.11 Duglas fidanı

02.10.11 Yalancı Akasya fidanı

02.10.11 Yabani elma fidanı

02.10.11 Ihlamur fidanı

02.10.11 Karaçam fidanı

02.10.11 Sedir fidanı

02.10.11 Mazı (doğu) fidanı

02.10.11 Kayın fidanı

02.10.11 Yabani erik fidanı

02.10.11 Diğer Yapraklı orman ağacı fidanları

02.10.11 Sarıçam fidanı

02.10.11 Servi fidanı

02.10.11 Diğer ibreli orman ağacı fidanları

02.10.11 Huş fidanı

02.10.11 Fıstıkçamı fidanı

02.10.12 Ahlat tohumu

02.10.12 İğde tohumu

02.10.12 Sofora tohumu

02.10.12 Kızılçam tohumu

02.10.12 Sedir (Toros) tohumu

02.10.12 Radiataçamı tohumu

02.10.12 Defne tohumu

02.10.12 Alıç tohumu

02.10.12 Kızılağaç tohumu

02.10.12 Orman ağaçlarının tohumları

02.10.12 Karaçam tohumu

02.10.12 Göknar tohumu

02.10.12 Servi tohumu

02.10.12 Kayın tohumu

02.10.12 Yalancı Akasya tohumu

02.10.12 Karaağaç tohumu

02.10.12 Diğer yapraklı orman ağacı tohumları

02.10.12 Çınar tohumu

02.10.12 Kokarağaç tohumu

02.10.12 Sarıçam tohumu

02.10.12 Ladin (Doğu) tohumu

02.10.12 Sahilçamı tohumu
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02.10.12 Akçaağaç tohumu

02.10.12 Ihlamur tohumu

02.10.12 Mahlep tohumu

02.10.12 Fıstıkçamı tohumu

02.10.12 Ardıç tohumu

02.10.12 Diğer ibreli orman ağacı tohumları

02.10.12 Dişbudak tohumu

02.10.12 Orman ağacı tohumları

02.10.12 Halepçamı tohumu

02.10.12 Mazı tohumu

02.10.12 Meşe tohumu

02.10.20 Orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi

02.10.20 Orman ağacı fidanlıkları hizmetleri

02.10.20 Orman fidanlıkları hizmetleri

02.10.30 Orman ağaçlarının köklendirilmiş çelik ve fideleri

02.10.30 Yapraklı dikili orman ağaçları (dikili kabuklu gövde hacmi)

02.10.30 Orman ağaçları

02.10.30 İbreli dikili orman ağaçları (dikili kabuklu gövde hacmi)

02.20.11 Tel direği (ibreli)

02.20.11 Sırık (ibreli)

02.20.11 Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.); kerestelik tomruk, işlem görmemiş, herhangi bir
enine kesiti >=15 cm

02.20.11 İğne yapraklı diğer ağaçlar; kerestelik tomruk, işlem görmemiş

02.20.11 Tomruk (ibreli)

02.20.11 Lif yonga (ibreli)

02.20.11 Çam (Pinus spp.); işlem görmemiş, herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar
HARİÇ

02.20.11 İğne yapraklı diğer ağaçlar; kerestelik tomruk HARİÇ, işlem görmemiş, herhangi bir enine
kesiti >=15 cm

02.20.11 Maden direği (ibreli)

02.20.11 Çubuk (ibreli), işlenmemiş

02.20.11 Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.); kerestelik tomruk HARİÇ, işlem görmemiş,
herhangi bir enine kesiti >=15 cm

02.20.11 Sanayi odunu (ibreli)

02.20.11 Çam (Pinus spp.); kerestelik tomruk, işlem görmemiş, herhangi bir enine kesiti 15 cm veya
daha fazla olanlar

02.20.11 Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.); işlem görmemiş, herhangi bir enine kesiti 15 cm
veya daha fazla olanlar HARİÇ

02.20.11 İbreli endüstriyel odunlar

02.20.11 Kağıtlık odun (ibreli)

02.20.11 Çam (Pinus spp.); kerestelik tomruk HARİÇ, işlem görmemiş, herhangi bir enine kesiti 15 cm
veya daha fazla olanlar

02.20.11 İğne yapraklı diğer ağaçlar; kerestelik tomruk, işlem görmemiş, herhangi bir enine kesiti 15
cm veya daha fazla olanlar

02.20.12 Tomruk (yapraklı)

02.20.12 Lif yonga (yapraklı)

02.20.12 Kavak ve titrek kavak (aspen) (Populus spp.) ağaçları; boya, kreozot veya diğer koruyucularla
işlem görmemiş

02.20.12 Kayın (Fagus spp.) ağaçları; herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar
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02.20.12 Kağıtlık odun (yapraklı)

02.20.12 Yapraklı endüstriyel odunlar (tropikal endüstriyel odunlar hariç)

02.20.12 Huş Ağacı (Betula spp.); kerestelik tomruk HARİÇ, herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha
fazla olanlar

02.20.12 Çubuk (yapraklı),işlenmemiş

02.20.12 Maden direği (yapraklı)

02.20.12 Diğer huş ağaçları (Betula spp.); boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmemiş

02.20.12 Meşe ağaçları; kerestelik tomruk, işlem görmemiş

02.20.12 Sanayi odunu (yapraklı)

02.20.12 Diğer ağaçlar; boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmemiş

02.20.12 Huş Ağacı (Betula spp.); kerestelik tomruk, herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla
olanlar

02.20.12 Sırık (yapraklı)

02.20.12 Diğer kayın (Fagus spp.) ağaçları; boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmemiş

02.20.12 Okaliptüs (Eucalyptus spp.) ağaçları; boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmemiş

02.20.12 Tel direği (yapraklı)

02.20.13 Sapelli, afrika maunu ve iroko

02.20.13 Tropikal endüstriyel odunlar

02.20.13 Tropikal diğer ağaçlar; kerestelik tomruk, işlem görmemiş

02.20.13 Okoume ve sipo (tropikal ağaçtan)

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

02.20.14 Çırasız çam kök odunları

02.20.14 Ormanda üretilen odun kömürü (geleneksel yöntemler kullanılarak). İbreli ağaçlerdan

02.20.14 Çıralı çam Kök odunları

02.20.14 Yakmaya mahsus iğne yapraklı ağaçlar; kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri
şekillerde

02.20.14 Yakacak odunlar, ibreli ağaçlardan

02.20.15 Yakmaya mahsus geniş yapraklı ağaçlar; kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya
benzeri şekillerde

02.20.15 Yapraklı kök odunları

02.20.15 Yakacak odunlar, yapraklı ağaçlardan

02.20.15 Ormanda üretilen odun kömürü (geleneksel yöntemler kullanılarak), yapraklı ağaçlardan

02.30.11 Balata, güta - perka, guayül, çıkıl vb. tabii sakızlar

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

02.30.12 Arap zamkı

02.30.12 Sığla Yağı

02.30.12 Tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ reçineler

02.30.12 Reçine

02.30.12 Lak

02.30.12 Kitre

02.30.12 Diğer doğal sakızlar

02.30.12 Laka, kına çiçeği (belesan) ve diğer doğal zamklar ve reçineler

02.30.20 Tabii mantar (işlenmemiş/basit bir şekilde hazırlanmış)

02.30.20 Doğal mantar (tıpa, yer karosu vb. yapımında kullanılan), ham veya basitçe işlenmiş

02.30.30 Buket yapmaya elverişli diğer bitkilerin kuru yaprakları ve dalları
(boyanmış/ağartılmış/emprenye edilmiş)

02.30.30 Mersin yaprağı

02.30.30 Yosun
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02.30.30 Diğer yosunlar ve likenler (taze)

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

02.30.30 Süsleme amaçlı beyazlatılmış, boyanmış veya başka şekilde işlenmiş tatlı mısırın kurutulmuş
kabukları

02.30.30 Şimşir (dal ve sürgün)

02.30.30 Erika (funda-kök)

02.30.30 İğne yapraklı ağaçların dalları (taze)

02.30.30 Liken

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

02.30.30 Bitki, çim, yosun ve likenlerin süslemeye uygun kısımları

02.30.30 Diğer yosunlar ve likenler (kuru)

02.30.30 Ren geyiği likeni (taze)

02.30.30 Sarmaşık

02.30.30 Çalılar

02.30.30 Ren geyiği likeni (kuru)

02.30.30 Diğer, süs amaçlı bitki, ot, yosun ve likenlerin uygun bölümleri

02.30.30 Orman gülü

02.30.30 Süsleme amaçlı yabani olarak yetişen bitkilerin çiçekleri veya tomurcukları olmayan
yaprakları, dalları ve diğer kısımları

02.30.30 Göknar dalı

02.30.40 Fıstıkçamı kozalağı

02.30.40 Alıç

02.30.40 Yabani yetişen yenilebilir ürünler

02.40.10 Orman idaresi danışmanlık hizmetleri

02.40.10 Üretim ile ilgili diğer hizmet faaliyetleri

02.40.10 Sıklık bakımı

02.40.10 Enerji ormanı koruma

02.40.10 Orman içi ağaçlandırma

02.40.10 Diğer, ormancılıkla ilgili hizmetler

02.40.10 Etüt proje aplikasyon

02.40.10 Sanat yapısı, orman içi

02.40.10 Kule-kulübe yolu tamir ve bakımı

02.40.10 Kesme tomruklama

02.40.10 Tasnif ve depolama

02.40.10 Kerestelik ağaçların değerlendirilmesi hizmetleri

02.40.10 Ormancılık makinelerinin ekip ve operatörüyle birlikte sağlanması hizmetleri

02.40.10 Koruya tahvil

02.40.10 Yangın emniyet yolu yapımı

02.40.10 Üretim yolu tamir bakımı

02.40.10 İlaçlama

02.40.10 Müşterek hizmetler (%10 kanuni hak)

02.40.10 Ormanların rehabilitesi

02.40.10 Orman içi ağaçlandırma bakımı

02.40.10 Yangınla mücadele

02.40.10 Yeni yol, orman içi

02.40.10 Orman yangınları ile mücadele ve ormanların korunması

02.40.10 Ormanları yangından koruma ve yangınla mücadele hizmetleri
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02.40.10 Gençlik koruma

02.40.10 Suni gençleştirme

02.40.10 Arboratum hizmetleri

02.40.10 Böcek ve hastalıklarla mücadele

02.40.10 Büyük onarım, orman içi

02.40.10 Yangın emniyet yolu tamir ve bakımı

02.40.10 Depo dahili yol

02.40.10 Sürütme ve toplama

02.40.10 Yükleme

02.40.10 Ormancılık envanterleri

02.40.10 Endüstriyel ve yakacak odun üretimi ile ilgili hizmetler

02.40.10 Gençlik bakımı

02.40.10 Enerji ormanı yenileme

02.40.10 Kültürde koruma

02.40.10 Enerji ormanı bakımı

02.40.10 Etüt proje planlama

02.40.10 Köprü, orman içi

02.40.10 Kule-kulübe yolu yapımı

02.40.10 Ölçme

02.40.10 İstifleme

02.40.10 Orman amenajman faaliyetleri

02.40.10 Ormancılık için destekleyici hizmetler

02.40.10 Ormanlardaki zararlı böceklerin kontrol edilmesi

02.40.10 Tabii gençleştirme

02.40.10 Enerji ormanı tesisi

02.40.10 Kültür bakımı

02.40.10 Orman içi ağaçlandırma koruma

02.40.10 Diğer,orman koruma faaliyetleri

02.40.10 Üst yapı, orman içi

02.40.10 Traktör yolu yapımı

02.40.10 Diğer, yol yapım ve bakım faaliyetleri

02.40.10 Taşıma

02.40.10 Ormanın içinde kütüklerin taşınması hizmetleri

03.00.11 Süs balıkları (tatlısu balıkları hariç); canlı

03.00.11 Süs balıkları (tatlısu); canlı

03.00.11 Süs balıkları, yabani

03.00.12 Süs balıkları, çiftlik

03.00.13 Diğer yabani balıklar, canlı, insan tüketimi için olmayan (su kültürü yetiştiriciliği için tohum
ve yemler dahil)

03.00.14 Diğer çiftlik balıkları, canlı, insan tüketimi için olmayan (su kültürü için tohum ve yemler
dahil)

03.00.21 Akya (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Barbunya (Paşabarbunu), (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için
olanlar (yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Fangri (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)
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03.00.21 Gümüş (Çumuka) (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 İsparoz (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Kalkan balığı (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Kılıç balığı (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Kupez (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Melanurya (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Minekop (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Palamut ve Torik (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Sinagrit (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Uskumru (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Oncorhynchus apache, oncorhynchus chrysogaster türü balık (canlı)

03.00.21 Canlı levrek, çipura ve diğer deniz balıkları

03.00.21 Atlantik somonları ve tuna somonları; (taze veya soğutulmuş)

03.00.21 Yaldızlı pisi balığı (taze/soğutulmuş)

03.00.21 Ton balığı; hülasa ve 1604'de ki ürünlerin imalinde kullanılan (taze/soğutulmuş)

03.00.21 Yazılı orkinos; diğer (taze/soğutulmuş)

03.00.21 Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); konserve için kullanılan (taze veya
soğutulmuş)

03.00.21 Diğer ton balıkları ve diğer orkinoslar; diğer amaç için kullanılan (taze veya soğutulmuş)

03.00.21 Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Cobia (Rachycentron canadum); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Soğuksu morinası (Gadus morhua); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Güney berlam balıkları (Merluccius australis); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Kutup morinası (Boreogadus saida); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.); taze veya
soğutulmuş

03.00.21 Deniz balıkları, canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (çiftlikte yetiştirilenler
hariç)

03.00.21 Barbunya (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Dülger (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Gobene (Tombik) (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 İskorpit (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 İzmarit (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Keler (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Köpek balığı (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)
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03.00.21 Lüfer (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Mırmır (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Yazılı orkinos (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Sarpa (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Trança (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Diğer deniz balıkları, canlı, taze ya da soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (canlı)

03.00.21 Pasifik somonları; (taze veya soğutulmuş)

03.00.21 Pasifik tütün balıkları (taze/soğutulmuş)

03.00.21 Diğer yassı balıklar; (taze/soğutulmuş)

03.00.21 Yazılı orkinos; hülasa ve 1604'de ki ürünlerin imalinde kullanılan (taze/soğuk)

03.00.21 Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); diğer amaç için kullanılan (taze veya
soğutulmuş)

03.00.21 Diğer ton balıkları ve diğer orkinoslar; konserve için kullanılan (taze veya soğutulmuş)

03.00.21 Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.); taze veya
soğutulmuş

03.00.21 Diğer istavritler; taze veya soğutulmuş

03.00.21 Hint uskumrusu, seer, jackler, crevaller, gümüş pomfret, scadlar, bonitolar, marlin, yelken
balıkları; taze/soğutulmuş

03.00.21 Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius
paradoxus); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Diğer yassı balıklar; taze veya soğutulmuş

03.00.21 Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]; taze veya soğutulmuş

03.00.21 Çipura (Sparus aurata); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Diğer kırmızı balık; taze veya soğutulmuş

03.00.21 Diş balıkları (Dissostichus spp.); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Diğer izmaritgiller; taze veya soğutulmuş

03.00.21 Çapak balıkları (Brama spp.); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Bakalorya ve Berlam (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Dil - Pisi (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Granyöz (Sarıağız) (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 İskarmoz (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 İşkine (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Kefal (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Kolyoz (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Lipsöz (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)
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03.00.21 Mığrı (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Öksüz (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Sarıgöz (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Tirsi (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Zurna (deniz turnası) (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); canlı

03.00.21 Alabalıkgillerin diğer sakatatı (taze/soğutulmuş)

03.00.21 Atlantik tütün balıkları (taze/soğutulmuş)

03.00.21 Dört noktalı pisi (taze/soğutulmuş)

03.00.21 Sarı yüzgeçli orkinos; diğer (taze/soğutulmuş)

03.00.21 Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); konserve için kullanılan (taze veya
soğutulmuş)

03.00.21 Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos; diğer (taze/soğutulmuş)

03.00.21 Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Şili istavriti (Trachurus murphyi); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Kawakawa (Euthynnus affinis) balıkları; taze veya soğutulmuş, konserve imalinde kullanılan
HARİÇ

03.00.21 Kömür balığı (Pollachius virens); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Alaska mezgit balığı (Theragra chalcogramma); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Gelincik balığı (Molva spp.); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Diğer köpek balıkları; taze veya soğutulmuş

03.00.21 İzmaritgiller (sparidae) (Dentex dentex, Pagellus spp familyasına ait olanlar); taze veya
soğutulmuş

03.00.21 Kırmızı balık (Sebastes marinus türü); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Diğer tuzlusu balıkları; taze veya soğutulmuş

03.00.21 Fener balığı (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Hamsi (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 İstavrit (Kraça) (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Karagöz (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Kırlangıç balığı (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Lahoz (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Mercan (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Orfoz (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Patlakgöz mercan (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Sivriburun karagöz (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Vatoz (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)
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03.00.21 Canlı; salmon trutta, oncorhyn. türü balıklar

03.00.21 Alabalıklar; oncorhynchus apache ve chrysogaster türü  (taze/soğutulmuş)

03.00.21 Diğer alabalıkgiller; (taze/soğutulmuş)

03.00.21 Dil balığı (taze/soğutulmuş)

03.00.21 Ton balığı; diğer (taze/soğutulmuş)

03.00.21 Bigeye orkinosu; hülasa, 1604'de ki ürünün imalinde kullanılan (taze/soğutulmuş)

03.00.21 Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); diğer amaçl için kullanılan (taze veya
soğutulmuş)

03.00.21 Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-Clupea pallasii); taze veya
soğutulmuş

03.00.21 Uskumru balıkları; taze veya soğutulmuş

03.00.21 Kılıç balığı (Xiphias gladius); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Diğer morina balıkları (Gadus morhua); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Merliccius cinsi diğer berlam balıkları; taze veya soğutulmuş

03.00.21 Bakalyaro balığı (Merlangius merlangus); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Dik burun (Lamna nasus); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Euthynnus cinsi balıklar; konserve imalinde kullanılan, taze veya soğutulmuş

03.00.21 Fener balıkları (Lophius spp.); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Hani (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 İstavrit (Karagöz) (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Kayabalığı, (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Kırlangıç (mazak) (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Levrek (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Mezgit (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Orkinos (ton balığı) (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Sardalya (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Tekir (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Zargana (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Atlantik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); canlı

03.00.21 Alabalıklar; oncorhynchus mykiss türü (taze/soğutulmuş)(başlı/solungaçlı/içi temizlenmiş)

03.00.21 Siyah tütün balıkları (taze/soğutulmuş)

03.00.21 Kalkan balığı (Psetta maxima); (taze/soğutulmuş)

03.00.21 Sarı yüzgeçli orkinos; hülasa ve 1604'de ki ürünlerin imalinde kullanılan (taze/soğuk)

03.00.21 Bigeye orkinosu; diğer (taze/soğutulmuş)

03.00.21 Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos hülasası, 1604'de ki ürünün imalinde kullanılan
(taze/soğutulmuş)

03.00.21 Hamsi balıkları (Engraulis spp.); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Atlantik istavriti (Trachurus trachurus); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Kawakawa (Euthynnus affinis) balıkları; taze veya soğutulmuş, konserve imalinde kullanılan
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03.00.21 Haddock balığı (Melanogrammus aeglefinus); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Urophycis cinsi berlam balıkları; taze veya soğutulmuş

03.00.21 Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları; taze veya soğutulmuş

03.00.21 Pamuk balığı (Prionace glauca); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Diğer deniz levreği; taze veya soğutulmuş

03.00.21 Euthynnus cinsi balıklar; diğer yerde kullanılan, taze veya soğutulmuş

03.00.21 Pink cusk-eel balıkları (Genypterus blacodes); taze veya soğutulmuş

03.00.21 Albakor (Patlakgöz) (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Çipura (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.21 Gelincik balığı (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Avcı balığı (Sarıkuyruk) (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.21 Çaça (deniz balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.22 Yılan balıkları (Anguilla spp.); taze veya soğutulmuş

03.00.22 Akbalık (iç su balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.22 Başka yerde sınıflandırılmamış iç sularda avlanılan balıklar, canlı, taze ya da soğuturulmuş,
insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik hariç)

03.00.22 Siraz (iç su balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik hariç)

03.00.22 Kaya balığı, (iç su balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.22 Gökçe (iç su balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.22 Levrek (sudak) (iç su balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.22 Kadife balığı (iç su balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.22 Alabalık (iç su balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.22 Çapak (iç su balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.22 Kızılkanat (iç su balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.22 İnci Kefali (iç su balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.22 Yılan balığı (iç su balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.22 Yılan balıkları (Anguilla spp.); 12 cm <= uzunluk < 20 cm, canlı

03.00.22 Tilapya balığı (Oreochromis spp.); taze veya soğutulmuş

03.00.22 Diğer tatlısu balıkları; taze veya soğutulmuş

03.00.22 Sazan balıkları; taze veya soğutulmuş

03.00.22 Sazan balıkları (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., vb.); canlı

03.00.22 Tatlısu balıkları, canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (çiftlikte
yetiştirilenler hariç)

03.00.22 Gümüşi havuz balığı (iç su balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)
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03.00.22 Sazan (iç su balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.22 Diğer tatlısu balıkları; canlı

03.00.22 Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşlar (Channa spp.); taze veya soğutulmuş

03.00.22 Gümüş Balığı (iç su balığı), canlı, canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.22 Kefal, (iç su balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.22 Yayın (iç su balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.22 Karabalık (iç su balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar (yetiştiricilik
hariç)

03.00.22 Turna balığı (iç su balığı), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar
(yetiştiricilik hariç)

03.00.22 Yılan balıkları (Anguilla spp.); uzunluk >= 20 cm, canlı

03.00.22 Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.); taze veya soğutulmuş

03.00.22 Yılan balıkları (Anguilla spp.); uzunluk < 12 cm, canlı

03.00.22 Pasifik, atlantik, tuna somonları (canlı)

03.00.23 Başka yerde sınıflandırılmamış taze yada soğutulmuş diğer deniz balıkları, yetiştiricilik

03.00.23 Fangri (deniz balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar

03.00.23 Levrek (deniz balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar

03.00.23 Deniz çiftlik balıkları, canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar

03.00.23 Trança (deniz balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar

03.00.23 Mercan (deniz balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar

03.00.23 Çipura (deniz balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar

03.00.23 Sivriburun karagöz (deniz balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi
için olanlar

03.00.23 Sarıağız (granyöz), (deniz balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi
için olanlar

03.00.23 Salmon (deniz balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar

03.00.23 Orkinos (deniz balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar

03.00.23 Karagöz (deniz balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar

03.00.23 Sinagrit (deniz balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar

03.00.23 Minekop (deniz balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar

03.00.23 Kefal (deniz balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar

03.00.23 Alabalık (deniz balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar

03.00.24 Mersin balığı (iç su balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için
olanlar

03.00.24 Tilapya (iç su balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar

03.00.24 Tatlısu çiftlik balıkları, canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar

03.00.24 Alabalık (iç su balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar

03.00.24 Yayın (iç su balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar

03.00.24 Aynalı sazan (iç su balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için
olanlar

03.00.24 Karabalık (iç su balığı, yetiştiricilik), canlı, taze veya soğutulmuş, insan tüketimi için olanlar

03.00.31 Ayna (kabuklu), dondurulmamış (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.31 Tatlısu istakozu (kerevit); canlı, taze veya soğutulmuş

03.00.31 Erkek karides (denizde avlanılan), dondurulmamış (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.31 İstakozlar (Homarus spp.); canlı
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03.00.31 Norveç istakozu (Nephrops norvegicus); canlı, taze veya soğutulmuş

03.00.31 Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından olanlar HARİÇ); canlı,
taze veya soğutulmuş

03.00.31 Pembe karides (çimçim) (denizde avlanılan), dondurulmamış (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.31 Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.); canlı, taze
veya soğutulmuş

03.00.31 Yengeçler (Pavurya (Cancer pagurus) türü HARİÇ); canlı, taze veya soğutulmuş

03.00.31 Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından olanlar HARİÇ); canlı, taze veya
soğutulmuş

03.00.31 Deniz kereviti, dondurulmamış (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.31 Çalpara, dondurulmamış (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.31 Kırmızı karides (denizde avlanılan), dondurulmamış (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.31 Kerevit (iç sularda avlanılan), dondurulmamış (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.31 Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler; canlı, taze veya soğutulmuş

03.00.31 Soğuk su karidesleri (Pandalus spp. familyasından); canlı, taze veya soğutulmuş

03.00.31 Diğer kabuklu hayvanlar (canlı, taze veya soğutulmuş) ile kabuklu hayvanların un ve pelletleri
(taze veya soğutulmuş)

03.00.31 Kabuklular, dondurulmamış (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.31 İstakoz (denizde avlanılan), dondurulmamış (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.31 Böcek (kabuklu), dondurulmamış (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.31 Jumbo karides (denizde avlanılan), dondurulmamış (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.31 Pavurya, dondurulmamış (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.31 Bütün haldeki diğer istakozlar (Homarus spp.); taze veya soğutulmuş

03.00.31 Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından); taze veya soğutulmuş

03.00.31 Diğer karidesler; canlı, taze veya soğutulmuş

03.00.31 Çağanoz, dondurulmamış (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.31 Karabiga karides (denizde avlanılan), dondurulmamış (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.31 Mavi yengeç, dondurulmamış (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.31 Diğer istakozlar (Homarus spp.); taze veya soğutulmuş

03.00.31 Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından); canlı

03.00.32 Kabuklular, dondurulmamış (çiftlikte yetiştirilenler)

03.00.41 İstiridyeler (kabuk dahil ağırlık <= 40 gr); canlı, taze veya soğutulmuş

03.00.41 İstiridye, canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.41 İstiridyeler (kabuk dahil ağırlık > 40 gr); canlı, taze veya soğutulmuş

03.00.42 Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus)); canlı, taze veya soğutulmuş

03.00.42 Stromboid kabuklular (Strombus spp.); canlı, taze veya soğutulmuş

03.00.42 Mytilus cinsi midyeler (canlı/taze/soğutulmuş)

03.00.42 Kıllı midye (denizde avlanılan), canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.42 Akivades (Kum Midyesi) (denizde avlanılan), canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte
yetiştirilenler hariç)

03.00.42 Deniz anası, canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.42 Ahtapotlar (canlı/taze/soğutulmuş)

03.00.42 Mürekkep balıkları (canlı/taze/soğutulmuş)

03.00.42 Deniz patlıcanı, canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.42 Kidonya (denizde avlanılan), canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.42 Mürekkep balığı, canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.42 Diğer yumuşakçalar; canlı, taze veya soğutulmuş

03.00.42 Diğer mürekkep balıkları ve diğer kalamarlar; canlı, taze veya soğutulmuş
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03.00.42 Perna cinsi midyeler (canlı, taze/soğutulmuş)

03.00.42 Tarak (yumuşakça), canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.42 Ahtapot, canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.42 Salyangoz (iç sularda avlanılan), canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.42 Kara midye (denizde avlanılan), canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.42 Tarak (canlı/taze/soğutulmuş)

03.00.42 Kalamarlar (Avrupa kalamarı-Ommastrephes spp., Nototodarus spp.,Sepioteuthis spp.); canlı,
taze veya soğutulmuş

03.00.42 Deniz Kulağı (Haliotis spp.); canlı, taze veya soğutulmuş

03.00.42 Diğer yumuşakçalar, canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.42 Deniz salyangozu, canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.42 Beyaz kum midyesi (cikcik) (denizde avlanılan), canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte
yetiştirilenler hariç)

03.00.42 Diğer yumuşakçalar ya da kabuklular ve suda yaşayan omurgasızlar, canlı, taze veya
soğutulmuş (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.42 Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.); canlı, taze veya soğutulmuş

03.00.42 Yumuşakçalar; canlı, taze veya soğutulmuş

03.00.42 Kalamerya, canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.42 Kum şirlanı (tellina) (denizde avlanılan), canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte yetiştirilenler
hariç)

03.00.43 İstiridye, canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte yetiştirilenler)

03.00.44 Midye (denizde yetiştirilen), canlı, taze veya soğutulmuş

03.00.44 Diğer yumuşakçalar, canlı, taze veya soğutulmuş, çiftlikte yetiştirilenler

03.00.44 Deniz salyangozları

03.00.44 Bys. diğer yumuşakçalar, canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte yetiştirilenler)

03.00.45 Diğer su omurgasızları, canlı, taze veya soğutulmuş, çiftlikte yetiştirilenler

03.00.46 Deniz kestanesi; canlı, taze veya soğutulmuş

03.00.46 Deniz hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea); canlı, taze veya soğutulmuş

03.00.46 Diğer su omurgasızları, canlı, taze veya soğutulmuş (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.46 Suda yaşayan diğer omurgasızlar; canlı, taze veya soğutulmuş

03.00.51 Tabii inciler

03.00.51 Doğal inci, işlenmemiş

03.00.52 Kültür incileri (işlenmemiş olanlar)

03.00.52 Kültür incisi, işlenmemiş

03.00.61 Mercan ve benzeri ürünler, yumuşakçaların, kabukluların veya derisi dikenlilerin kabukları ve
mürekkep balığı kemiği

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

03.00.62 Tabii sünger; hayvansal menşeli, işlenmemiş

03.00.62 Tabii sünger; hayvansal menşeli, işlenmiş

03.00.62 Doğal süngerler, hayvan kökenli

03.00.63 Deniz otları ve diğer algler (İnsan tüketimine elverişli)

03.00.63 Deniz yosunu ve diğer algler, insan tüketimi için olanlar, yabani (çiftlikte yetiştirilenler hariç)

03.00.64 Deniz yosunu ve diğer algler, insan tüketimi için olanlar (çiftlikte yetiştirilenler)

03.00.65 Deniz yosunu ve diğer algler, insan tüketimi için olmayanlar, yabani (çiftlikte yetiştirilenler
hariç)

03.00.65 Deniz otları ve diğer algler; İnsan tüketimine elverişli olmayan

03.00.66 Deniz yosunu ve diğer algler, insan tüketimi için olmayanlar (çiftlikte yetiştirilenler)

03.00.69 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer su bitkileri, hayvanları ve bunların ürünleri
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03.00.69 Kurbağalar, timsahlar ve su böcekleri (tuzlu su veya tatlı su)

03.00.69 Balina, yunus, domuz balıkları, manati-deniz güzeli, deniz inekleri, fok, deniz aslanı ve deniz
aygırları

03.00.69 Balina yakalanması

03.00.69 Balinalar

03.00.69 Su sürüngenleri (tuzlu su veya tatlı su)

03.00.69 Çiftlik kurbağaları

03.00.71 Balıkçılık için destekleyici hizmetler

03.00.72 Su ürünleri için destekleyici hizmetler

05.10.10 Taşkömürü - Tuvenan (Brüt Kalori Değeri > 23,865 kj/kg olan kok üretimine olanak sağlayan
maden kömürü)

05.10.10 Taşkömürü - Şlam (Brüt Kalori Değeri > 23,865 kj/kg olan kok üretimine olanak sağlayan
maden kömürü)

05.10.10 Kokluk taşkömürü; bitümenli

05.10.10 Taşkömürü - Ayıklanmış (toz) (Brüt Kalori Değeri > 23,865 kj/kg olan kok üretimine olanak
sağlayan maden kömürü)

05.10.10 Antrasit

05.10.10 Taşkömürü - Yıkanmış (parça) (Brüt Kalori Değeri > 23,865 kj/kg olan kok üretimine olanak
sağlayan maden kömürü)

05.10.10 Buhar kömürü - (Steam coal) (Brüt Kalori Değeri > 23,865 kj/kg olan, ıslak numunesi külsüz,
buhar üretmek ve yer ısıtma amaçlarıyla kullanılan maden kömürü; İspanyol siyah linyiti ve
antrasit dahil)

05.10.10 Taşkömürü - Ayıklanmış (parça) (Brüt Kalori Değeri > 23,865 kj/kg olan kok üretimine
olanak sağlayan maden kömürü)

05.10.10 Diğer bitümenli taşkömürü

05.10.10 Taşkömürü - Mikst (Brüt Kalori Değeri > 23,865 kj/kg olan kok üretimine olanak sağlayan
maden kömürü)

05.10.10 Diğer taşkömürleri

05.10.10 Taş kömürü

05.20.10 Linyit - Tuvenan (Brüt kalori değeri < 23,865 kj/kg olan)

05.20.10 Linyit (ağlomere edilmemiş)

05.20.10 Linyit - Ayıklanmış (parça) (Brüt kalori değeri < 23,865 kj/kg olan)

05.20.10 Linyit - Şlam (Brüt kalori değeri < 23,865 kj/kg olan)

05.20.10 Linyit - Mikst (Brüt kalori değeri < 23,865 kj/kg olan)

05.20.10 Linyit

05.20.10 Linyit - Toz (Brüt kalori değeri < 23,865 kj/kg olan)

05.20.10 Diğer kahverengi kömür, subbitümlü (düşük bitümlü) kömür

05.20.10 Linyit - Yıkanmış (parça) (Brüt kalori değeri < 23,865 kj/kg olan)

06.10.10 Doğal gaz Sıvılaştırmaları (Doğal Gaz Sıvıları, doğal gazın kısımlarının işlenmesi şeklinde
olan sıvılar (LPG, doğal gaz yakıtları, gazoil) gaz işleme tesisleri)

06.10.10 Ham petrol (hidrokarbonların birçok türünden ibaret doğal olarak bulunan mineral yağ, yağ
katmanlı kayalar ile asfalt özellikli kumlardan elde edilen yağ dahil)-Tuvenan

06.10.10 Tabii gazın kondenseleri

06.10.10 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli mineraller) diğer

06.10.10 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar, ham

06.10.20 Bitümlü veya yağlı şist ve katranlı kumlar

06.10.20 Bitümenli/yağlı şist ve katranlı kumlar

06.20.10 Doğal gaz (sıvılaştırılmış)

06.20.10 İşlenmemiş doğal gaz
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06.20.10 Gazlı hidrokarbonlar, b.y.s.

06.20.10 Doğal gaz (gaz halinde)

06.20.10 Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde

06.20.10 Doğal gaz

07.10.10 Demir-Tuvenan

07.10.10 Demir-Sinter

07.10.10 Demir cevherleri

07.10.10 Demir cevherleri ve konsantreleri (ağlomere edilmiş)

07.10.10 Demir-Parça

07.10.10 Demir cevherleri ve konsantreleri (ağlomere edilmemiş)

07.10.10 Demir-Ayıklanmış (parça)

07.10.10 Demir-Pelet

07.10.10 Demir-Konsantre

07.10.10 Demir-Toz

07.21.10 Uranyum cevherleri ve zenginleştirilmiş uranyum cevherleri; diğer

07.21.10 Uranyum ve toryum cevherleri

07.21.10 Uranyum cevherleri, peşblent vb. zenginleştirilmiş olanları; uranyum >%5

07.21.10 Diğer toryum cevherleri

07.21.10 Monazit, urano; torianid (toryum >% 20) ve diğer toryum cevherleri

07.29.11 Bakır-Tuvenan

07.29.11 Bakır-Bakır konsantre

07.29.11 Bakır cevherleri ve konsantreleri

07.29.11 Bakır-Çinko konsantre

07.29.11 Bakır-Pirit konsantre

07.29.11 Bakır-Ayıklanmış

07.29.12 Nikel-konsantre

07.29.12 Nikel-tuvenan

07.29.12 Nikel cevherleri ve konsantreleri

07.29.13 Boksit-Konsantre

07.29.13 Aluminyum cevherleri ve konsantreleri

07.29.13 Boksit-Tuvenan

07.29.13 Alüminyum cevherleri ve konsantreleri

07.29.13 Boksit-Ayıklanmış

07.29.14 Altın - İzabe (eritilmiş)

07.29.14 Gümüş - Tuvenan

07.29.14 Platin - Tuvenan

07.29.14 Altın - Tuvenan

07.29.14 Gümüş cevherleri ve konsantreleri

07.29.14 Gümüş - Konsantre

07.29.14 Platin - Konsantre

07.29.14 Altın - Konsantre

07.29.14 Diğer kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri

07.29.14 Değerli metal cevherleri ve konsantreleri

07.29.15 Kurşun, çinko ve kalay cevherleri ve konsantreleri

07.29.15 Kalay-Konsantre

07.29.15 Sülfürlü Kurşun çinko - Kurşun konsantre

07.29.15 Sülfürlü çinko - Konsantre
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07.29.15 Kalay cevherleri ve konsantreleri

07.29.15 Sülfürlü Kurşun çinko - çinko konsantre

07.29.15 Kurşun cevherleri ve konsantreleri

07.29.15 Sülfürlü Kurşun çinko - Ayıklanmış

07.29.15 Sülfürlü çinko - Tuvenan

07.29.15 Kurşun-konsantre

07.29.15 Oksitli Kurşun çinko - Tuvenan

07.29.15 Sülfürlü Kurşun çinko - Karışık bulk

07.29.15 Sülfürlü Kurşun çinko - Tuvenan

07.29.15 Oksitli çinko - Kalsine

07.29.15 Kurşun-Tuvenan

07.29.15 Oksitli çinko - Konsantre

07.29.15 Kalay-Tuvenan

07.29.15 Oksitli çinko - Tuvenan

07.29.15 Sülfürlü Kurşun çinko - Bakır konsantre

07.29.15 Oksitli Kurşun çinko - Konsantre

07.29.15 Oksitli çinko - Yıkanmış

07.29.15 Çinko cevherleri ve konsantreleri

07.29.19 Manganez - konsantre

07.29.19 Antimon - İzabe (Eritilmiş)

07.29.19 Krom - Yıkanmış

07.29.19 Kobalt - Konsantre

07.29.19 Manganez cevherleri ve konsantreleri

07.29.19 Molibden cevherleri ve zenginleştirilmiş molibden cevherleri;diğer

07.29.19 Diğer metal cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer metal cevherleri

07.29.19 Volfram-Konsantre

07.29.19 Antimon - Tuvenan

07.29.19 Krom - Ayıklanmış (parça)

07.29.19 Molibden - Tuvenan

07.29.19 Tantal - Konsantre

07.29.19 Krom cevherleri ve konsantreleri

07.29.19 Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı diğer metal cevherleri ve konsantreleri

07.29.19 Titanyum cevherleri ve zenginleştirilmiş titanyum cevherleri

07.29.19 Kobalt cevherleri ve konsantreleri

07.29.19 Tantal - Tuvenan

07.29.19 Krom - Şlam

07.29.19 Krom - Tuvenan

07.29.19 Cıva - Tuvenan

07.29.19 Zirkonyum cevherleri ve konsantreleri

07.29.19 Antimuan cevherleri ve konsantreleri

07.29.19 Molibden cevherleri ve zenginleştirilmiş molibden cevherleri; kavrulmuş

07.29.19 Vanadyum - Konsantre

07.29.19 Kobalt - Tuvenan

07.29.19 Krom - Roş

07.29.19 Antimon - Kalsine

07.29.19 Manganez - Ayıklanmış

07.29.19 Niobyum, tantalyum, vanadyum cevherleri ve bunların zenginleştirilmiş cevherleri
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07.29.19 Tungsten cevherleri ve konsantreleri

07.29.19 Vanadyum - Tuvenan

07.29.19 Molibden - Konsantre

07.29.19 Krom - Konsantre

07.29.19 Antimon - Konsantre

07.29.19 Manganez - Tuvenan

07.29.19 Volfram-Tuvenan

08.11.11 Ekosin ve diğer kalkerli anıt veya yapı taşları, birim hacim ağırlığı (özgül ağırlığı) ≥ 2,5

08.11.11 Mermer ve traverten, ham veya kabaca tıraşlanmış

08.11.11 Ekosin ve yontulmaya/inşaata elverişli diğer kireçli taşlar

08.11.11 Mermer ve traverten; testere ile blok veya kalın dilimler halinde kesilmiş

08.11.11 Mermer ve traverten (ham/kabaca yontulmuş)

08.11.11 Mermer ve diğer kalkerli süsleme veya yapı taşları

08.11.11 Mermer ve traverten, dikdörtgen veya kare bloklar ya da kalın tabakalar (slab) şeklinde
kesilmiş

08.11.12 Kuvarsit - Yıkanmış

08.11.12 Gre

08.11.12 Granit, ham veya kabaca tıraşlanmış - Tuvenan

08.11.12 Kuvarsit - Ayıklanmış

08.11.12 Granit (ham/kabaca yontulmuş)

08.11.12 Porfir (somaki taşı), bazalt ve diğer anıtsal/inşaat amaçlı taşlar, ham, kabaca
tıraşlanmış/yalnızca kesilmiş (kalkerli anıtsal/inşaat taşlarından yoğunluğu > 2,5 kg/10m³
granit, kumtaşları hariç) (Bazalttaşı - Tuvenan dahil) (Kuvarsit hariç)

08.11.12 Yontulmaya ve inşaata elverişli diğer taşlar

08.11.12 Granit, kumtaşı ve diğer süsleme veya yapı taşları

08.11.12 Kuvarsit - Tuvenan

08.11.12 Kuvarzit

08.11.12 Granit, dikdörtgen (kare dahil) bloklar ya da kalın tabakalar (slab) şeklinde kesilmiş

08.11.12 Kuvarsit - Kırılmış ve elenmiş

08.11.12 Granit; testere ile blok veya kalın dilimler halinde kesilmiş

08.11.12 Kumtaşı

08.11.20 Kireçtaşı (Kalker) - Tuvenan

08.11.20 Kireçtaşı (Kalker) - Yıkanmış

08.11.20 Trastaşı - Kırılmış ve elenmiş

08.11.20 Kireçtaşı (Kalker) - Toz

08.11.20 Alçıtaşı - Ayıklanmış

08.11.20 Trastaşı - Tuvenan

08.11.20 Kireçtaşı (Kalker) - Parça

08.11.20 Alçıtaşı - Tuvenan

08.11.20 Marn - Tuvenan

08.11.20 Kireçtaşı (Kalker) - Ayıklanmış

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

08.11.20 Anhidrid (tuvenan)

08.11.20 Kireçtaşı (Kalker) - Kırılmış

08.11.20 Alçı taşı; anhidrit

08.11.20 Kireçtaşı ve alçıtaşı

08.11.30 Tebeşir ve yanmamış (kalsine edilmemiş) dolomit
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08.11.30 Dolomit - Tuvenan

08.11.30 Tebeşir

08.11.30 Dolomit - Ayıklanmış

08.11.30 Dolomit; kalsine edilmemiş

08.11.30 Tebeşir (tuvenan)

08.11.40 Kayağantaşı (arduvaz/kayraktaşı)

08.11.40 Kayağan taşı (arduvaz)

08.11.40 Kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı), ham, kabaca tıraşlanmış veya dikdörtgen veya kare bloklar
ya da kalın tabakalar (slap) şeklinde kesilmiş

08.12.11 Doğal kumlar

08.12.11 Kum; silisli/kuvarslı

08.12.11 Her nevi diğer kum

08.12.11 Silis kumu - Ayıklanmış

08.12.11 İnşaat kumları (killi kumlar gibi); kaolinli kumlar; feldispatlı kumlar (silis kumları, metal
taşıyan kumlar hariç, vollastonit - tuvenan dahil)

08.12.11 Silis kumu - Yıkanmış

08.12.11 Silis kumu - Tuvenan

08.12.11 Renklendirilmiş doğal kumlar

08.12.12 Diğer taşların tozları

08.12.12 Dolomit, ezilmiş veya kırılmış; beton agregaları (karayolu balastlanması veya demiryolu
balastı için kullanılanlar ile diğer agregalar), bkz..08.12.12.

08.12.12 Balasttaşı

08.12.12 Çakıl taşları (beton agregaları, kara yolu yapımı veya demir yolu balastı ya da diğer balastlama
işleri için kullanılanlar); yuvarlak çakıl ve çakmaktaşı

08.12.12 Traverten, ekosin, granit, porfir (somaki taşı), bazalt, kumtaşı ve diğer anıt taşlarının granül,
mıcır ve tozları

08.12.12 Mıcır

08.12.12 Mermer granül ve parçaları

08.12.12 Kireç taşı, dolomit ve diğer kalkerli taşlar (kırılmış/ezilmiş)

08.12.12 Çakıl taşı, çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı

08.12.12 Granül, mıcır ve toz; denizden elde edilen çakıl, çakıl

08.12.12 Stabilize

08.12.12 Diğer taşlar (diğer hallerde)

08.12.12 Mermer tozları

08.12.12 Mermerin granül, parçacık ve tozları

08.12.12 Mozaiktaşı

08.12.12 Mermer molozu - Tuvenan

08.12.12 Kırmataş

08.12.13 Cüruf, moloz/diğer sanayi artıkları makadamı

08.12.13 İnşaatlarda kullanılan cüruf ve benzeri sanayi atık ürünlerinin karışımları (çeşitli çakıl, taş ve
çakmaktaşı karıştırılmış olsun veya olmasın)

08.12.13 Tahkimat malzemesi

08.12.13 İnşaat kullanımı için cüruf ve moloz

08.12.21 Kaolinli killer - Tuvenan

08.12.21 Kaolin - Kırılmış ve elenmiş

08.12.21 Kaolin ve diğer kaolin türü killer

08.12.21 Kil - Tuvenan

08.12.21 Kaolin
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08.12.21 Kaolin - Ayıklanmış

08.12.21 Kil - Ayıklanmış

08.12.21 Kaolin - Tuvenan

08.12.21 Kaolin ve diğer toz haline getirilmiş kaolinli killer

08.12.21 Diğer kaolinli killer

08.12.22 Bentonit - Ayıklanmış

08.12.22 Andaluzit, siyanit ve silimanit

08.12.22 Bentonit - öğütülmüş

08.12.22 Mülit

08.12.22 Killer; diğer

08.12.22 Şamot ve dinas toprakları

08.12.22 Adi kil ve şist, inşaat için (bentonit, ateş kili, genleştirilmiş kil, kaolin ve kaolinli killer hariç);
andalüzit (Endülüs taşı), siyanit, silimanit; mulit (saf çini); şamot veya dinas toprakları
(profillit dahil)

08.12.22 Diğer killer, andaluzit, siyanit ve silimanit; mulit (saf çini); şamot (ateşe dayanıklı kil) veya
dinas toprakları

08.12.22 Bentonit

08.12.22 Bentonit - Tuvenan

08.12.22 Ateş kili

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

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

08.91.11 Fosfat - Tuvenan

08.91.11 Doğal kalsiyum veya alüminyum kalsiyum fosfatlar

08.91.11 Fosfat - Konsantre

08.91.12 Kavrulmamış demir piritler; ham veya rafine edilmemiş kükürt

08.91.12 Pirit (bakırlı) - Pirit konsantre

08.91.12 Kavrulmamış demir piritleri

08.91.12 Pirit (bakırlı) - Bakır konsantre

08.91.12 Ham/rafine edilmemiş kükürt

08.91.12 Kükürt - Konsantre

08.91.12 Pirit (bakırlı) - Tuvenan

08.91.12 Kükürt - Tuvenan

08.91.19 Diğer kimyasal mineraller ve gübre mineralleri

08.91.19 Barit (baryum sülfat) - Tuvenan

08.91.19 Tabii sodyum borat ve konsantreleri (tuzlu sulardan ayrıştırılmış boratlar hariç)

08.91.19 Bor - öğütülmüş

08.91.19 Sodyum sülfat - Tuvenan

08.91.19 Alünit - Tuvenan

08.91.19 Kalsit-Ayıklanmış

08.91.19 Tabii boratlar ve bunların konsantreleri, tabii borik asit (H3BO3 <= %85)

08.91.19 Sepiyolit - öğütülmüş

08.91.19 Whitherite (tabii baryum karbonat ) (baryum oksit hariç)

08.91.19 Bor - Kırılmış ve elenmiş

08.91.19 Toprak boyalar

08.91.19 Stransiyum - Konsantre

08.91.19 Kalsit - Tuvenan

08.91.19 Tabii baryum karbonat
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08.91.19 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer mineral maddeler

08.91.19 Barit (baryum sülfat) - Ayıklanmış

08.91.19 Bor - Tuvenan

08.91.19 Ağırlık itibariyle % 97 veya daha az kalsiyum flüorit içeren liparitler (Fluorid - Tuvenan dahil)

08.91.19 Sodyum sülfat - Konsantre

08.91.19 Zeolit - Tuvenan

08.91.19 Trona - tuvenan

08.91.19 Florspat (ağırlık itibariyle <= 97% kalsiyum flüorür içeren)

08.91.19 Sepiyolit - Kırılmış

08.91.19 Barit (baryum sülfat) - Konsantre

08.91.19 Bor - Konsantre

08.91.19 Kieserit, epsomit (tabii magnezyum sülfat)

08.91.19 Stransiyum - Ayıklanmış

08.91.19 Olivin - Kırılmış

08.91.19 Tabii baryum sülfat (barit)

08.91.19 Kieserit, epsomit (tabii magnezyum sülfatlar)

08.91.19 Sepiyolit - Tuvenan

08.91.19 Barit (baryum sülfat) - öğütülmüş

08.91.19 Bor - Ayıklanmış

08.91.19 Ağırlık itibariyle % 97'den fazla kalsiyum fulorit içeren liparitler (Fluorid - Konsantre dahil)

08.91.19 Stransiyum - Tuvenan

08.91.19 Olivin - Tuvenan

08.91.19 Bys. diğer kimyasal mineraller ve gübre mineralleri (kehribar, oltu taşı vb. dahil)

08.91.19 Florspat (ağırlık itibariyle > 97% kalsiyum flüorür içeren)

08.91.19 Lületaşı - Tuvenan

08.92.10 Turb (turb döküntüleri dahil)

08.92.10 Turba

08.93.10 Deniz tuzu - tuvenan (tabii özelliklerinden uzaklaştırılmış tuzlar dahil, fakat insan tüketimi
için uygun olan tuzlar hariç) ve saf sodyum klorür, sıvı çözelti içinde veya topaklanmayı
önleyici veya akışkanlığı sağlayıcı maddeler ilave edilmiş olsun olmasın

08.93.10 Tuz , saf sodyum klorür; denature/sınai amaçlara mahsus olanlar

08.93.10 Kaya tuzu - tuvenan (tabii özelliklerinden uzaklaştırılmış tuzlar dahil, fakat insan tüketimi için
uygun olan tuzlar hariç) ve saf sodyum klorür, sıvı çözelti içinde veya topaklanmayı önleyici
veya akışkanlığı sağlayıcı maddeler ilave edilmiş olsun olmasın

08.93.10 Tuz , saf sodyum klorür; diğer maddelerin imali için kimyasal değişimlere mahsus olanlar

08.93.10 Göl tuzu - tuvenan (tabii özelliklerinden uzaklaştırılmış tuzlar dahil, fakat insan tüketimi için
uygun olan tuzlar hariç) ve saf sodyum klorür, sıvı çözelti içinde veya topaklanmayı önleyici
veya akışkanlığı sağlayıcı maddeler ilave edilmiş olsun olmasın

08.93.10 Diğer tuzlar

08.93.10 Deniz suyu, tuzlu su ve diğer tuz solüsyonları

08.93.10 Deniz suyu ve tuzla ana suları

08.93.10 Tuz ve saf sodyum klorür; deniz suyu

08.93.10 Kaynak tuzu - tuvenan (tabii özelliklerinden uzaklaştırılmış tuzlar dahil, fakat insan tüketimi
için uygun olan tuzlar hariç) ve saf sodyum klorür, sıvı çözelti içinde veya topaklanmayı
önleyici veya akışkanlığı sağlayıcı maddeler ilave edilmiş olsun olmasın

08.99.10 Bitüm ve asfalt, doğal; asfaltitler ve asfaltlı kayalar

08.99.10 Bitüm ve asfalt, doğal; asfaltitler ve asfaltlı kayalar (asfaltit - tuvenan)

08.99.10 Tabii asfalt asfaltit ve asfaltlı kayalar

08.99.21 Elmaslar (tasnif edilmemiş olan)



KOD TANIM

08.99.21 Değerli ve yarı değerli taşlar (sanayi tipi elmas hariç), işlenmemiş veya basitçe tıraşlanmış
veya kabaca şekillendirilmiş

08.99.21 Elmaslar (sanayide kullanılmayanlar); işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş,yarılmış veya
yontulmuş

08.99.21 Tasnif edilmemiş elmaslar, sanayide kullanılmayan işlenmemiş veya basit bir şekilde yarılmış
veya yontulmuş

08.99.21 Kıymetli (elmas hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmemiş veya basitçe kesilmiş ya da
kabaca şekillendirilmiş) (Kalsedon - Tuvenan dahil)

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

08.99.22 Zımpara - Tuvenan

08.99.22 Sanayi tipi elmas

08.99.22 Zımpara - Ayıklanmış

08.99.22 Elmaslar (sanayide kullanılanlar); işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş,yarılmış veya
yontulmuş

08.99.22 Doğal korindon, doğal lal taşı ve diğer doğal aşındırıcılar

08.99.22 Sanayi elmasları (işlenmemiş veya basitçe kesilmiş, yarılmış veya yontulmuş)

08.99.22 Sünger taşı

08.99.22 Pomzataşı - Tuvenan

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

08.99.22 Pomzataşı - Ayıklanmış

08.99.22 Sanayi tipi elmaslar, işlenmemiş veya basitçe tıraşlanmış, bölünmüş veya kaba; ponza taşı;
zımpara; doğal korindon, doğal lal taşı ve diğer doğal aşındırıcılar

08.99.29 Perlit - İzoşilte

08.99.29 Tabii grafit; diğer hallerde

08.99.29 Tamamen yanmış (sinterlenmiş) manyezi

08.99.29 Mika tozu

08.99.29 Diatomit (silisli toprak ve moler toprağı, kiselgur ve tripolite dahil) - Diatomit (Tuvenan)

08.99.29 Manyezit - Kalsine

08.99.29 Mika - Konsantre

08.99.29 Feldispat - Konsantre

08.99.29 Perlit - Genleşmiş

08.99.29 Diğer cüruf ve küller (pancar melasından elde edilen ham potasyum tuzları ile deniz yosunu
külleri dahil) (granülleştirilmiş cüruf ve kül ile inşaat için metal veya metal bileşikli cüruf
içeren artıklar hariç)

08.99.29 Tabii magnezyum karbonat (magnezit)

08.99.29 Amyant (asbest); diğer hallede

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

08.99.29 Vermikülit, perlit ve kloritler (genleştirilmemiş) :

08.99.29 Kuvars (doğal kuvars kumları hariç)

08.99.29 Manyezit - Sinter

08.99.29 Mika - Toz

08.99.29 Feldispat - Ayıklanmış

08.99.29 Perlit - Kırılmış ve elenmiş

08.99.29 Vermikulit - Konsantre

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

08.99.29 Krisidolit

08.99.29 Tabii steatit (sabun taşı),talk ; ezilmemiş, toz haline getirilmemiş

08.99.29 Diğer cüruf ve küller

08.99.29 Manyezit - Tuvenan
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08.99.29 Magnezya; doğal magnezyum karbonat veya deniz suyu ya da diğer tuzlu su kaynaklarından

08.99.29 Talk - Tuvenan

08.99.29 Feldispat - Kırılmış ve elenmiş

08.99.29 Perlit - Mikronize

08.99.29 Tabii grafit; toz/flokon halinde

08.99.29 Magnezyum oksit (kalsine edilmiş tabii magnezyum karbonat h

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

08.99.29 Feldispat

08.99.29 Doğal grafit - Grafit (Tuvenan)

08.99.29 Manyezit - Konsantre

08.99.29 Mika - Tuvenan

08.99.29 Feldispat - Tuvenan

08.99.29 Perlit - Tuvenan

08.99.29 Vermikulit - Tuvenan

08.99.29 Kuvars

08.99.29 Erimiş, yanmış sinterlenmiş diğer manyezit, magnezyum oksit vb.

08.99.29 Mika döküntüleri

08.99.29 Lösit; nefelin ve siyenit nefelin

08.99.29 Diğer mineraller

08.99.29 Manyezit - Ayıklanmış

08.99.29 Amyant - Tuvenan

08.99.29 Talk - Ayıklanmış

08.99.29 Nefelinsiyenit - Tuvenan

09.10.11 Petrol ve gaz çıkarımı ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen test sondajı

09.10.11 Petrol ve doğal gaz çıkarımı ile ilgili sondaj hizmetleri

09.10.11 Petrol ve doğal gaz çıkarımı için sondaj hizmetleri

09.10.11 Petrol ve gaz çıkartılması ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen tetkik (araştırma) hizmetleri

09.10.11 Sondaj ve sondaj kulesinin inşaası; "petrol kuyusunun açılması"; petrol ve gaz kuyularının
çimentoyla kaplanması; kuyuların boşaltılması ve pompalanması; kuyuların çalıştırılması ve
kapatılması vb.

09.10.11 Petrol ve gaz alanlarında yangınla mücadele hizmetleri

09.10.11 Petrol ve gaz sahalarında uzmanlaşmış yangınla mücadele hizmetleri

09.10.12 Petrol ve gaz çıkarımı için sondaj kulesinin kurulması, onarımı ve sökülmesi hizmetleri ve
ilgili destekleyici hizmetler

09.10.13 Maden sahasında, doğal gazın sıvılaştırılması ve yeniden gaz haline dönüştürülmesi hizmetleri

09.10.13 Doğal gazın sıvılaştırılması ve tekrar gaz haline getirilmesi hizmetleri (maden alanında
gerçekleştirilen nakil için)

09.90.11 05.1 numaralı "Taş kömürü" grubundaki madencilikle bağlantılı olarak gerçekleştirilen test
sondajı

09.90.11 05.1 numaralı "Taş kömürü" grubundaki madencilik faaliyetleri için gerekli olan bir ücret veya
sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen destekleyici hizmetler

09.90.11 05.1 numaralı "Taş kömürü" grubundaki madencilikle bağlantılı olarak gerçekleştirilen maden
arama hizmetleri

09.90.11 Taş kömürü çıkarımı için destekleyici hizmetler

09.90.11 Kömür için test sondajı hizmetleri ve kömür çıkarımıyla bağlantılı hizmetler

09.90.11 05.1 numaralı "Taş kömürü" grubundaki maden boşaltma ve pompalama

09.90.19 05 (Linyit), 07 (Metal cevherleri) ve 08 (Diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri) numaralı
bölümlerdeki madencilikle bağlantılı olarak gerçekleştirilen maden arama hizmetleri
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09.90.19 05 (Linyit), 07 (Metal cevherleri) ve 08 (Diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri) numaralı
bölümlerdeki madencilikle bağlantılı olarak gerçekleştirilen test sondajı

09.90.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı için destekleyici hizmetler

09.90.19 05 (Linyit), 07 (Metal cevherleri) ve 08 (Diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri) numaralı
bölümlerdeki maden boşaltma ve pompalama

09.90.19 05 (Linyit), 07 (Metal cevherleri) ve 08 (Diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri) numaralı
bölümlerdeki madencilik faaliyetleri için gerekli olan bir ücret veya sözleşme esasına dayalı
olarak gerçekleştirilen destekleyici hizmetler

10.11.11 Parçalanmış sığır ve dana etleri, taze veya soğutulmuş (karkas olanlar hariç)

10.11.11 Büyükbaş hayvan eti, taze veya soğutulmuş

10.11.11 Büyükbaş hayvanlarının etleri; çeyrek karkas (eşit bölünmüş) (taze/soğutulmuş)

10.11.11 Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkasın ön çeyrekleri (taze/soğutulmuş)

10.11.11 Büyükbaş hayvanlarının etleri; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş)

10.11.11 Sığır veya dana karkasları, yarım veya çeyrek kemikli karkasları, taze veya soğutulmuş

10.11.11 Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkasın arka çeyrekleri (taze/soğutulmuş)

10.11.11 Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkas, yarım karkas (taze/soğutulmuş)

10.11.11 Büyükbaş hayvanlarının etleri; kemiksiz (taze/soğutulmuş)

10.11.12 Evcil domuz eti; ön kısım vb. parçaları (taze/soğutulmuş)

10.11.12 Evcil domuz eti; karkas/yarım karkas (taze/soğutulmuş)

10.11.12 Domuz eti, taze veya soğutulmuş (geçici koruyucu olarak tuzlanarak paketlenmiş taze etler
dahil, fakat karkasları, yarım karkasları, butları, kolları ve parçalanmış kemikli etleri hariç)

10.11.12 Diğer domuz eti; but, kol parçaları, kemikli (taze/soğutulmuş)

10.11.12 Evcil domuz eti; diğer (taze/soğutulmuş)

10.11.12 Domuz butları, kolları ve parçalanmış kemikli etleri, taze veya soğutulmuş (geçici koruyucu
olarak tuzlanarak paketlenmiş taze etler dahil)

10.11.12 Evcil domuz eti; kol ve parçaları, kemikli (taze/soğutulmuş)

10.11.12 Evcil domuz eti; diğer, kemiksiz (taze/soğutulmuş)

10.11.12 Diğer domuz eti (taze/soğutulmuş)

10.11.12 Diğer domuz eti; karkas/yarım karkas (taze/soğutulmuş)

10.11.12 Domuz eti, taze veya soğutulmuş

10.11.12 Domuz karkasları ve yarım karkasları, taze veya soğutulmuş (geçici koruyucu olarak
tuzlanarak paketlenmiş taze etler dahil)

10.11.12 Evcil domuz eti; but ve parçaları, kemikli (taze/soğutulmuş)

10.11.12 Evcil domuz eti; karın ve karın parçaları (taze/soğutulmuş)

10.11.12 Evcil domuz eti; bel kısmı vb. parçaları (taze/soğutulmuş)

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

10.11.13 Koyun eti; fileto/sağrı (taze/soğutulmuş)

10.11.13 Koyun eti, taze veya soğutulmuş

10.11.13 Koyun ve kuzu karkasları; yarım karkasları ve parçaları, taze veya soğutulmuş

10.11.13 Koyun eti; but/yarım but (taze/soğutulmuş)

10.11.13 Koyun eti; kemiksiz (taze/soğutulmuş)

10.11.13 Koyun eti; kısa ön çeyrekler (taze/soğutulmuş)

10.11.13 Koyun eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş)

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

10.11.14 Keçi eti; but/yarım but (taze/soğutulmuş)

10.11.14 Keçi eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş)

10.11.14 Keçi eti, taze veya soğutulmuş

10.11.14 Keçi eti; fileto/sağrı (taze/soğutulmuş)
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10.11.14 Keçi eti; kısa ön çeyrek (taze/soğutulmuş)

10.11.14 Keçi eti; diğer kemiksiz parçalar (taze/soğutulmuş)

10.11.14 Keçi eti; karkas ve yarım karkas (taze/soğutulmuş)

10.11.15 At ve diğer at türü hayvanların etleri, taze veya soğutulmuş

10.11.15 At, eşek, katır/bardo etleri (taze/soğutulmuş)

10.11.20 Sığırların diğer sakatatı (taze/soğutulmuş)

10.11.20 Koyun ve keçilerin sakatatı (taze/soğutulmuş)

10.11.20 Sığır sakatatı (eczacılık ürünlerinin için) (taze/soğutulmuş)

10.11.20 Domuz sakatatı (taze/soğutulmuş)

10.11.20 Büyükbaş hayvanlar ile domuz, koyun, keçi, at ve diğer at türü hayvanların yenilebilir
sakatatları, taze veya soğutulmuş

10.11.20 Diğer sakatat (eczacılık ürünleri için) (taze/soğutulmuş)

10.11.20 At, eşek, katır ve bardo sakatatı (taze/soğutulmuş)

10.11.20 Sığır sakatatı; kalın, ince etek (taze/soğutulmuş)

10.11.31 Büyükbaş hayvanların etleri, dondurulmuş

10.11.31 Büyükbaş hayvanlarının etleri; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş)

10.11.31 Sığır veya dana karkasları; yarım veya çeyrek karkasları ile parçalanmış kemikli etleri,
dondurulmuş

10.11.31 Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkasın arka çeyrekleri (dondurulmuş)

10.11.31 Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkas, yarım karkas (dondurulmuş)

10.11.31 Büyükbaş hayvanlarının diğer etleri; kemiksiz (dondurulmuş)

10.11.31 Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkasın ön çeyrekleri (dondurulmuş)

10.11.31 Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri, kemiksiz
(dondurulmuş)

10.11.31 Büyükbaş hayvanlarının etleri; çeyrek karkas (eşit bölünmüş) (dondurulmuş)

10.11.31 Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkas çeyrekleri, kemiksiz (dondurulmuş)

10.11.32 Domuz eti, dondurulmuş (domuz karkasları, yarım karkasları, butları, kolları ve parçalanmış
kemikli etleri hariç)

10.11.32 Diğer domuz eti; but, kol vb. parçaları, kemikli (dondurulmuş)

10.11.32 Evcil domuz eti; diğer (dondurulmuş)

10.11.32 Evcil domuz eti; karkas/yarım karkas (dondurulmuş)

10.11.32 Evcil domuz eti; ön kısım vb. parçaları (dondurulmuş)

10.11.32 Diğer domuz eti (dondurulmuş)

10.11.32 Domuz butları, kolları ve parçalanmış kemikli etleri, dondurulmuş

10.11.32 Evcil domuz eti; kol ve kol parçaları, kemikli (dondurulmuş)

10.11.32 Evcil domuz eti; diğer, kemiksiz (dondurulmuş)

10.11.32 Domuz karkasları ve yarım karkasları, dondurulmuş

10.11.32 Evcil domuz eti; but ve but parçaları, kemikli (dondurulmuş)

10.11.32 Evcil domuz eti; karın kısmı vb. parçaları (dondurulmuş)

10.11.32 Domuz eti, dondurulmuş

10.11.32 Diğer domuz eti; karkas/yarım karkas (dondurulmuş)

10.11.32 Evcil domuz eti; bel kısmı vb. parçaları (dondurulmuş)

10.11.33 Koyun ve kuzu karkasları; yarım karkasları ve parçaları, dondurulmuş

10.11.33 Koyun eti; but/yarım but, kemikli (dondurulmuş)

10.11.33 Kuzu eti; kemiksiz (dondurulmuş)

10.11.33 Kuzuların karkas ve yarı karkasları (dondurulmuş)

10.11.33 Koyun eti; diğer, kemiksiz (dondurulmuş)

10.11.33 Koyun eti; kısa ön çeyrekler, kemikli (dondurulmuş)
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10.11.33 Koyun eti; diğer, kemikli (dondurulmuş)

10.11.33 Koyun eti; fileto/sağrı, kemikli (dondurulmuş)

10.11.33 Koyun eti, dondurulmuş

10.11.33 Koyun eti; karkas ve yarı karkasları (dondurulmuş)

10.11.34 Keçi eti; karkas ve yarım karkas (dondurulmuş)

10.11.34 Keçi eti; diğer kemiksiz parçalar (dondurulmuş)

10.11.34 Keçi eti, dondurulmuş

10.11.34 Keçi eti; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş)

10.11.34 Keçi eti; kısa ön çeyrek (dondurulmuş)

10.11.34 Keçi eti; but/yarım but (dondurulmuş)

10.11.34 Keçi eti; fileto/sağrı (tam/yarım) (dondurulmuş)

10.11.35 At ve diğer at türü hayvanların etleri, dondurulmuş

10.11.35 At, eşek, katır/bardo etleri (dondurulmuş)

10.11.39 Sığır sakatatı; kalın, ince etek (dondurulmuş)

10.11.39 At, eşek, katır ve bardo sakatatı (dondurulmuş)

10.11.39 Tavşan eti

10.11.39 Sığır sakatatı; (eczacılık ürünleri için) (dondurulmuş)

10.11.39 Diğer sakatat (eczacılık ürünleri için) (dondurulmuş)

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

10.11.39 Develer ve diğer devegillerden olanlara (Camelidae) ait olan etler
(taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

10.11.39 Büyükbaş hayvanlar, domuz, koyun, keçi, at ve diğer at türü hayvanların yenilebilir
sakatatları, dondurulmuş

10.11.39 Evcil güvercin eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

10.11.39 Balina eti (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

10.11.39 Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş

10.11.39 Ren geyiği eti (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

10.11.39 Memeli diğer deniz hayvanlarının eti (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

10.11.39 Diğer hayvanların et ve sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

10.11.39 Domuz sakatatı, kararaciğer (dondurulmuş)

10.11.39 Sığır dili (dondurulmuş)

10.11.39 Av hayvanlarının eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

10.11.39 Fok eti (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

10.11.39 Koyun ve keçilerin sakatatı (dondurulmuş)

10.11.39 Sığırların diğer sakatatı (dondurulmuş)

10.11.39 Yenilebilir et ve sakatatlar, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş (tavşan, yaban tavşanı ve av
hayvanları etleri ve sakatatları dahil; fakat, kurbağa bacağı, kümes hayvanları, büyükbaş
hayvanlar, at ve at türü hayvanlar ile domuz, koyun ve keçilerin etleri ve sakatatları hariç)

10.11.39 Kurbağa bacağı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

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

10.11.39 Diğer tavşanın eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

10.11.39 Domuzların diğer sakatatı (dondurulmuş)

10.11.39 Sığır karaciğeri (dondurulmuş)

10.11.39 Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

10.11.41 Posttan elde edilen yıkanmış yapağı

10.11.41 Posttan elde edilen yağlı yünler, yıkanmış yapağı dahil

10.11.41 Yapağı; diğerleri



KOD TANIM

10.11.41 Posttan elde edilen kardelenmemiş veya taranmamış yağlı yünler (yıkanmış yapağı dahil,
fakat, kırkılmış yün hariç)

10.11.42 Sığır (buffalo dahil) cinsi hayvanların diğer derileri; ham (ağırlık: >16kg.)

10.11.42 Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların kurutulmuş, kuru tuzlanmış ham post ve derileri

10.11.42 Sığır (buffalo dahil) ve atların bütün halindeki diğer post ve deriler; muhafaza edildiğinde
ağırlık <= 14 kg

10.11.42 Ham post ve deriler, bütün halde (büyükbaş veya at türü hayvanların)

10.11.42 Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların taze ham post derileri (ağırlık >16kg.)

10.11.42 Ham post ve deriler, bütün halde (büyükbaş veya at türü hayvanların)(HS 4101. 90'da yer alan
sığır ve at cinsi hayvanların diğer ham derileri hariç)

10.11.42 Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların kurutulmuş/kuru tuzlanmış ham post derileri
(ağırlık >16kg.)

10.11.42 Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların taze ham post ve derileri, yaş tuzlanmış

10.11.42 Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların yaş tuzlanmış ham post ve derileri (ağırlık >16kg.)

10.11.42 Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların taze ham post ve derileri

10.11.43 Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların diğer ham post ve derileri

10.11.43 Ham post ve deriler, bütün halde olanlar hariç (büyükbaş veya at türü hayvanların)

10.11.43 Diğer ham post ve deriler, (büyükbaş veya at türü hayvanların)

10.11.44 Kuzuların yünü alınmamış ham derileri

10.11.44 Ham post ve deriler (koyun ve kuzuların)

10.11.44 Koyunların diğer derileri; yünü alınmış

10.11.44 Koyunların yünü alınmamış ham derileri

10.11.44 Koyun ve kuzuların pikle derileri; yünü alınmış

10.11.45 Ham post ve deriler (keçi ve oğlakların), tabaklanmamış, taze veya korunmuş

10.11.45 Ham post ve deriler (keçi ve oğlakların)

10.11.45 Diğer hayvanların ham post ve derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle
edilmiş)

10.11.50 Büyükbaş hayvanlardan, koyun veya keçilerden elde edilen katı yağlar, ham veya eritilmiş

10.11.50 Sığır, koyun, keçi yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç); insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılan

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

10.11.50 Domuz yağı ve diğer yenilebilir hayvansal yağlar

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

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

10.11.50 Etsiz domuz yağı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya
tütsülenmiş (eritilmişler hariç)

10.11.50 Domuzun deri altı yağı (lard) (kurutulmuş veya tütsülenmiş )

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

10.11.50 Lard (domuz yağı) ve diğer domuz yağları, eritilmiş

10.11.50 Domuzların diğer yağı (deri altı yağı (lard) hariç)

10.11.50 Sığır, koyun veya keçilerin sıvı don yağları; sınai amaçlı,(insan gıdası imalinde kullanılanlar
hariç)

10.11.50 Katı yağlar (büyükbaş hayvanlardan, koyunlardan, keçilerden ve domuzlardan elde edilenler)

10.11.50 Domuzun deri altı yağı (lard) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura
edilmiş)

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

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

10.11.60 İnsan tüketimine uygun olmayan hayvan atıkları (balık, bağırsak, mesane ve işkembe hariç)
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10.11.60 Kemikler ve boynuz içi kemikleri; diğer (işlenmemiş, yağı, jelatini alınmış)

10.11.60 Diğer hayvanların diğer ürünleri ve karada bulunan cansız hayvanlar

10.11.60 Domuz kılları vb. döküntüleri

10.11.60 Fildişi; fildişi tozu ve döküntüleri; işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış,fakat başka
işlem görmemiş

10.11.60 İşlenmemiş sakatatlar, yenilemeyen

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

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

10.11.60 Veterler ve tendonlar; dayaklanmamış derilerin kırpıntı vb. döküntüleri

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

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

10.11.60 Porsuk kılları veya fırça imali için diğer kıllar ile bu kılların döküntüleri

10.11.60 Hayvanların bağırsak, mesane ve işkembeleri, bütün veya parça halinde (balık hariç)

10.11.99 İşlenmiş ve korunmuş etlerin imalatının parçası olarak taşeronluk işlemleri

10.12.10 Kümes hayvanları etleri, taze veya soğutulmuş

10.12.10 Beç tavuğunun göğüs ve göğüs parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); kemikli

10.12.10 Horoz, tavuk eti; parça halinde, kemiksiz (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Horoz, tavuk eti; but, but parçaları (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Hindi eti; yarım/çeyrek, kemikli (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Hindi eti; bütün diğer kısım ve parçaları (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Ördek eti (taze veya soğutulmuş); kemiksiz

10.12.10 Ördeğin but ve but parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli

10.12.10 Kaz eti; kemiksiz (taze veya soğutulmuş)

10.12.10 Kazın but ve but parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli

10.12.10 Beç tavuğu eti; kemikli yarım veya çeyrekler (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

10.12.10 Beç tavuğunun diğer parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); kemiklli

10.12.10 Tavuk etleri, taze veya soğutulmuş, parça halde

10.12.10 Horoz, tavuk; içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 65'lik (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Horoz, tavuk eti; göğüs, göğüs parçaları (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Hindi eti; parça halinde, kemiksiz (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Hindi eti; bütün alt kısmı ve parçaları (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Ördek; parçalanmamış (taze veya soğutulmuş), %63'lük

10.12.10 Ördeğin göğüs ve göğüs parçaları (taze veya soğutulmuş); kemikli

10.12.10 Kaz; parçalanmamış (taze veya soğutulmuş), %75'lik

10.12.10 Kazın göğüs ve göğüs parçaları (taze veya soğutulmuş); kemikli

10.12.10 Beç tavukları; kemiksiz (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

10.12.10 Beç tavuğunun but ve but parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); kemiklli

10.12.10 Hindi etleri, taze veya soğutulmuş, bütün halde

10.12.10 Horoz, tavuk; bağırsaksız, başlı, ayaklı, % 83'lük (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Horoz, tavuk eti; bütün kanatlar (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Hindi; tüyleri yolunmuş, yürek vb alınmamış, başsız, ayaksız % 80'lik (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Hindi eti; sırt, boyun, kanat, kuyruk uçları (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Ördek; parçalanmamış (taze veya soğutulmuş), %85'lik

10.12.10 Ördeğin bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (taze veya soğutulmuş); kemikli

10.12.10 Ördeğin diğer parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli

10.12.10 Kazın bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (taze veya soğutulmuş); kemikli

10.12.10 Kazın diğer parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli
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10.12.10 Beç tavuğunun sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (taze, soğutulmuş veya
dondurulmuş); kemikli

10.12.10 Tavuk etleri, taze veya soğutulmuş, bütün halde

10.12.10 Kaz, ördek ve beç tavuğu etleri, taze veya soğutulmuş, parça halde

10.12.10 Horoz, tavuk eti; yarım/çeyrek, kemikli (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Horoz, tavuk eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Hindi eti; bütün kanatlar (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Hindi eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Ördek eti; kemikli yarım veya çeyrekler (taze veya soğutulmuş)

10.12.10 Ördeğin "palto" denilen kısımları (taze veya soğutulmuş); kemiklli

10.12.10 Kaz eti; kemikli yarım veya çeyrekler (taze veya soğutulmuş)

10.12.10 Kazın "palto" denilen kısımları (taze veya soğutulmuş); kemiklli

10.12.10 Beç tavuğunun bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya
dondurulmuş); kemikli

10.12.10 Kaz, ördek ve beç tavuğu etleri, taze veya soğutulmuş, bütün halde

10.12.10 Horoz, tavuk; yürek vb alınmamış, başsız, ayaksız, % 70'lik (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Horoz, tavuk eti; sırt, boyun, kanat vb. (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Hindi; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 73'lük ve diğer şekilde
(taze/soğutulmuş)

10.12.10 Hindi eti; göğüs, göğüs parçaları (taze/soğutulmuş)

10.12.10 Ördek; parçalanmamış (taze veya soğutulmuş), %70'lik

10.12.10 Ördeğin sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (taze veya soğutulmuş); kemikli

10.12.10 Kaz; parçalanmamış (taze veya soğutulmuş), %82'lik

10.12.10 Kazın sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (taze veya soğutulmuş); kemikli

10.12.10 Beç tavukları; parçalanmamış (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

10.12.10 Hindi etleri, taze veya soğutulmuş, parça halde

10.12.20 Tavuk etleri, dondurulmuş, parça halde

10.12.20 Horoz, tavuk eti ve sakatatı; parça halinde, kemiksiz (dondurulmuş)

10.12.20 Horoz, tavuk eti; but, but parçaları (dondurulmuş)

10.12.20 Hindi eti; yarım/çeyrek, kemikli (dondurulmuş)

10.12.20 Hindi eti; bütün diğer kısımları ve parçaları (dondurulmuş)

10.12.20 Ördek eti; kemikli yarım veya çeyrekler (dondurulmuş)

10.12.20 Ördeğin "palto" denilen kısımları (dondurulmuş); kemiklli

10.12.20 Kaz eti; kemikli yarım veya çeyrekler (dondurulmuş)

10.12.20 Kazın "palto" denilen kısımları (dondurulmuş); kemiklli

10.12.20 Horoz, tavuk; tüyleri alınmış, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 65'lik (dondurulmuş)

10.12.20 Horoz, tavuk eti; göğüs, göğüs parçaları (dondurulmuş)

10.12.20 Hindi eti; parça halinde, kemiksiz (dondurulmuş)

10.12.20 Hindi eti; bütün alt kısmı ve parçaları (dondurulmuş)

10.12.20 Ördek eti (dondurulmuş); kemiksiz

10.12.20 Ördeğin but ve but parçaları (dondurulmuş); kemiklli

10.12.20 Kaz eti; kemiksiz (dondurulmuş)

10.12.20 Kazın but ve but parçaları (dondurulmuş); kemiklli

10.12.20 Kazın diğer parçaları (dondurulmuş); kemiklli

10.12.20 Kaz, ördek ve beç tavuğu etleri, dondurulmuş, bütün halde

10.12.20 Tavuk etleri, dondurulmuş, bütün halde

10.12.20 Kaz, ördek ve beç tavuğu etleri, dondurulmuş, parça halde



KOD TANIM

10.12.20 Horoz, tavuk eti; bütün kanatlar (dondurulmuş)

10.12.20 Hindi; tüyleri yolunmuş, yürek vb alınmamış, başsız, ayaksız % 80'lik (dondurulmuş)

10.12.20 Hindi eti; sırt, boyun, kanat, kuyruk uçları (dondurulmuş)

10.12.20 Ördek; parçalanmamış (dondurulmuş), %70'lik

10.12.20 Ördeğin sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (dondurulmuş); kemikli

10.12.20 Kaz; parçalanmamış (dondurulmuş), %82'lik

10.12.20 Kümes hayvanları etleri, dondurulmuş

10.12.20 Hindi etleri, dondurulmuş, parça halde

10.12.20 Horoz, tavuk eti; yarım/çeyrek, kemikli (dondurulmuş)

10.12.20 Horoz, tavuk eti; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş)

10.12.20 Hindi eti; bütün kanatlar (dondurulmuş)

10.12.20 Hindi eti; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş)

10.12.20 Ördeğin bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (dondurulmuş); kemikli

10.12.20 Ördeğin diğer parçaları (dondurulmuş); kemiklli

10.12.20 Kazın bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (dondurulmuş); kemikli

10.12.20 Kazın sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (dondurulmuş); kemikli

10.12.20 Hindi etleri, dondurulmuş, bütün halde

10.12.20 Horoz, tavuk; tüyleri yoluınmuş; yürek vb alınmamış, başsız, ayaksız, % 70'lik (dondurulmuş)

10.12.20 Horoz, tavuk eti; sırt, boyun, kanat, kuyruk uçları (dondurulmuş)

10.12.20 Hindi; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 73'lük ve diğer şekilde
(dondurulmuş)

10.12.20 Hindi eti; göğüs, göğüs parçaları (dondurulmuş)

10.12.20 Ördek; parçalanmamış (dondurulmuş), %63'lük

10.12.20 Ördeğin göğüs ve göğüs parçaları (dondurulmuş); kemikli

10.12.20 Kaz; parçalanmamış (dondurulmuş), %75'lik

10.12.20 Kazın göğüs ve göğüs parçaları (dondurulmuş); kemikli

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

10.12.30 Diğer kümes hayvanlarının yağları (taze,soğutulmuş,dondurulmuş,tuzlanmış,salamura edilmiş,
kurutulmuş veya tütsülenmiş)

10.12.30 Kümes hayvanlarının katı yağları

10.12.30 Kümes hayvanları yağları

10.12.30 Kümes hayvanları yağı

10.12.40 Hindi sakatatı; diğer (taze/soğutulmuş)

10.12.40 Ördeğin diğer sakatatı (taze veya soğutulmuş)

10.12.40 Kazın karaciğerleri (yağlı karaciğerler hariç) (taze veya soğutulmuş)

10.12.40 Beç tavuğunun karaciğerleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

10.12.40 Horoz, tavuk karaciğerleri (taze/soğutulmuş)

10.12.40 Beç tavuğunun diğer sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

10.12.40 Kazın diğer sakatatı (taze veya soğutulmuş)

10.12.40 Ördeğin yağlı karaciğerleri (dondurulmuş)

10.12.40 Hindi karaciğeri (dondurulmuş)

10.12.40 Horoz, tavuk sakatatı; diğer (taze/soğutulmuş)

10.12.40 Kazın diğer sakatatı (dondurulmuş)

10.12.40 Kazların yağlı karaciğerleri (taze veya soğutulmuş)

10.12.40 Ördeğin karaciğerleri (yağlı karaciğerler hariç) (taze veya soğutulmuş)

10.12.40 Hindi karaciğeri (taze/soğutulmuş)

10.12.40 Yağlı karaciğer, işlenmemiş, hindiden, kazdan ve ördekten elde edilen



KOD TANIM

10.12.40 Kazın diğer karaciğerleri (dondurulmuş)

10.12.40 Ördeğin diğer sakatatı (dondurulmuş)

10.12.40 Horoz, tavuk karaciğerleri (dondurulmuş)

10.12.40 Hindi sakatatı; diğer (dondurulmuş)

10.12.40 Ördeğin diğer karaciğerleri (dondurulmuş)

10.12.40 Kazın yağlı karaciğerleri (dondurulmuş)

10.12.40 Kümes hayvanlarının yenilebilir sakatatları

10.12.40 Horoz, tavuk sakatatı; diğer (dondurulmuş)

10.12.40 Ördeğin yağlı karaciğerleri (taze veya soğutulmuş)

10.12.50 Doldurmada kullanılan tüyler, ince tüyler; diğer

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

10.12.50 Kuş tüyü ve tüylü kuş derileri

10.12.50 Kuşların tüylü kısımları (kalın/ince tüyler vb. mamul eşya)

10.12.50 Hazır kuş derileri, tüylü veya gıdık tüylü (ince kuş tüyü); kuş tüyleri, vb.

10.12.50 Kuş tüyü ve ince kuştüyleri

10.12.50 Doldurmada kullanılan tüyler, ince tüyler; işlenmemiş

10.12.99 İşlenmiş ve korunmuş kümes hayvanı etlerinin imalatının parçası olarak taşeronluk işlemleri

10.13.11 Domuz eti, tuzlanmış, salamura yapılmış, kurutulmuş ve tütsülenmiş (domuz pastırması, 3/4
böğür/orta, ön-arka, fileto ve bunların parçaları dahil; fakat, but, kol ve bunların kemikli
parçaları ile bel ve karın etleri ile bunların parçaları hariç)

10.13.11 Evcil domuz etleri; kol ve kol parçaları (kuru/tütsülü)

10.13.11 Evcil domuz et ve sakatatı; diğer (tuzlu/salamuralı)

10.13.11 Domuz eti, parçalanmış, tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş (domuz pastırması ve
jambonu)

10.13.11 Evcil domuz bel kısmı ve parçaları (kuru/tütsülü)

10.13.11 Evcil domuz dörtte üç arka parça/orta kısımları (tuzlu/salamuralı)

10.13.11 Diğer domuz etleri; but, kol ve parçaları (kuru/tütsülü)

10.13.11 Domuz butları, kolları ve parçalanmış kemikli etleri, tuzlanmış, salamura yapılmış, kurutulmuş
veya tütsülenmiş

10.13.11 Diğer domuz etleri; karın, karın parçaları (kuru/tuzlu/tütsülü/salamura)

10.13.11 Evcil domuz etleri; but ve but parçaları (tuzlu/salamuralı)

10.13.11 Evcil domuz ön kısmı ve parçaları (kuru/tütsülü)

10.13.11 Evcil domuz yarım karkas/dörtte üç ön parçaları (tuzlu/salamuralı)

10.13.11 Evcil domuz etleri; kol ve kol parçaları (tuzlu/salamuralı)

10.13.11 Evcil domuz etleri; but ve but parçaları (kuru/tütsülü)

10.13.11 Diğer domuzların et ve sakatatı (kuru/tütsülü)

10.13.11 Evcil domuz et ve sakatatı; diğer (kuru/tütsülü)

10.13.11 Evcil domuz bel kısmı ve parçaları (tuzlu/salamuralı)

10.13.11 Evcil domuz etleri; karın ve karın parçaları (kuru/tütsülü)

10.13.11 Domuzun bel ve karın etleri ile bunların parçalanmış kısımları, tuzlanmış, salamura yapılmış,
kurutulmuş veya tütsülenmiş

10.13.11 Evcil domuz etleri; karın ve karın parçaları (tuzlu/salamuralı)

10.13.11 Evcil domuz ön parça, ön parça kısımları (tuzlu/salamuralı)

10.13.11 Evcil domuz et ve sakatatı; diğer, kemiksiz (kuru/tütsülü)

10.13.12 Sığır etleri; kemiksiz, tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü)

10.13.12 Sığır ve dana etleri, tuzlanmış, salamura yapılmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş

10.13.12 Sığır etleri; kemikli, tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü)

10.13.12 Büyükbaş hayvan etleri, tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş



KOD TANIM

10.13.13 Koyun, keçi eti; kemiksiz, tuzlu (salamuralı/kuru/tütsülü)

10.13.13 Balina, yunus, domuzbalıkları, manati ve deniz ineklerinin et ve yenilen sakatatı
(tuzlanmış/salamura/kuru/tütsülenmiş)

10.13.13 Fok, deniz aslanı ve deniz aygırları eti (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya
tütsülenmiş)

10.13.13 Kaz ve ördeklerin yağlı karaciğeri (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

10.13.13 Diğer hayvan etleri; tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü)

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

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

10.13.13 Diğer kümes hayvanlarının karaciğeri (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

10.13.13 Evcil domuz karaciğeri; tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü)

10.13.13 Diğer hayvanların (kümes hayvanları hariç) sakatatı (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

10.13.13 At eti (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

10.13.13 Diğer hayvanların et ve sakatatının yenilen un ve ezmeleri

10.13.13 Sığır sakatatı; kalın, ince etek; tuzlu (salamuralı/kuru/tütsülü)

10.13.13 Tuzlanmış, salamura yapılmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş etler; et veya sakatattan
yenilebilir un ve kaba unlar (tuzlanmış, salamura yapılmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş
domuz, sığır ve dana etleri hariç)

10.13.13 Fok, deniz aslanı ve deniz aygırları et ve sakatatının yenilen un ve ezmeleri
(tuzlu/salamura/kuru/tütsülenmiş)

10.13.13 Ren geyiği eti; kemiksiz, tuzlu (salamuralı/kuru/tütsülü)

10.13.13 Fok, deniz aslanı ve deniz aygırları sakatatı (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya
tütsülenmiş)

10.13.13 Diğer et ve yenilebilir sakatatlar (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
(büyükbaş hayvan ve domuz etleri hariç); et veya sakatattan yenilebilir un ve kaba unlar

10.13.13 Sığır sakatatı; diğer, tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü)

10.13.13 Koyun, keçi eti; kemikli (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

10.13.13 Evcil domuz sakatatı; diğer, tuzlu (salamuralı/kuru/tütsülü)

10.13.14 Jambon - (karaciğerden yapılmış olanlar ve domuz etinden olanlar hariç)

10.13.14 Sosis, pişmemiş köfte ve benzeri ürünler (et, sakatat veya kandan yapılanlar)

10.13.14 Sosis vb. ürünler; karaciğerden yapılanlar

10.13.14 Diğer - sosisler - sucuklar - salamlar - jambonlar (karaciğerden yapılmış olanlar hariç)
(pastırma dahil)

10.13.14 Salam - (karaciğerden yapılmış olanlar ve domuz etinden olanlar hariç)

10.13.14 Sosis (pişirilmemiş)

10.13.14 Et, sakatat/kandan yapılmış diğer ürünler

10.13.14 Sosisler, sucuklar, salamlar, jambonlar (domuz etinden olanlar) - (karaciğerden yapılmış
olanlar hariç)

10.13.14 Karaciğer sosisleri ve benzeri ürünler ile bunlardan hazırlanmış gıda müstahzarları (hazır
yemekler hariç)

10.13.14 Pastırma

10.13.14 Sosis - (karaciğerden yapılmış olanlar ve domuz etinden olanlar hariç)

10.13.14 Sucuk - (karaciğerden yapılmış olanlar ve domuz etinden olanlar hariç)

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

10.13.15 Keçiden hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan

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

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

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

10.13.15 Hazır/konserve (sığırdan) et, sakatat karışımı



KOD TANIM

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

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

10.13.15 Diğer hazırlanmış ve korunmuş etler, sakatatlar veya kanlar

10.13.15 Diğer hazır veya korunmuş kümes hayvanlarının etleri (sosisler, karaciğer müstahzarları ve
hazır yemekler hariç)

10.13.15 Hazır veya korunmuş diğer et veya sakatatlar, kan dahil (sosisler ve benzeri ürünler,
homojenize müstahzarlar, karaciğer müstahzarları ve hazır yemekler hariç)

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

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

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

10.13.15 Hazır ve konserve edilmiş diğer parçalar

10.13.15 Hava almayan kaplarda salamura edilmiş sığır eti

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

10.13.15 Hazır veya korunmuş hindi eti veya sakatatları (sosisler, karaciğer müstahzarları ve hazır
yemekler hariç)

10.13.15 Hazır veya korunmuş büyükbaş hayvanların etleri veya sakatatları, (sosisler ve benzeri
ürünler, homojenize müstahzarlar, karaciğer müstahzarları ve hazır yemekler hariç)

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

10.13.15 Hazır veya korunmuş diğer domuz etleri, sakatatları ve karışımları (karışımlar dahil, fakat,
sosisler ve benzeri ürünler, homojenize müstahzarlar, karaciğer müstahzarları ve hazır
yemekler hariç)

10.13.15 Hazır veya korunmuş domuz etleri: butları ve bunların parçaları (hazır yemekler hariç)

10.13.15 Kaz ve ördek karaciğeri; hazırlanmış/konserve edilmiş

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

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

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

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

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

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

10.13.15 Hazır veya korunmuş kaz veya ördek karaciğeri (sosisler ve hazır yemekler hariç)

10.13.15 Hazır veya korunmuş domuz etleri: kolları ve bunların parçaları (hazır yemekler hariç)

10.13.15 Diğer hayvan karaciğerlerinden müstahzarlar

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

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

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

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

10.13.15 Hayvanların kan müstahzarları

10.13.15 Koyundan hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan

10.13.15 Hazır veya korunmuş diğer hayvanların karaciğerleri (sosisler ve hazır yemekler hariç)

10.13.15 Hazır veya korunmuş evcil domuz etleri, sakatatları ve karışımları (%40'tan daha az herhangi
bir çeşit et veya sakatat ve herhangi bir çeşit yağ içeren karışımlar dahil, fakat, sosisler ve
benzeri ürünler, homojenize müstahzarlar, karaciğer müstahzarları ve hazır yemekler hariç)

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

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

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

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

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

10.13.16 Kan ilave edilmemiş olan kemik, tüy, toynak, boynuz, deri kırıntıları, dışkı, mide ve işkembe
içerikleri dahil hayvan dokularından elde edilen eritilmiş protein ürünler



KOD TANIM

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

10.13.16 Et unu, kaba et unu ve peletleri (insan tüketimine uygun olmayan); kıkırdaklar

10.13.16 Et veya sakatat unu, kaba unu ve peletleri (insan tüketimine uygun olmayan); kıkırdaklar

10.13.91 Et ürünleri üretimi için pişirme ve diğer hazırlama hizmetleri

10.13.91 Et ve et ürünlerinin pişirilmesi ve diğer işlemlerden geçirilmesi

10.13.99 Kırmızı et ve kümes hayvanı et ürünlerinin imalatının parçası olarak taşeronluk işlemleri

10.20.11 Tilapya balığı (Oreochromis spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Alabalık filetoları (Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı > 400 gr); taze veya
soğutulmuş

10.20.11 Diğer tatlısu balıkları etleri; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) etleri; taze veya
soğutulmuş

10.20.11 Kömür balığı (Pollachius virens) filetoları; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) filetoları; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Kırmızı balık (Sebastes spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Kılıç balığı (Xiphias gladius) etleri; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Diğer köpek balıklarının etleri; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)  filetoları; taze veya
soğutulmuş

10.20.11 Alabalık filetoları (Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türü); taze veya
soğutulmuş

10.20.11 Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, vb.ailesine ait diğer balıkların
filetoları; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Pamuk balığı (Prionace glauca) filetoları; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Diğer tuzlusu balıkların filetoları; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Diş balıkları (Dissostichus spp.) etleri; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] etleri; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Köpekbalığı yüzgeçleri; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Pasifik somonları, Atlantik somonları ve tuna somonlarının filetoları; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Soğuksu, Atlantik, Pasifik ve Kutup morinası balıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) filetoları; taze veya
soğutulmuş

10.20.11 Diğer tatlısu balıkları filetoları; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae vb. familyasına ait balıkların etleri;
taze veya soğutulmuş

10.20.11 Pamuk balığı (Prionace glauca) etleri; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Diğer tuzlusu balıkların etleri; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Nil Levreği (Lates niloticus) filetoları; taze veya soğutulmuş

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

10.20.11 Sazan, yılan, yılanbaş balıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Yassı balıkların filetoları; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Diş balıkları (Dissostichus spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] filetoları; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Alabalıkgillerin etleri; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) etleri; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Ringa balığı flapları; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Diğer alabalıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Kılıç balığı (Xiphias gladius) filetoları; taze veya soğutulmuş



KOD TANIM

10.20.11 Diğer köpek balıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş

10.20.11 Tilapya, yayın, sazan, nil levreği, yılan ve yılanbaş balıklarının etleri; taze veya soğutulmuş

10.20.12 Balık ciğeri ve yumurtası, taze veya soğutulmuş

10.20.12 Balıklara ait karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler; taze veya soğutulmuş

10.20.12 Balıklara ait yüzgeçler (köpekbalığı yüzgeçleri hariç), kafa, kuyruk, vb. yenilebilir diğer
sakatat; taze/soğutulmuş

10.20.13 Avustralya mavi mezgiti ( Micromesitius australis); dondurulmuş

10.20.13 Gelincik balıkları (Molva spp.); dondurulmuş

10.20.13 Diğer köpek balıkları; dondurulmuş

10.20.13 Diğer tatlısu balıkları; dondurulmuş

10.20.13 Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar; dondurulmuş

10.20.13 Pink cusk-eel balığı (Genypterus blacodes); dondurulmuş

10.20.13 Dere pisisi (dondurulmuş)

10.20.13 Diğer ton balıkları (dondurulmuş)

10.20.13 Bigeye orkinosu (Thunnus obesus), 1604'deki ür.imalinde kul. (dondurulmuş)

10.20.13 Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); dondurulmuş, diğer amaçlar için
kullanılan

10.20.13 Ringa balıkları (dondurulmuş)

10.20.13 Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus); dondurulmuş

10.20.13 Kılıç balığı (Xiphias gladius); dondurulmuş

10.20.13 Soğuksu morinası (Gadus morhua); dondurulmuş

10.20.13 Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları; dondurulmuş

10.20.13 Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma); dondurulmuş

10.20.13 Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları; dondurulmuş

10.20.13 Dikburun köpek balığı (Lamna nasus); dondurulmuş

10.20.13 Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax); dondurulmuş

10.20.13 Kırmızı balık (Sebastes marinus türünden olanlar); dondurulmuş

10.20.13 Çapak balıkları (Brama spp.); dondurulmuş

10.20.13 Tatlı su balığı, tüm olarak dondurulmuş

10.20.13 Alabalıklar (Oncorhy.mykiss türü, içi temiz ağırlığı >1,2kg, veya temiz, başsız/solungaçsız
ağırlığı >1kg); dondurulmuş

10.20.13 Sockeye salmonu (dondurulmuş)

10.20.13 Diğer alabalıklar; dondurulmuş

10.20.13 Yılan balıkları (Anguilla spp.); dondurulmuş

10.20.13 Yaldızlı pisi balığı (dondurulmuş)

10.20.13 Pelotreis flavilatus veya Peltorhamphus novaezealandiae türü yassı balıklar; dondurulmuş

10.20.13 Sarı yüzgeçli orkinos; diğer (dondurulmuş)

10.20.13 Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); dondurulmuş, konserve için kullanılan

10.20.13 Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos; diğerleri (dondurulmuş)

10.20.13 Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.); dondurulmuş

10.20.13 Şili istavriti (Trachurus murphyi); dondurulmuş

10.20.13 Kawakawa (Euthynnus affinis) balıkları; dondurulmuş, konserve imalinde kullanılan

10.20.13 Pasifik morinası (Gadus macrocephalus); dondurulmuş

10.20.13 Güney berlam balıkları (Merluccius australis); dondurulmuş

10.20.13 Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus); dondurulmuş

10.20.13 Diğerler istavritler; dondurulmuş

10.20.13 Kawakawa (Euthynnus affinis) balıkları; dondurulmuş, konserve imalinde kullanılan HARİÇ
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10.20.13 Haddock balığı (Melanogrammus aeglefinus); dondurulmuş

10.20.13 Merliccius cinsi diğer berlam balıkları; dondurulmuş

10.20.13 Kutup morinası (Boreogadus saida); dondurulmuş

10.20.13 Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, vb. ailesine ait diğer
balıklar; dondurulmuş

10.20.13 Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]; dondurulmuş

10.20.13 Tuzlu su balığı, tüm olarak dondurulmuş

10.20.13 Alabalıklar (Oncorhynchus apache veya  Oncorhynchus chrysogaster türünden); dondurulmuş

10.20.13 Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.); dondurulmuş

10.20.13 Atlantik tütün balıkları (dondurulmuş)

10.20.13 Sazan balıkları (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp.,vb.); dondurulmuş

10.20.13 Pasifik tütün balıkları (dondurulmuş)

10.20.13 Rhombosolea cinsi balıklar (dondurulmuş)

10.20.13 Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares); dondurulmuş, konserve imalinde kullanılan

10.20.13 Diğer bigeye orkinosu; diğer hallerde, 1604'de ki ürünlerin imalinde kul. (dondurulmuş)

10.20.13 Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii), 1604'deki ür.imalinde kul.
(dondurulmuş)

10.20.13 Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus); dondurulmuş

10.20.13 Atlantik istavriti (Trachurus trachurus); dondurulmuş

10.20.13 Hamsi balıkları (Engraulis spp.); dondurulmuş

10.20.13 Atlantik morinası (Gadus ogac); dondurulmuş

10.20.13 Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluccius hubbsi);
dondurulmuş

10.20.13 Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou); dondurulmuş

10.20.13 Mavi grenadier balıkları (Macruronus novaezealandiae); dondurulmuş

10.20.13 Pamuk balığı (Prionace glauca); dondurulmuş

10.20.13 Diğer deniz levrekleri; dondurulmuş

10.20.13 Diğer kırmızı balık; dondurulmuş

10.20.13 Fener balıkları (Lophius spp.); dondurulmuş

10.20.13 Euthynnus cinsi balıklar (Kawakawa (Euthynnus affinis) hariç); dondurulmuş, konserve
imalinde kullanılan

10.20.13 Dentex dentex, Pagellus spp familyasına ait olan balıklar; dondurulmuş

10.20.13 Diğer tuzlusu balıkları; dondurulmuş

10.20.13 Balık, dondurulmuş

10.20.13 Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho); dondurulmuş

10.20.13 Tilapya balığı (Oreochromis spp.); dondurulmuş

10.20.13 Siyah tütün balığı (dondurulmuş)

10.20.13 Kalkan balığı (Psetta maxima); dondurulmuş

10.20.13 Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga):1604'deki ür.imalinde
kul.(dondurulmuş)

10.20.13 Yazılı orkinos; diğer (dondurulmuş)

10.20.13 Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); dondurulmuş, konserve için kullanılan

10.20.13 Diğer ton balıkları; dondurulmuş, diğer amaçlar için kullanılan

10.20.13 Uskumru (Scomber scombrus) veya kolyoz (Scomber japonicus); dondurulmuş

10.20.13 Cobia (Rachycentron canadum); dondurulmuş

10.20.13 Hint uskumrusu, seer, jackler, crevaller, gümüş pomfret, scadlar, bonitolar, marlinler, yelken
balıkları; dondurulmuş
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10.20.13 Kömür balığı (Pollachius virens); dondurulmuş

10.20.13 Urophycis cinsi berlam balıkları; dondurulmuş

10.20.13 Bakalyaro balığı (Merlangius merlangus); dondurulmuş

10.20.13 Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.); dondurulmuş

10.20.13 Diş balıkları (Dissostichus spp.); dondurulmuş

10.20.13 Euthynnus cinsi balıklar (Kawakawa (Euthynnus affinis) hariç); dondurulmuş, diğer amaçlar
için kullanılan

10.20.13 Çipura (Sparus aurata); dondurulmuş

10.20.13 Köpekbalığı yüzgeçleri; dondurulmuş

10.20.13 Diğer Pasifik somonları; dondurulmuş

10.20.13 Diğer pasifik somonları (dondurulmuş)

10.20.13 Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşlar (Channa spp.); dondurulmuş

10.20.13 Dil balığı (dondurulmuş)

10.20.13 Diğer yassı balıklar; dondurulmuş

10.20.13 Orkinos ve yazılı orkinos, 1604'deki ür.imalinde kul. (dondurulmuş)

10.20.13 Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); dondurulmuş, diğer amaçlar için
kullanılan

10.20.13 Diğer ton balıkları; dondurulmuş, konserve için kullanılan

10.20.14 Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Euthynnus cinsi balık filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Urophycis cinsi berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Gelincik Balığı filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Diğer alabalık filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Kılıç balığı (Xiphias gladius) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Kırmızı balık (Sebastes marinus türünden olanlar) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Fener balıkları (Lophius spp.) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Mavi Grenadier balıklarının (Macruronus novaezelandiae) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Balık filetosu, dondurulmuş

10.20.14 Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Arjantin berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Mezgit balıkları (Merlangius merlangus) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Alabalık (Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı > 400 gr) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Alabalık filetoları (Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türü);
dondurulmuş

10.20.14 Diğer yassı balıkların filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) filetoları;
dondurulmuş

10.20.14 Diğer tatlısu balıkları filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Diğer uskumru balıklarının filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, vb.familyasına ait diğer balıkların
dondurulmuş filetoları

10.20.14 Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Diş balıkları (Dissostichus spp.) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Pamuk balığı (Prionace glauca) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Diğer kırmızı balık filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Diğer tuzlusu balıkların dondurulmuş filetoları

10.20.14 Dört noktalı pisi balığı (Lepidorhombus spp.) filetoları; dondurulmuş
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10.20.14 Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinoslar veya yazılı orkinosların filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Avustralya uskumrusu - Scomber Australasicus filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Tilapya balığı (Oreochromis spp.) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Diğer morina balıklarının filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Merluccius cinsi diğer berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Nil Levreği (Lates niloticus) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Kömür balığı (Pollachius virens) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Sazan, yılan, yılanbaş balıklarının filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Sığ su ve derinsu berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Pasifik, Atlantik ve Tuna somonlarının filetolar; dondurulmuş

10.20.14 Dere pisisi balığı (Platichtysflesus) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii) filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Diğer köpek balıklarının filetoları; dondurulmuş

10.20.14 Haddock (Melanogrammus aeglefinus) filetoları; dondurulmuş

10.20.15 Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının etleri (surimi); dondurulmuş

10.20.15 Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] etleri; dondurulmuş

10.20.15 Merluccius cinsi berlam balıkları etleri; dondurulmuş

10.20.15 Pamuk balığı (Prionace glauca) etleri; dondurulmuş

10.20.15 Ringa balıkları etleri (dondurulmuş)

10.20.15 Diğer tuzlusu balıklarının etleri (dondurulmuş)

10.20.15 Diş balıkları etleri (dondurulmuş)

10.20.15 Bregmacerotidae, Euclichthyidae, vb.familyasına ait balıklar, Alaska mezgit balıkları etleri
(surimi); dondurulmuş

10.20.15 Kömür balıkları (Pollachius virens) etleri; dondurulmuş

10.20.15 Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) etleri; dondurulmuş

10.20.15 Diğer tatlısu balıklarının etleri (dondurulmuş)

10.20.15 Fener balıkları etleri (dondurulmuş)

10.20.15 Diğer tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının diğer etleri; dondurulmuş

10.20.15 Soğuksu morinası (Gadus morhua) etleri; dondurulmuş

10.20.15 Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou) etleri; dondurulmuş

10.20.15 Diğer köpek balıklarının etleri; dondurulmuş

10.20.15 Kırmızı balıkların etleri (dondurulmuş)

10.20.15 Kılıç balığı etleri (dondurulmuş)

10.20.15 Diğer alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) diğer etleri; dondurulmuş

10.20.15 Haddock (Melanogrammus aeglefinus) etleri; dondurulmuş

10.20.15 Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) etleri; dondurulmuş

10.20.15 Diğer balıkların surimi etleri (dondurulmuş)

10.20.15 Çapak balıkları etleri (dondurulmuş)

10.20.15 Dört noktalı pisi etleri (dondurulmuş)

10.20.15 Balık eti (kıyılmış olsun veya olmasın), dondurulmuş

10.20.15 Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) etleri (surimi); dondurulmuş

10.20.15 Atlantik ve Kutup morinası balıklarının etleri; dondurulmuş

10.20.15 Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, vb. familyasına ait diğer balıkların
etleri; dondurulmuş
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10.20.15 Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) etleri; dondurulmuş

10.20.16 Balıklara ait yüzgeç (köpekbalığı yüzgeçleri hariç), kafa, kuyruk, kese ve yenilebilir diğer
balık sakatatı; dondurulmuş

10.20.16 Deoksiribonükleik asit ve protamin sülfatın imaline mahsus sert ve yumuşak yumurta ve
nefisler ; dondurulmuş

10.20.16 Balıklara ait karaciğerler, diğer yumurtalar, diğer nefisler ve spermler; dondurulmuş

10.20.16 Balık ciğeri ve yumurtası, dondurulmuş

10.20.21 Soğuksu, Atlantik, Kutup morinası balıklarının filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura
edilmiş

10.20.21 Diğer balıkların filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

10.20.21 Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya
salamura edilmiş

10.20.21 Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıkları filetoları; kurutulmuş,tuzlanmış
veya salamura edilmiş

10.20.21 Bregmacerotidae, Euclichthyidae,vb.familyasına ait diğer balıkların filetoları; kuru, tuzlanmış
veya salamura edilmiş

10.20.21 Balık filetosu (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş, fakat tütsülenmemiş olanlar)

10.20.21 Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) balıklarının filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya
salamura edilmiş

10.20.21 Pasifik, Atlantik ve Tuna somonlarının filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

10.20.22 Balık karaciğerleri, yumurtaları, nefisleri ve spermleri
(kurutulmuş/tütsülenmiş/tuzlanmış/salamura)

10.20.22 Balık yüzgeci, başı, kuyruğu ve yenilebilir sakatatları (kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış
veya salamura edilmiş)

10.20.22 İnsanların yemesine elverişli balık unları, ezmeleri ve pelletleri

10.20.22 Balık yüzgeçleri (köpek balığı hariç) ve balıkların diğer sakatatı; kurutulmuş, tuzlanmış veya
salamura edilmiş

10.20.22 Balık başları, kuyrukları, mideleri; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

10.20.22 Köpek balığı yüzgeçleri; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

10.20.22 Balık ciğeri, yumurtası, yüzgeci, başı, kuyruğu, midesi ve yenilebilir kısımları (kurutulmuş,
tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); insan tüketimine uygun balık unları, kaba
unları ve peletleri

10.20.23 Kutup morinası (Boreogadus saida); tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz

10.20.23 Diğer balıklar; kurutulmuş, tütsülenmemiş

10.20.23 Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae vb. balıklar (kutup morinası
HARİÇ); kurutulmuş, tütsülenmemiş

10.20.23 Balık, kurutulmuş olanlar (tuzlanmış olsun veya olmasın), tuzlanmış fakat kurutulmamış
olanlar, salamura yapılmış olanlar (fileto olanlar ve tütsülenenler, başlar, kuyruklar ve
kursaklar hariç)

10.20.23 Ringa balıkları (Atlantik ringası, Pasifik ringası); kurutulmuş, tütsülenmemiş

10.20.23 Morina balıkları; tuzlanmamış (kuru/tütsüsüz)

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

10.20.23 Atlantik tütün balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

10.20.23 Diğer balıklar; tuzlanmış veya salamura edilmiş

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

10.20.23 Sardalya, palatika, çaça, uskumru, seer, istavrit, jackler, crevaller, cobia, vb. balıklar;
kurutulmuş, tütsülenmemiş

10.20.23 Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği, yılanbaş balıkları; kurutulmuş, tütsülenmemiş

10.20.23 Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının filetoları; tuzlanmış ve
salamura edilmiş

10.20.23 Atlantik tütün balıkları (kuru/tütsüsüz)
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10.20.23 Kutup morinası (Boreogadus saida); kurutulmuş, tütsülenmemiş

10.20.23 Balık, kurutulmuş (tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun veya olmasın)

10.20.23 Pasifik, atlantik, tuna somonları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

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

10.20.23 Hamsi balıkları (Engraulis spp.); kurutulmuş, tütsülenmemiş

10.20.23 Morina balıkları; tuzlanmış (kuru/tütsüsüz)

10.20.24 Siyah tütün balıkları (tütsülü)

10.20.24 Pasifik, atlantik, tuna somonları (tütsülü)

10.20.24 Ringa balığı, tütsülenmiş (fileto olanlar dahil; başlar, kuyruklar ve kursaklar hariç )

10.20.24 Yılan Balığı (Anguilla spp.) filetoları; tütsülenmiş

10.20.24 Pasifik, Atlantik ve Tuna somon balığı, tütsülenmiş (fileto olanlar dahil; başlar, kuyruklar ve
kursaklar hariç)

10.20.24 Alabalık filetoları; tütsülenmiş

10.20.24 Uskumru balıkları (tütsülü)

10.20.24 Balık, tütsülenmiş (fileto olanlar dahil; Ringa balığı, Pasifik, Atlantik ve Tuna somon balığı ile
başlar, kuyruklar ve kursaklar hariç)

10.20.24 Diğer balıklar (tütsülü)

10.20.24 Atlantik tütün balıkları (tütsülü)

10.20.24 Ringa balıkları (tütsülü)

10.20.24 Balık, fileto dahil, tütsülenmiş

10.20.24 Tilapya, yayın, sazan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının filetoları; tütsülenmiş

10.20.25 Başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş ton balığı (orkinos), kızıl orkinos (skipjack) ve
Atlantik palamudu, bütün veya parçalar halinde, (doğranmış/kıyılmış ürünler ve hazır
yemekler hariç)

10.20.25 Hazır veya korunmuş balıklar (bütün veya parçalar halinde olanlar ve hazır yemekler hariç)

10.20.25 Sardalyalar; zeytinyağı ile hazırlanmış veya konserve edilmiş, kıyılmamış

10.20.25 Orkinos (Skipjack); filetolar hariç, kıyılmamış, diğer yöntemlerle hazırlanmış/konserve
edilmiş

10.20.25 Diğer orkinoslar ve ton balıklarının filetoları; diğer yöntemlerle hazırlanmış/konserve edilmiş

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

10.20.25 Hazır/konserve edilmiş euthynnus cinsi balıkların filetoları, orkinos hariç; kıyılmamış

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

10.20.25 Hazırlanmış veya konserve edilmiş  som balıkları

10.20.25 Hazır konserve; ringa, palamut, ve diğer balıklar

10.20.25 Başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş sardalya, sardinella, çaça balığı ve sprats, bütün
veya parçalar halinde (doğranmış/kıyılmış ürünler ve hazır yemekler hariç)

10.20.25 Başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş diğer balıklar, bütün veya parçalar halinde
(doğranmış/kıyılmış ürünler ve hazır yemekler hariç)

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

10.20.25 Orkinos (Skipjack) filetoları; diğer yöntemlerle hazırlanmış/konserve edilmiş

10.20.25 Diğer orkinoslar ve ton balıkları; bitkisel yağlarla hazırlanmış/konserve edilmiş, bütün/parça
halinde (kıyılmamış)

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

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

10.20.25 Hazır/konserve edilmiş morina balıkları (Gadus morhua,Gadus ogac,Gadus macrocephalus);
kıyılmamış

10.20.25 Surimi müstahzarları; hazırlanmış/konserve edilmiş

10.20.25 Hazırlanmış veya konserve edilmiş; ton balıkları, orkinoslar, euthynnus cinsi diğer balıklardan

10.20.25 Balık, başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş (hazır balık yemekleri hariç)
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10.20.25 Başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş uskumru, bütün veya parçalar halinde
(doğranmış/kıyılmış ürünler ve hazır yemekler hariç)

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

10.20.25 Sardalyalar; hazırlanmış veya konserve edilmiş, kıyılmamış, diğer

10.20.25 Sarı yüzgeçli orkinos(Thunnus albacares);bitkisel yağlarla hazırlanmış/konserve edilmiş,
bütün/parça halinde(kıyılmamış)

10.20.25 Diğer orkinoslar ve ton balıkları; filetolar hariç, kıyılmamış, diğer yöntemlerle
hazırlanmış/konserve edilmiş

10.20.25 Hamsiden müstahzar ve konserveler (bütün/parça)

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

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

10.20.25 Hazırlanmış veya konserve edilmiş  Salmonidaeler (som balıkları hariç)

10.20.25 Başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş ringa balığı, bütün veya parçalar halinde
(doğranmış/kıyılmış ürünler ve hazır yemekler hariç)

10.20.25 Galeta ununa veya benzerlerine bulanmış balık filetoları, balık köftesi dahil (hazır yemekler
hariç)

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

10.20.25 Orkinoslar (Skipjack); bitkisel yağlarla hazırlanmış/konserve edilmiş, bütün/parça halinde
(kıyılmamış)

10.20.25 Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares); filetolar hariç, kıyılmamış, diğer yöntemlerle
hazırlanmış/konserve edilmiş

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

10.20.25 Köpekbalığı yüzgeçleri; bütün veya parça halinde hazır veya konserve edilmiş

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

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

10.20.25 Hazırlanmış veya konserve edilmiş; sardalyalar, palamut, uskumru ve kolyoz

10.20.25 Başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş somon balığı, bütün veya parçalar halinde
(doğranmış/kıyılmış ürünler ve hazır yemekler hariç)

10.20.25 Başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş hamsi, bütün veya parçalar halinde
(doğranmış/kıyılmış ürünler ve hazır yemekler hariç)

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

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

10.20.25 Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares) filetoları; diğer yöntemlerle hazırlanmış/konserve
edilmiş

10.20.25 Palamutlar (Sarda spp.); hazırlanmış/konserve edilmiş

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

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

10.20.25 Hazır/konserve edilmiş alaska mezgitleri (Theragra chalcogramma) ve diğer mezgit balıkları
(Pollachius); kıyılmamış

10.20.25 Hazırlanmış veya konserve edilmiş  hamsiler

10.20.26 Havyar yerine kullanılan ürünler; hazırlanmış veya konserve edilmiş

10.20.26 Havyar; hazırlanmış veya konserve edilmiş

10.20.26 Havyar ikameleri

10.20.26 Havyar (mersin balığı yumurtaları)

10.20.26 Havyar ve havyar ikameleri

10.20.31 Tatlı su ıstakozu (kerevit); dondurulmuş

10.20.31 Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.);
(dondurulmuş)

10.20.31 Diğer yengeçler (dondurulmuş)
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10.20.31 Penaeus familyasından karidesler; dondurulmuş

10.20.31 Diğer kabuklu hayvanlar ve kabuklu hayvanların un, ezme ve pelletleri (dondurulmuş)

10.20.31 Istakozlar (Homarus spp.); diğer (dondurulmuş)

10.20.31 Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından); dondurulmuş

10.20.31 Crangon familyasından karidesler; dondurulmuş

10.20.31 Istakozlar (Homarus spp.); bütün (dondurulmuş)

10.20.31 Norveç istakozu (Nephrops norvegicus); dondurulmuş

10.20.31 Pandalidae familyasından karidesler; dondurulmuş

10.20.31 Kabuklular, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

10.20.31 Kral, tabak ve mavi yengeç türü yengeçler (dondurulmuş)

10.20.31 Soğuk su diğer karidesleri (Pandalus spp.); dondurulmuş

10.20.31 Diğer karidesler; dondurulmuş

10.20.31 Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozlarının kuyrukları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus
spp.); (dondurulmuş)

10.20.31 Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler (dondurulmuş)

10.20.31 Pembe derinsu karidesi; dondurulmuş

10.20.32 Tarak (Coquilles St Jacques (Pecten maximus) cinsi); dondurulmuş

10.20.32 Stromboid kabuklular (Strombus spp.); dondurulmuş

10.20.32 Diğer bülbüliye kalamarları (dondurulmuş)

10.20.32 Ahtapotlar (Octopus spp.); dondurulmuş

10.20.32 Diğer yumuşakçalar; dondurulmuş

10.20.32 Diğer taraklar; dondurulmuş

10.20.32 Mürekkep balıkları (Sepia officinalis, Rosia macrosoma cinsleri); dondurulmuş

10.20.32 Avrupa kalamarı (Ommastrephes spp. (Ommastrephes sagittatus HARİÇ), Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp.); dondurulmuş

10.20.32 Yumuşakçalar (şeritli venus veya Veneridae familyasına ait); dondurulmuş

10.20.32 Yumuşakçalar (tarak, midye, mürekkep balığı, kalamar ve ahtapot) dondurulmuş, kurutulmuş,
tuzlanmış veya salamura edilmiş

10.20.32 Midyeler (Perna cinsi); dondurulmuş

10.20.32 Bülbüliye kalamarya (Loligo pealei cinsi); dondurulmuş

10.20.32 Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus));
dondurulmuş

10.20.32 Deniz kulağı (Haliotis spp.); dondurulmuş

10.20.32 Yumuşakçalar, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

10.20.32 Midyeler (Mytilus cinsi); dondurulmuş

10.20.32 Bülbüliye kalamarya (Loligo vulgaris cinsi); dondurulmuş

10.20.32 Akdeniz kalamarları (İllex spp.); dondurulmuş

10.20.32 Dondurulmuş diğer yumuşakçalar

10.20.32 İstiridyeler; dondurulmuş

10.20.32 Derinsu sübyesi (Sepiola rondeleti cinsi); dondurulmuş

10.20.32 Bülbüliye kalamarya (Loligo gahi cinsi); dondurulmuş

10.20.32 Diğer mürekkep balıkları ve diğer kalamarlar; dondurulmuş

10.20.32 Derinsu sübyesi (Sepiola rondeleti cinsi HARİÇ); dondurulmuş

10.20.33 Deniz anası; dondurulmuş

10.20.33 Diğer su omurgasızları ve su yosunları, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura
edilmiş

10.20.33 Deniz kestanesi; dondurulmuş
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10.20.33 Suda yaşayan diğer omurgasızlar (beyaz kum midyesi (çizgili venüs), denizanası, vb.),
dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş; kabuklular hariç suda yaşayan
omurgasızların insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve peletleri, dondurulmuş,
kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

10.20.33 Deniz Hıyarı (Stichopus japonicus, Holothuroidea); dondurulmuş

10.20.33 Suda yaşayan diğer omurgasızlar; dondurulmuş

10.20.34 İstakozlar (Homarus spp.); bütün halinde, kurutulmuş/tuzlanmış/salamura
edilmiş/tütsülenmiş/buharda veya suda pişirilmiş

10.20.34 Crangon familyasından karidesler; kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş,
buharda veya suda pişirilmiş

10.20.34 Diğer karidesler; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş,
buharda veya suda pişirilmiş)

10.20.34 Midyeler (Mytilus cinsi); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya
tütsülenmiş)

10.20.34 Mızraklı kalamar; kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş

10.20.34 Stromboid kabuklular (Strombus spp.); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura
edilmiş veya tütsülenmiş)

10.20.34 Suda yaşayan diğer omurgasızlar; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş
veya tütsülenmiş)

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

10.20.34 Midyeler; hazırlanmış veya konserve edilmiş, hava almayan kaplarda

10.20.34 Deniz kulağı; hazırlanmış veya konserve edilmiş

10.20.34 Denizanası; hazırlanmış veya konserve edilmiş

10.20.34 Diğer su omurgasızları; hazırlanmış veya konserve edilmiş

10.20.34 İstakozlar (Homarus spp.); parçalanmış/kurutulmuş/tuzlanmış/salamura
edilmiş/tütsülenmiş/buharda veya suda pişirilmiş

10.20.34 Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından); kurutulmuş, tuzlanmış, salamura
edilmiş veya tütsülenmiş

10.20.34 Tatlısu istakozu (kerevit); kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya
suda pişirilmiş

10.20.34 Midyeler (Perna cinsi); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya
tütsülenmiş)

10.20.34 Diğer mürekkep balıkları ve diğer kalamarlar; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura
edilmiş veya tütsülenmiş)

10.20.34 İşlem görmüş diğer yumuşakçalar ve yumuşakçalardan insanların yemesine elverişli unlar ve
pelletler

10.20.34 Yengeçler (hazırlanmış/konserve edilmiş)

10.20.34 Istakozlar; diğer şekillerde (hazırlanmış/konserve edilmiş)

10.20.34 Midyeler; hazırlanmış veya konserve edilmiş, diğer kaplarda

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

10.20.34 Diğer yengeçler; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda
veya suda pişirilmiş)

10.20.34 Pandalidae familyasından karidesler; kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş,
buharda veya suda pişirilmiş

10.20.34 İstiridyeler; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)

10.20.34 Bülbüliye kalamar (Loligo spp.); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya
tütsülenmiş)

10.20.34 Yumuşakçalar (Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, .. Ailesine
ait);kurutulmuş/tuzlanmış/salamura veya tütsülenmiş

10.20.34 Deniz kestanesi; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)

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

10.20.34 Ahtapot; hazırlanmış veya konserve edilmiş

10.20.34 Deniz hıyarları; hazırlanmış veya konserve edilmiş

10.20.34 Kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları (başka şekillerde hazırlanmış veya
korunmuş).

10.20.34 Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler; kurutulmuş/tuzlanmış/salamura
edilmiş/tütsülenmiş/buharda veya suda pişirilmiş

10.20.34 Soğuk su karidesleri (Pandalus spp.); kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş,
buharda veya suda pişirilmiş

10.20.34 Diğer kabuklu hayvanlar ile kabuklu hayvanların un ve pelletleri;
kuru/tuzlu/salamura/tütsülü/buharda/suda pişirilmiş

10.20.34 Mürekkep balıkları; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)

10.20.34 Ahtapotlar (Octopus spp.); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya
tütsülenmiş)

10.20.34 Deniz Hıyarı (Stichopus japonicus, Holothuroidea); kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş
veya tütsülenmiş

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

10.20.34 Diğer kabuklu hayvanlar (hazırlanmış/konserve edilmiş)

10.20.34 Mürekkep balığı ve kalamar; hazırlanmış veya konserve edilmiş

10.20.34 Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae vb familyasına ait diğer yumuşakçalar; hazırlanmış
veya konserve edilmiş

10.20.34 Deniz kestanesi; hazırlanmış veya konserve edilmiş

10.20.34 Tütsülenmiş kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları

10.20.34 Taraklar; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)

10.20.34 Avrupa kalamarı (Ommastrephes sagittatus HARİÇ); kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş
veya tütsülenmiş

10.20.34 Diğer deniz kulakları (Haliotis spp.); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş
veya tütsülenmiş)

10.20.34 Deniz anası; canlı/taze/soğutulmuş veya kurutulmuş/tuzlanmış/salamura edilmiş veya
tütsülenmiş) (dondurulmuş HARİÇ)

10.20.34 Karides; hazırlanmış veya konserve edilmiş, diğer kaplarda

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

10.20.34 Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae,vb.familyasına ait
yumuşakçalar;hazırlanmış veya konserve edilmiş

10.20.34 Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları; kurutulmuş/tuzlanmış/salamura
edilmiş/tütsülenmiş/buharda veya suda pişirilmiş

10.20.34 Norveç istakozu; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş,
buharda veya suda pişirilmiş)

10.20.34 Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından); buharda veya suda haşlanarak
pişirilmiş

10.20.41 Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının insan tüketimine
uygun olmayan unları, kaba unları ve peletleri

10.20.41 Balık, yumuşakça, sudaki omurgasızların un, pelletleri

10.20.41 Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların, diğer su omurgasızlarının veya su yosunlarının insan
tüketimine uygun olmayan unları, kaba unları ve peletleri

10.20.42 Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların, diğer su omurgasızlarının veya su ürünlerinin
yenilemeyen diğer ürünleri (balık artıkları dahil; balina kemiği ve balina balenleri, mercan ve
benzeri materyaller, deniz hayvanı kabukları ve mürekkep balığının iç kabuğu, işlenmemiş
veya basitçe hazırlanmış/doğal süngerler hariç)

10.20.42 Balığın mesanesi, bağırsakları ve diğer atıkları, yenilemeyen

10.20.42 Suda yaşayan omurgasızların ürünleri ve suda yaşayan cansız hayvanlar
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10.20.42 Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların, diğer su omurgasızlarının veya su ürünlerinin
yenilemeyen diğer ürünleri

10.20.42 Balık döküntüleri

10.20.91 Balık ürünleri imalatı için tütsüleme ile diğer koruma ve hazırlama hizmetleri

10.20.91 Balık ve balık ürünlerinin pişirilmesi, tütsülenmesi, tuzlanması, kurutulması ve diğer işleme
hizmetleri

10.20.99 İşlenmiş ve korunmuş balıkların, kabukluların ve yumuşakçaların imalatının bir parçası olarak
taşeronluk işlemleri

10.31.11 Patates, dondurulmuş (pişirilmemiş veya buharda ya da suda haşlanarak pişirilmiş)

10.31.11 Patates (dondurulmuş)

10.31.11 Patates; diğer, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

10.31.11 Patates; sadece pişirilmiş

10.31.11 Patates; un, ezme.flokon haldeki müstahzar, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

10.31.11 Patates, dondurulmuş

10.31.11 Patates, dondurulmuş (hazırlanmış veya korunmuş) (yağda kısmen veya tamamen pişirildikten
sonra dondurulan patatesler dahil; sirke veya asetik asit ile hazırlananlar hariç)

10.31.12 Kurutulmuş patates

10.31.12 Patates (kurutulmuş)

10.31.12 Patates, kurutulmuş (kesilmiş veya dilimlenmiş olsun veya olmasın, fakat daha fazla
hazırlanmamış)

10.31.13 Patates unu, ezmesi ve tozları

10.31.13 Patates flokonları, granülleri ve pelletleri

10.31.13 Patates, kurutulmuş (un, kaba un, pul, granül ve pelet formunda olanlar)

10.31.14 Patates; diğer, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

10.31.14 Patates, hazırlanmış veya korunmuş (un, kaba un veya pul halinde) (dondurulmuş, cips, sirkeli
veya asetik asitli olanlar hariç)

10.31.14 Patates, hazırlanmış veya korunmuş (cips dahil) (dondurulmuş, kurutulmuş, sirkeli veya asetik
asitli olanlar ile un, kaba un veya pul halinde olanlar hariç)

10.31.14 Hazırlanmış veya korunmuş patates

10.31.14 Patates; ince dilinmiş, kızartılmış/fırında pişmiş, sirkesiz/konserve (dondurulmamış)

10.31.14 Patates, hazırlanmış veya korunmuş

10.31.14 Patates; flokon, un, ezme haldeki müstahzarlar, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

10.31.91 Patatesin soyulması, pişirilmesi ve diğer işlem hizmetleri ve bunlardan yapılan ürünler

10.31.91 Patates ve patates ürünlerini pişirme veya diğer şekilde hazırlama hizmetleri

10.31.91 Patateslerin soyulması, pişirilmesi ve diğer işlemlere ilişkin hizmetler ile bunlardan yapılan
ürünler

10.31.99 İşlenmiş ve korunmuş patates imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

10.32.11 Konsantre edilsin veya edilmesin domates suyu, mayalanmamış ve alkol ilave edilmemiş

10.32.11 Domates suyu

10.32.11 Domates suyu (ilave şekersiz)

10.32.11 Domates suyu (ilave şeker içeren)

10.32.11 Konsantre domates suyunun karışımları

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

10.32.12 Konsantre edilsin veya edilmesin portakal suyu, mayalanmamış ve alkol ilave edilmemiş

10.32.12 Portakal suyu (dondurulmuş; brixs değeri 67'den fazla, diğer)

10.32.12 Portakal suyu (diğer; brix değeri 67'yi geçen, diğer)

10.32.12 Portakal suyu

10.32.12 Portakal suyu, dondurulmuş (konsantre olmayan)

10.32.12 Portakal suyu (dondurulmuş;brix değeri 67'yi geçen, 100 kg için kıymeti=<30 euro)
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10.32.12 Portakal suyu (dondurulmuş; brixs değeri =<67, 100 kg için kıymeti =<30 euro, ilave şeker
oranı>%30)

10.32.12 Portakal suyu (diğer; brix değeri 67'yi geçen, 100 kg için kıymeti=<30 euro)

10.32.12 Portakal suyu (diğer; 20< brix değeri =<67, 100 kg için kıymet=<30 euro ilave şeker
oranı>%30))

10.32.12 Portakal suyu, dondurulmamış (konsantre olmayan)

10.32.12 Portakal suyu (dondurulmuş; brixs değeri 67'den az, diğer)

10.32.12 Portakal suyu (diğer; brix değeri 67'yi geçmeyen, diğer)

10.32.12 Başka yerde sınıflandırılmamış portakal suyu

10.32.13 Diğer greyfurt suları (brixs değeri; 20-67 olan, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az)

10.32.13 Greyfurt suyu (brix değeri 67'yi geçen, 100 kg için kıymeti=<30 euro)

10.32.13 Diğer greyfurt suları (brixs değeri; 20-67 olan, diğer)

10.32.13 Greyfurt suyu (brix değeri 67'yi geçen, diğer)

10.32.13 Greyfurt suyu (brixs değeri 20'den az)

10.32.13 Konsantre edilsin veya edilmesin greyfurt suyu, mayalanmamış ve alkol ilave edilmemiş

10.32.13 Greyfurt suyu

10.32.14 Konsantre edilsin veya edilmesin ananas suyu, mayalanmamış ve alkol ilave edilmemiş

10.32.14 Ananas suyu

10.32.14 Ananas suyu (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az)

10.32.14 Ananas suyu (brix değeri 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan fazla ve şekerli)

10.32.14 Ananas suyu (brix değeri 20 - 67, diğerleri, şekersiz)

10.32.14 Ananas suyu (brix değeri 20'den az, diğerleri ve şekersiz)

10.32.14 Ananas suyu (brix değeri 67'den fazla, diğerleri)

10.32.14 Ananas suyu (brix değeri 20 - 67, diğerleri, %30'dan az şekerli)

10.32.14 Ananas suyu; brix değeri <=20, ilave şeker içeren

10.32.14 Ananas suyu (brix değeri 20 - 67, diğerleri, %30'dan fazla şekerli)

10.32.15 Üzüm suyu (brix değeri 30-67, 100 kg için değer 18 euro'dan az, şekeri %30'dan az, diğer)

10.32.15 Üzüm suyu (brix 30-67, 100 kg için değer< 18 euro, şeker> %30, konsantresiz)

10.32.15 Üzüm suyu (brix değeri 67'den fazla, diğerleri)

10.32.15 Üzüm suyu

10.32.15 Üzüm suyu (30<brix değeri =<67, 100 kg için kıymeti 18 euro'dan fazla, konsantre edilmiş)

10.32.15 Üzüm suyu (30<brix değeri =<67, 100 kg için kıymeti 18 euro'dan fazla, diğer hallerde)

10.32.15 Üzüm suyu (brix değeri 30'dan az, 100 kg için kıymeti 18 euro'dan az)

10.32.15 Konsantre edilsin veya edilmesin üzüm suyu, mayalanmamış ve alkol ilave edilmemiş

10.32.15 Üzüm suyu (brix= 30-67, 100 kg için değer<18 euro, şeker> %30, konsantreli)

10.32.15 Üzüm suyu (brix değeri 30'dan az, 100 kg için kıymeti 18 euro'dan fazla)

10.32.15 Üzüm suyu (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 22 euro'dan az)

10.32.16 Elma suyu (20<brix değeri= < 67, diğerleri, şeker oranı %30'u geçmeyen)

10.32.16 Elma suyu (brix değeri 67'den fazla, diğer)

10.32.16 Elma suyu

10.32.16 Elma suyu (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 22 euro'dan az)

10.32.16 Elma suyu (20<brix değeri= < 67, diğerleri, şeker oranı %30'u geçen)

10.32.16 Elma suyu (brix değeri 20'den az, diğer, şekerli)

10.32.16 Elma suyu (brix değeri 20'den az, diğer, şekersiz)

10.32.16 Elma suyu (20<brix değeri= < 67, 100 kg için kıymeti 18  euro'dan fazla, şekerli)

10.32.16 Konsantre edilsin veya edilmesin elma suyu, mayalanmamış ve alkol ilave edilmemiş

10.32.17 Diğer meyve suyu karış.(brix< 67, 100 kg için değer< 30 euro, şeker oranı> %30)
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10.32.17 Turunçgil, ananas suyu karışı.(brix< 67, 100 kg için değer> 30 euro, diğer)

10.32.17 Elma, armut suyu karış.(brix< 67, 100 kg için değer 18 euro'dan az, şeker oranı> %30)

10.32.17 Diğer sebze, meyve suları karışımı (brix> 67, 100 kg için değer=<30  euro)

10.32.17 Konsantre edilsin veya edilmesin meyve ve sebze suları karışımları, mayalanmamış ve alkol
ilave edilmemiş

10.32.17 Tropikal meyve suyu karışım.(brix< 67, 100 kg için değer< 30 euro, şeker oranı< %30)

10.32.17 Diğer meyve suyu karışım..(brix< 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekersiz)

10.32.17 Tropikal meyve suyu karışım.(brix< 67, 100 kg için değer< 30 euro, şeker oranı> %30)

10.32.17 Diğer karışık meyve, sebze suyu karışı.(brix< 67, 100 kg için değer> 30 euro, şekerli)

10.32.17 Diğer sebze, meyve suları karışımı (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için değer>30  euro))

10.32.17 Meyve ve sebze suları karışımları

10.32.17 Diğer meyve suyu karışım..(brix<67, 100 kg için değer< 30 euro, şeker oranı %30'dan az)

10.32.17 Turunçgil, ananas suyu karışım(brix< 67, 100 kg için değer 30 euro'dan az, şeker oranı< %30)

10.32.17 Turunçgil, ananas suyu karış.(brix< 67, 100 kg için değer> 30 euro, şekerli)

10.32.17 Elma, armut suyu karışımı (brix değeri 67'den fazla, diğerleri)

10.32.17 Elma, armut suyu karışımı (brix değeri 67'den az, diğerleri)

10.32.17 Turunçgil, ananas suyu kar.(brix< 67, 100 kg için değer 30 euro'dan az, şeker %30+)

10.32.17 Elma, armut suyu karışımı (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 22 euro'dan az)

10.32.17 Turunçgil, ananas suyu karışım(brix< 67, 100 kg için değer< 30 euro, şekersiz)

10.32.17 Diğer karışık meyve, sebze suyu kar.(brix< 67, 100 kg için değer> 30 euro, diğerleri)

10.32.17 Tropikal meyve suyu karışım(brix< 67, 100 kg için değer< 30 euro, şekersiz)

10.32.19 Vişne suyu, konsantre olsun veya olmasın

10.32.19 Diğer meyve suları (brixs< 20, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan fazla, şekersiz)

10.32.19 Diğer turunçgil suları (brixs değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az)

10.32.19 Limon suyu (brixs değeri 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekeri %30 az)

10.32.19 Yaban Mersini suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti <= 30 Avro

10.32.19 Yaban Mersini (vaccinium macrocarpon türü) suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker içermeyen

10.32.19 Diğer meyvaların suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti <=30 Avro

10.32.19 Armutun diğer suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker oranı <= %30

10.32.19 Tropikal meyvaların diğer suyu; brix değeri <= 67, şeker oranı > %30

10.32.19 Tropikal meyvaların diğer suları; brix değeri <= 67, ilave şeker içermeyen

10.32.19 Armutun diğer suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker içermeyenler

10.32.19 Diğer meyvaların suyu; brix değeri <= 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >30 Avro ve ilave
şeker içerenler

10.32.19 Diğer meyvaların suyu; brix değeri <= 67, şeker oranı > %30

10.32.19 Kirazın diğer suları; brix değeri <= 67, ilave şeker içermeyen

10.32.19 Diğer meyvaların suları; brix değeri <= 67, ilave şeker içermeyen

10.32.19 Diğer meyve suları (brixs< 20, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan fazla, şekerli)

10.32.19 Limon suları (brixs değeri 20'den az, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekerli)

10.32.19 Diğer turunçgil suları (brixs< 20, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekersiz)

10.32.19 Diğer turunçgil suları (brixs değeri 67'den fazla, diğer)

10.32.19 Limon suyu (brixs değeri 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekeri %30 fazla)

10.32.19 Limon suyu (brixs değeri 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekersiz)

10.32.19 Diğer turunçgil suları (brixs 20 - 67, 100 kg için değer 30 euro'dan az, şekersiz)

10.32.19 Yaban Mersini suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti > 30 Avro

10.32.19 Yaban Mersini diğer suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker <= %30

10.32.19 Diğer yaban Mersini suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker içermeyen
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10.32.19 Tropikal meyvaların suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti <=30 Avro

10.32.19 Tropikal meyvaların suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >30 Avro

10.32.19 Armutun diğer suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker oranı > %30

10.32.19 Diğer meyve ve sebze suları

10.32.19 Kayısı suyu, konsantre olsun veya olmasın

10.32.19 Şeftali suyu, konsantre olsun veya olmasın

10.32.19 Yaban Mersini suyu; brix değeri <= 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti > 30 Avro, ilave
şeker içeren

10.32.19 Armut suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti <=22 Avro

10.32.19 Diğer meyvaların suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >30 Avro

10.32.19 Kiraz suyu; brix değeri <= 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >30 Avro ve ilave şeker
içerenler

10.32.19 Tropikal meyvaların diğer suyu; brix değeri <= 67, şeker oranı <= %30

10.32.19 Konsantre edilsin veya edilmesin konsantre diğer meyve ve sebze sularını, mayalanmamış ve
alkol ilave edilmemiş

10.32.19 Diğer, herhangi bir meyve/sebzenin, mayalanmamış ve alkol ilave edilmemiş suyu, konsantre
olsun veya olmasın (portakal, greyfurt, ananas, domates, üzüm, elma, kayısı, vişne ve şeftali
suları hariç)

10.32.19 Limon suları (brixs değeri 20'den az, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekersiz)

10.32.19 Diğer turunçgil suları (brixs= 20-67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan fazla, şekerli)

10.32.19 Diğer turunçgil suları (brixs= 20-67, 100 kg için değer 30 euro'dan az, şekeri %30 fazla)

10.32.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer meyve ve sebze suları

10.32.19 Diğer turunçgil suları (brixs< 20, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekerli)

10.32.19 Diğer turunçgil suları (brixs = 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan fazla, şekersiz)

10.32.19 Diğer turunçgil suları (brixs= 20 - 67, 100 kg için değer< 30 euro, şekeri %30 az)

10.32.19 Yaban Mersini diğer suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker > %30

10.32.19 Armut suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >22 Avro

10.32.19 Armutun diğer suyu; brix değeri <= 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >18 Avro, ilave
şeker içeren

10.32.19 Tropikal meyvaların suyu; brix değeri <= 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >30 Avro ve
ilave şeker içerenler

10.32.19 Diğer meyvaların suyu; brix değeri <= 67, şeker oranı <= %30

10.32.19 Turunçgiller familyasından herhangi bir meyvenin suyu, konsantre olmayan (portakal ve
greyfurt hariç)

10.32.99 Meyve ve sebze suları imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

10.39.11 Diğer mantarlar (dondurulmuş)

10.39.11 Bezelye (dondurulmuş)

10.39.11 Diğer sebzeler (dondurulmuş)

10.39.11 Agaricus cinsi mantarlar (dondurulmuş)

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

10.39.11 Sebze, dondurulmuş (patates hariç)

10.39.11 Sebze karışımları (dondurulmuş)

10.39.11 Enginarlar (dondurulmuş)

10.39.11 Zeytin (dondurulmuş)

10.39.11 Tatlı biberler (dondurulmuş)

10.39.11 Tatlı mısır (dondurulmuş)

10.39.11 Fasulye (dondurulmuş)

10.39.11 Sebzeler ve sebze karışımları, dondurulmuş (pişirilmemiş veya buharda ya da suda haşlanarak
pişirilmiş) (patates hariç)
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10.39.11 Kuşkonmazlar (dondurulmuş)

10.39.11 Capsicum ve pimenta cinsi diğer meyveler (dondurulmuş)

10.39.11 Diğer baklagiller (dondurulmuş)

10.39.11 Domatesler (dondurulmuş)

10.39.12 Diğer mantar ve domalanlar (geçici konserve)

10.39.12 Soğanlar (geçici konserve)

10.39.12 Mantar; agaricus cinsi (geçici konserve)

10.39.12 Diğer sebzeler (geçici konserve)

10.39.12 Sebze, geçici olarak korunmuş (patates hariç)

10.39.12 Hıyarlar ve kornişonlar (geçici konserve)

10.39.12 Sebze karışımları (geçici konserve)

10.39.12 Tatlı mısır (geçici konserve)

10.39.12 Zeytin; yağlık (geçici konserve)

10.39.12 Kebere (geçici konserve)

10.39.12 Zeytin, yemeklik (geçici konserve)

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

10.39.12 Sebze, kükürt dioksit gazıyla, tuzlu suda, kükürtlü suda veya diğer koruyucu çözeltilerde
geçici olarak korunmuş, fakat hemen tüketime hazır olmayan

10.39.13 Diğer sebzeler ve sebze karışımları (kurutulmuş)

10.39.13 Diğer mantar ve domalanlar (kurutulmuş)

10.39.13 Sebzeler (patates, soğan, mantar ve yer mantarı hariç) ve sebze karışımları, kurutulmuş (tüm,
parça, dilimlenmiş veya toz halinde fakat daha fazla hazırlanmamış)

10.39.13 Soğanlar (kurutulmuş)

10.39.13 Sebze, kurutulmuş (patates hariç)

10.39.13 Domates (kurutulmuş)

10.39.13 Yahudi kulağı (kurutulmuş)

10.39.13 Soğan, kurutulmuş (tüm, parça, dilimlenmiş veya toz halinde, fakat daha fazla hazırlanmamış)

10.39.13 Tatlı mısır (tohumluk) (melez) (kurutulmuş)

10.39.13 Havuç (kurutulmuş)

10.39.13 Tatlı mısır; diğer (kurutulmuş)

10.39.13 Jöle mantarı (kurutulmuş)

10.39.13 Agaricus cinsi mantarlar (kurutulmuş)

10.39.13 Mantar ve yer mantarları (domalan), kurutulmuş (tüm, parça, dilimlenmiş veya toz halinde,
fakat daha fazla hazırlanmamış)

10.39.13 Kurutulmuş sebze karışımları

10.39.14 Sebze ve meyveler, kesilmiş ve paketlenmiş

10.39.15 Fasulye, sirke veya asetik asit dışında korunmuş (hazır sebze yemekleri hariç)

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

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

10.39.16 Bezelye, sirke veya asetik asit dışında korunmuş (hazır sebze yemekleri hariç)

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

10.39.17 Taze fasulye/bezelye; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

10.39.17 Diğer sebzeler; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

10.39.17 Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata); sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

10.39.17 Capsicum cinsi meyveler (tatlı biberler, dolmalık biber hariç) sirkesiz, konserve
(dondurulmamış)

10.39.17 Sebze karışımları; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)
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10.39.17 Diğer sebzeler ve sebze karışımları; sirke veya asetik asitten başka yöny.hazırlanmış veya
kons.edilmiş, dondurulmamış

10.39.17 Domates, korunmuş (tüm veya parça halinde) (hazır sebze yemekleri ve sirke veya asetik asitle
korunmuş domatesler hariç)

10.39.17 Lahana turşusu, korunmuş (hazır sebze yemekleri, kurutulmuş, dondurulmuş veya sirke ya da
asetik asitle korunmuş lahana turşusu hariç)

10.39.17 Domates; soyulmuş; tüm/parça halinde, sirkesiz, konserve edilmiş

10.39.17 Domates; %12=<kuru madde=<%30, ambalaj=< 1 kg, sirkesiz, konserve edilmiş

10.39.17 Domalan; sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş

10.39.17 Soğanlar; sadece pişirilmiş

10.39.17 Bambu filizi; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

10.39.17 Lahan turşusu; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

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

10.39.17 Enginarlar; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

10.39.17 Domates püresi ve ezmesi, konsantre edilmiş

10.39.17 Zeytin, hazırlanmış veya korunmuş (hazır sebze yemekleri ve kurutulmuş, dondurulmuş veya
sirke ya da asetik asitle korunmuş zeytinler hariç)

10.39.17 Domates; kuru madde <%12, ambalaj>1 kg, sirkesiz, konserve edilmiş

10.39.17 Domates; kuru madde>%30, ambalaj=< 1 kg, sirkesiz, konserve edilmiş

10.39.17 Tatlı mısır (zea mays var. Saccharata); sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

10.39.17 Kuşkonmaz; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

10.39.17 Kebereler; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

10.39.17 Mantar ve yer mantarları, hazırlanmış veya korunmuş (hazır sebze yemekleri ve kurutulmuş,
dondurulmuş veya sirke ya da asetik asitle korunmuş mantarlar ve yer mantarları hariç)

10.39.17 Tatlı mısır, hazırlanmış veya korunmuş (hazır sebze yemekleri ve kurutulmuş, dondurulmuş
veya sirke ya da asetik asitle korunmuş tatlı mısır hariç)

10.39.17 Domates; kuru madde <%12, ambalaj =<1 kg, sirkesiz, konserve edilmiş

10.39.17 Agaricus mantar (geçici olarak konserve edilmiş, tamamen pişirilmiş)

10.39.17 Turşuluk lahana, kebere ve zeytin; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

10.39.17 Diğer sebzeler (patates hariç), sirke veya asetik asit dışında korunmuş (hazır sebze yemekleri
hariç)

10.39.17 Domates püresi ve ezmesi, konsantre edilmemiş

10.39.17 Sebzeler ve sebze karışımları, dondurulmuş (hazır sebze yemekleri, pişirilmemiş veya buharda
ya da suda haşlanarak pişirilmiş veya sirke ya da asetik asitle korunmuş olan dondurulmuş
sebze ve sebze karışımları hariç)

10.39.17 Kuşkonmaz, korunmuş (hazır sebze yemekleri ve kurutulmuş, dondurulmuş veya sirke ya da
asetik asitle korunmuş kuşkonmaz hariç)

10.39.17 Başka yerde sınıflandırılmamış sebzeler ve sebze karışımları (hazır sebze yemekleri ve
dondurulmuş sebzeler ile sebze karışımları hariç)

10.39.17 Domates; diğer, tüm/parça halinde, sirkesiz, konserve edilmiş

10.39.17 Domates; %12=<kuru madde=<%30, ambalaj>1 kg, sirkesiz, konserve edilmiş

10.39.17 Domates; kuru madde>%30, ambalaj>1 kg, sirkesiz, konserve edilmiş

10.39.17 Agaricus mantarlar (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. konserve)

10.39.17 Diğer mantarlar; sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş

10.39.18 Zeytin; sirke/asetik asitle hazırlanmış, konserve edilmiş

10.39.18 Hint patatesi ve tatlı patates; sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş

10.39.18 Mango çeşnisi; sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş

10.39.18 Tatlı mısır; sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş

10.39.18 Tatlı biber; sirke/asetik asitle hazırlanmış, konserve edilmiş
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10.39.18 Diğer sebze ve yenilen diğer bitki parçaları; sirke/asetik asitli, konserve edilmiş

10.39.18 Sebzeler; sirke/asetik asitle hazırlanmış, konserve edilmiş-turşu hariç

10.39.18 Capsicum tipi biberler (tatlı veya dolmalık hariç); sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya
konserve edilmiş

10.39.18 Tropikal meyvalar ve palm meyvesi içi; sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve
edilmiş

10.39.18 Turşular - sirke veya asetik asit kullanılarak hazırlanmış veya saklanmış

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

10.39.18 Mantar; sirke/asetik asitle hazırlanmış, konserve edilmiş

10.39.18 Sebze (patates hariç), meyve, sert kabuklu yemişler ve diğer bitkilerin yenilebilir kısımları,
hazır veya sirke ya da asetik asit kullanılarak korunmuş

10.39.18 Diğer - sirke veya asetik asit kullanılarak hazırlanmış veya saklanmış meyveler, sebzeler,
fındık - ceviz gibi kuru yemişler ve diğer bitkilerin yenilebilir kısımları

10.39.18 Meyve ve sert kabuklu meyveler; sirkeli/asetik asitle hazırlanmış, konserve edilmiş (zeytin ve
turşu hariç)

10.39.21 Meyve ve sert kabuklu yemişler, dondurulmuş (pişirilmemiş veya buharda ya da suda
haşlanarak pişirilmiş)

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

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

10.39.21 Adi yaban mersini (ilave şeker içermeyen)

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

10.39.21 Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier siyah, beyaz ve kırmızı frenk ve Bektaşi üzümü;
şek.oranı =<%13 (il. şek. içeren)

10.39.21 Siyah Frenk üzümü; diğer (ilave şeker içermeyen)

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

10.39.21 Ahududu; diğer (ilave şeker içermeyen)

10.39.21 Diğer çilekler (ilave şeker içermeyen)

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

10.39.21 Vişne (prunus cerasus) (ilave şeker içermeyen)

10.39.21 Kiraz (ilave şeker içermeyen)

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

10.39.21 Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler; şeker oranı =<%13 (ilave şeker içeren)

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

10.39.21 Kırmızı Frenk üzümü; diğer (ilave şeker içermeyen)

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

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

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

10.39.21 Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier, siyah, beyaz ve kırmızı frenk ve Bektaşi üzümü;
şek.oranı >%13 (il. şek. içeren)

10.39.21 Meyve ve sert kabuklu yemişler, dondurulmuş (pişirilmemiş veya pişirilmiş)

10.39.22 Reçeller, meyve marmelatları ve meyve veya sert kabuklu yemişlerin püreleri ve ezmeleri

10.39.22 Diğer meyvelerin ve sert kabuklu yemişlerin püreleri ve ezmeleri (pişirilerek yapılan
müstahzarlar) (turunçgillerden yapılanlar, homojenize müstahzarlar hariç)

10.39.22 Turunçgiller; %13 < şeker oranı =< % 30, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

10.39.22 Turunçgillerden yapılan reçel, marmelat, jöle, püre veya ezmeler (pişirilerek yapılan
müstahzarlar) (homojenize müstahzarlar hariç)

10.39.22 Diğer püreler ve paktlar; pişirilerek hazırlanmış, ilave şeker içersin içermesin

10.39.22 Püre ve paktlar; tropikal meyve ve sert kabuklu tropikal meyvelerden, pişirilerek hazırlanmış,
ilave şekerli/şekersiz
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10.39.22 Diğer meyve ve sert kab.meyve püresi ve pastları; şeker>%30, pişirilerek hazırlan.

10.39.22 Erik püresi ve pastları; ambalaj>100 kg, şeker oranı>% 30, pişirilerek hazırlanmış, ilave
şekerli/şekersiz

10.39.22 Fındık ezmesi (krema halinde, pişirilerek yapılanlar)

10.39.22 Ahududu püresi ve pastları; şeker oranı>%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

10.39.22 Kiraz püresi ve pastları (vişne dahil) şeker oranı>%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave
şekerli/şekersiz

10.39.22 Diğer turunçgiller; pişirilerek hazırlanmış, ilave şeker içersin içermesin

10.39.22 Turunçgiller; pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

10.39.22 Reçel, marmelat, meyve jölesi ve pekmez (turunçgillerden yapılanlar ile homojenize
müstahzarlar hariç)

10.39.22 Diğer meyve püresi ve pastları; %13 <şeker=<%30, pişirilmiş, ilave şekerli/şekersiz

10.39.22 Kestane pastları/püresi; şeker oranı>%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

10.39.22 Çilek püresi ve pastları; şeker oranı>%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

10.39.23 Yer fıstığı, hazırlanmış veya korunmuş (yer fıstığı ezmesi dahil) (sirke veya asetik asitle
hazırlananlar, dondurulmuş olanlar ve diğer püre ve ezmeler hariç)

10.39.23 B.y.s. işlenmiş veya saklanmış sert kabuklu yemişler (ceviz, leblebi, sert kabuklu tropikal
meyveler vb.) ile diğer tohumlar ve karışımları (sirke veya asetik asitle hazırlananlar,
dondurulmuş olanlar, püre ve ezmeler, şekerle korunmuş olanlar hariç)

10.39.23 Sert kabuklu tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyva oranı >= %50 olan karışımlar;
ambalajlarda net > 1 kg

10.39.23 Diğer meyveler ve yenilen diğer bitkiler; ambalaj=<1 kg

10.39.23 Sert kabuklu meyvelerin karışımları, hazırlanmış veya korunmuş

10.39.23 Kavrulmuş badem ve Antep fıstığı

10.39.23 Yer fıstığı (diğer, ambalaj =<1 kg, konserve)

10.39.23 Bademler ve Antep fıstıkları; kavrulmuş sert kabuklu, ambalaj=<1 kg

10.39.23 Sert kabuklu yemişler ve yerfıstığı (kavrulmuş, tuzlanmış veya başka şekilde hazırlanmış)

10.39.23 Sert kabuklu tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyva oranı >= %50 olan karışımlar;
ambalajlarda net <= 1 kg

10.39.23 Diğer meyvalar ve yenilen diğer bitkiler; kavrulmamış; ambalaj=<1 kg

10.39.23 Kabuksuz işlenmiş fındık, beyazlatılmamış

10.39.23 Yer fıstığı (ambalaj>1 kg, konserve)

10.39.23 Diğer sert kabuklu meyveler ve tohumlar; ambalaj >1 kg

10.39.23 Kavrulmuş kabuklu fındık

10.39.23 Kabuksuz işlenmiş fındık, beyazlatılmış (dilimlenmiş, kıyılmış ve kavrulmuş olanlar dahil)

10.39.23 Yer fıstığı ezmesi (hamur halde) konserve

10.39.23 Yer fıstığı (kavrulmuş, ambalaj =<1 kg, konserve)

10.39.23 Kavrulmuş bademler ve şam fıstıkları; ambalaj >1 kg

10.39.24 Turunçgillerin veya kavunların kabukları, taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya geçici olarak
tuzlu suda, kükürtlü suda veya diğer koruyucu çözeltilerde korunmuş

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

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

10.39.24 Kiraz, vişne (geçici konserve edilmiş)

10.39.24 Guava, mango, çarkıfelek meyvesi vb.sert kabuklu tropikal meyveler (geçici konserve edilmiş)

10.39.24 Diğer meyve ve sert kabuklu yemişler, geçici olarak kükürt dioksit gazıyla, tuzlu suda,
kükürtlü suda veya diğer koruyucu solüsyonlarla korunmuş, fakat hemen tüketime hazır
olmayanlar

10.39.24 Papaya (geçici konserve edilmiş)

10.39.24 Meyve ve sert kabuklu yemişler (geçici olarak korunmuş, hemen tüketime hazır olmayan)
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10.39.24 Turunçgillerin, kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze/dondurulmuş/kurutulmuş vs.)

10.39.24 Adi yaban mersini (geçici konserve edilmiş)

10.39.25 Avustralya fındığı; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

10.39.25 Brezilya cevizi; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

10.39.25 Ayçiçeği çekirdekleri, soyulmuş

10.39.25 Fındık;kabuksuz (taze/kurutulmuş)

10.39.25 Antep fıstığı; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

10.39.25 Acı bademler; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

10.39.25 Ceviz; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

10.39.25 Kestane; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

10.39.25 Diğer bademler; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

10.39.25 Kabuksuz sert kabuklu meyveler

10.39.25 Kaju cevizi; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

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

10.39.25 Yerfıstığı ve sert kabuklu meyveler, kabuğu soyulmuş

10.39.29 İncir, kurutulmuş

10.39.29 Konserve edilmiş diğer karışımlar;  alkol derecesi <=%11.85, şeker oranı > %9

10.39.29 Konserve edilmiş diğer karışımlar;  alkol derecesi > %11.85, şeker oranı > %9

10.39.29 Konserve edilmiş karışımlar; ağırlık itibariyle >= %50 tropikal meyva içeren, alkol derecesi
>%11.85, şeker oranı > %9

10.39.29 Konserve edilmiş karışımlar;ağırlık itibariyle >= %50 tropikal meyva içeren, > 1kg, ilave
şekerli, ilave alkol içermeyen

10.39.29 Konserve edilmiş diğer karışımlar; net muhteva <= 1kg, ilave şeker içeren, ilave alkol
içermeyen

10.39.29 Konserve edilmiş diğer karışımlar; ilave şeker içeren, ilave alkol içermeyen

10.39.29 Konserve edilmiş diğer karışımlar;tropikal meyva >= %50, 4.5kg<=muhteva<5kg, ilave şeker
yok, ilave alkol yok, ambalajlı

10.39.29 Konserve edilmiş diğer karışımlar;tropikal meyva >=%50, net muhteva < 4.5kg, ilave şeker
yok, ilave alkol yok, ambalajlı

10.39.29 Zencefil; ilave alkol içeren, diğer

10.39.29 Üzümler; ilave alkol içeren, diğer

10.39.29 Tropikal meyveler (ilave alkollü, şeker>% 9, alkol derecesi>% 11, 85)

10.39.29 Tropikal meyveler (ilave alkol içeren, şeker=<% 9, alkol derecesi=<% 11, 85)

10.39.29 Diğer meyveler (ilave alkollü, şeker oranı=<% 9, alkol derecesi>% 11, 85)

10.39.29 Üzümler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg)

10.39.29 Kuru üzümler

10.39.29 Şeftali (nektarınlar dahil), kurutulmuş

10.39.29 Meyve karışımları, kurutulmuş

10.39.29 Konserve edilmiş karışımlar; ağırlık itibariyle >= % 50 tropikal meyva içeren, alkol derecesi >
%11.85, şeker oranı > %9

10.39.29 Konserve edilmiş diğer karışımlar; alkol derecesi >%11.85, şeker oranı > %9, ilave alkol
içeren

10.39.29 Konserve edilmiş diğer karışımlar; tropikal meyva >= %50, ilave şeker içeren, ilave alkol
içermeyen

10.39.29 Konserve edilmiş diğer karışımlar; 4.5kg <= net muhteva < 5kg, ilave şeker içermeyen,
ambalajlı, ilave alkol içermeyen

10.39.29 Üzümler; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 13

10.39.29 Diğer meyveler (ilave alkollü, şeker>% 9, alkol derecesi>% 11, 85)

10.39.29 Zencefil (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg)



KOD TANIM

10.39.29 Zencefil (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg)

10.39.29 Mısır [tatlı mısır (zea mays var.saccharata) hariç]; ilave alkol ve şekersiz

10.39.29 İncirler (kurutulmuş)

10.39.29 Erik (kurutulmuş)

10.39.29 Demirhindi, mahun elması, ekmek ağacı, sapodillo ve çarkıfelek meyvesi, karambola ve
pitahaya (kurutulmuş)

10.39.29 Diğer sert kabuklu tropikal meyve karışımları (kurutulmuş)

10.39.29 Ananas; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, diğer

10.39.29 Ananas; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj =<1 kg, şeker oranı>% 19

10.39.29 Turunçgil; ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85

10.39.29 Greyfurt dilimleri; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj=<1 kg

10.39.29 Armut; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, şeker>%13, diğer

10.39.29 Armut; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg, şeker oranı>% 13

10.39.29 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj>1 kg, şeker>%13, alkol=<% 11, 85

10.39.29 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj=<1 kg, diğer

10.39.29 Kayısı (zerdali dahil); ilave alkolsüz ve şekersiz, ambalaj =>5 kg

10.39.29 Kiraz (vişne dahil) ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi>% 11, 85

10.39.29 Şeftali (nektarin dahil); ilave alkollü, ambalaj>1 kg, şeker>%13, alkol derecesi=<% 11, 85

10.39.29 Şeftali (nektarin dahil); ilave alkollü, ambalaj=<1 kg, diğer

10.39.29 Şeftali; ilave alkol ve şekersiz, ambalaj =>5 kg

10.39.29 Çilek; ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi>% 11, 85

10.39.29 Yaban mersini; alkol derecesi <= %11.85, şeker > %9, konserve edilmiş

10.39.29 Yaban mersini; ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren, net muhteva <= 1 kg'lık ambalajda,
konserve edilmiş

10.39.29 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj=<1 kg, şeker oranı>%15

10.39.29 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg, şeker>% 13

10.39.29 Zerdali, kurutulmuş

10.39.29 Dut, kurutulmuş

10.39.29 Diğer sert kabuklu tropikal meyve karışımları - kurutulmuş

10.39.29 Konserve edilmiş karışımlar; ağırlık itibariyle >= %50 tropikal meyva içeren, alkol derecesi
<=%11.85, şeker oranı > %9

10.39.29 Konserve edilmiş diğer karışımlar; net muhteva > 1kg, ilave şeker içeren, ilave alkol
içermeyen

10.39.29 Konserve edilmiş diğer karışımlar; tropikal meyva >=%50, >= 5kg, ilave şeker içermeyen,
ambalajlı, ilave alkol içermeyen

10.39.29 Konserve edilmiş diğer karışımlar; net muhteva < 4.5kg, ilave şeker içermeyen, ambalajlı,
ilave alkol içermeyen

10.39.29 Tropikal meyveler (ilave alkollü, şeker>% 9, alkol=<%11, 85)

10.39.29 Diğer meyveler (ilave alkol içeren, şeker>%9, alkol derecesi=<% 11, 85)

10.39.29 Erikler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg)

10.39.29 Diğer meyveler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg)

10.39.29 Diğer meyveler, sert kabuklu meyveler, yenilen diğ. bitki parçaları.; ilave alkolsüz/şekersiz

10.39.29 Üzüm; sultani (kurutulmuş)

10.39.29 Şeftali (nektarınlar dahil) (kurutulmuş)

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

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

10.39.29 Ananas; ilave alkol içeren, ambalaj=<1kg, diğer

10.39.29 Ananas; ilave alkol ve şeker içermeyen
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10.39.29 Greyfurt dilimi; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg

10.39.29 Turunçgil; diğer, ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren, ambalaj=<1 kg

10.39.29 Armut; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi>% 11, 85

10.39.29 Armut; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj=<1 kg, şeker oranı>% 15

10.39.29 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85

10.39.29 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg, diğer

10.39.29 Kiraz (vişne dahil) ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, alkol derecesi=<% 11, 85

10.39.29 Kiraz (vişne dahil) alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj < 1 kg

10.39.29 Şeftali (nektarin dahil); ilave alkollü, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85

10.39.29 Şeftali (nektarin dahil); ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg, diğer

10.39.29 Çilek; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, alkol derecesi=<% 11, 85

10.39.29 Çilek; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj=<1 kg

10.39.29 Yaban mersini; alkol derecesi <= %11.85, şeker <= %9, konserve edilmiş

10.39.29 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj=<1 kg, diğer

10.39.29 Kayısılar (zerdali dahil); konserve edilmiş, ilave alkol ve ilave şeker içermeyen, net muhteva <
5kg

10.39.29 Kiraz (vişne dahil) ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85

10.39.29 Kiraz (vişne dahil) alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg

10.39.29 Kiraz (vişne dahil); alkolsüz, şekersiz, ambalaj < 4, 5 kg

10.39.29 Şeftali (nektarin dahil); ilave alkollü, ambalaj>1 kg, şeker>%13, diğer

10.39.29 Şeftali (nektarin dahil); ilave alkollü, ambalaj=<1 kg, şeker oranı>% 15

10.39.29 Şeftali (nektarin dahil); ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg, şeker oranı>% 13

10.39.29 Şeftali; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg, diğer

10.39.29 Şeftali; ilave alkol ve şekersiz, ambalaj <5 kg

10.39.29 Çilek; ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85

10.39.29 Çilek; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg

10.39.29 Palm meyvesi içi konserveleri

10.39.29 Yaban mersini; alkol derecesi > %11.85, şeker > %9, konserve edilmiş

10.39.29 Yaban mersini; ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren, net muhteva > 1 kg'lık ambalajda,
konserve edilmiş

10.39.29 Yaban mersini; ilave alkol içermeyen, ilave şeker içermeyen, konserve edilmiş

10.39.29 Konserve edilmiş karışımlar; ağırlık itibariyle >= % 50 tropikal meyva içeren, alkol derecesi
<=%11.85, şeker oranı > %9

10.39.29 Kurutulmuş, hazırlanmış veya korunmuş meyve karışımları

10.39.29 Kayısı, kurutulmuş

10.39.29 Elma, kurutulmuş

10.39.29 Armut, kurutulmuş

10.39.29 Diğer meyveler (muz, hurma, incir, ananas, avokado, guava, mango, MANGOSTEEN,
turunçgiller, üzüm, fındık ve ceviz hariç), kurutulmuş

10.39.29 Diğer hazırlanmış, kurutulmuş veya korunmuş meyveler ve sert kabuklu yemişler

10.39.29 Erik, kurutulmuş

10.39.29 Ayva, kurutulmuş

10.39.29 Başka yerde sınıflandırılmamış meyveler, hazır veya korunmuş (müsli hariç)

10.39.29 Konserve edilmiş diğer karışımlar; alkol derecesi <=%11.85, şeker oranı > %9, ilave alkol
içeren

10.39.29 Konserve edilmiş karışımlar;ağırlık itibariyle >=%50 tropikal meyva içeren, <= 1kg, ilave
şekerli, ilave alkol içermeyen
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10.39.29 Konserve edilmiş diğer karışımlar; net muhteva >= 5kg, ilave şeker içermeyen, ambalajlı,
ilave alkol içermeyen

10.39.29 Zencefil; ilave alkol içeren, alkol derecesi =<% 11, 85

10.39.29 Diğer meyveler (ilave alkollü, şeker>% 9, alkol=<%11, 85)

10.39.29 Tropikal meyveler (ilave alkollü, şeker oranı=<% 9, alkol derecesi>% 11, 85)

10.39.29 Tropikal meyveler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj >1 kg)

10.39.29 Erikler (ilave alkol ve şekersiz, ambalaj =>5 kg)

10.39.29 Muz (plantain); kurutulmuş

10.39.29 Üzüm, diğerleri (kurutulmuş)

10.39.29 Armut (kurutulmuş)

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

10.39.29 Sert kabuklu tropikal meyva karışımları ve sert kabuklu tropikal meyva oranı >=%50 olan
karışımlar;ambalajlarda net >1kg

10.39.29 Diğer sert kabuklu/kurutulmuş meyve karışımları

10.39.29 Ananas; ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg, şeker oranı>% 17

10.39.29 Turunçgil; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, alkol derecesi=<% 11, 85

10.39.29 Mandarin, klemantin, Vikingler vb.; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg

10.39.29 Turunçgil; ilave alkol ve şeker içermeyen, ambalaj

10.39.29 Armut; ilave alkol içeren, ambalaj=<1 kg, şeker oranı>% 15

10.39.29 Armut; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj=<1 kg, diğer

10.39.29 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi>% 11, 85

10.39.29 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj=<1 kg, şeker>% 15

10.39.29 Kiraz (vişne dahil) ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, diğer

10.39.29 Kiraz (vişne dahil); alkolsüz, şekersiz, ambalaj => 4, 5 kg

10.39.29 Şeftali (nektarin dahil); ilave alkollü, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi>% 11, 85

10.39.29 Şeftali; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg, şeker oranı>% 15

10.39.29 Çilek; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, diğer

10.39.29 Çilek; ilave alkolsüz ve şekersiz

10.39.29 Yaban mersini; alkol derecesi > %11.85, şeker <= %9, konserve edilmiş

10.39.29 Sert kabuklu tropikal meyva karışımları ve sert kabuklu tropikal meyva oranı >=%50 olan
karışımlar;ambalajlarda net<=1kg

10.39.29 Diğer meyveler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj >1 kg)

10.39.29 Tropikal meyveler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg)

10.39.29 Erikler (ilave alkol ve şekersiz, ambalaj <5 kg)

10.39.29 Yer elması, tatlı patates vb. yenilen bitki parçaları; nişasta oranı =>%5

10.39.29 Muz (plantain hariç); kurutulmuş

10.39.29 Üzüm; korint (kurutulmuş)

10.39.29 Kayısı (zerdali dahil) kurutulmuş

10.39.29 Elma (kurutulmuş)

10.39.29 Papaya (kurutulmuş)

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

10.39.29 Diğer meyve karışımları (kurutulmuş) erikli

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

10.39.29 Ananas; ilave alkol içeren, ambalaj>1kg, şeker oranı>% 17

10.39.29 Ananas; ilave alkol içeren, ambalaj=<1kg, şeker oranı>% 19

10.39.29 Ananas; ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg, diğer

10.39.29 Ananas; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj =<1 kg, diğer
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10.39.29 Turunçgil; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, diğer

10.39.29 Turunçgil; ilave alkol içeren, alkol derecesi>% 11, 85; şeker oranı=<% 9

10.39.29 Turunçgil; diğer, ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg

10.39.29 Mandarinler, klemantinler, Vikingler vb.; ilave alkolsüz/şekerli, ambalaj=<1 kg

10.39.29 Armut; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, şeker>%13, alkol derecesi =<% 11, 85

10.39.29 Armut; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85

10.39.29 Armut; ilave alkol içeren, ambalaj=<1 kg, diğer

10.39.29 Armut; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg, diğer

10.39.29 Armut; ilave alkol ve şeker içermeyen

10.39.29 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj>1 kg, şeker>%13, diğer

10.39.30 Üzüm posası; alkol derecesi =<% 4, 3 ve kuru madde oranı >% 40

10.39.30 Üzüm posası; diğer

10.39.30 Tarifenin başka yerinde olmayan diğer bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler

10.39.30 Meşe palamudu, at kestanesi, meyve posası (üzüm posası hariç)

10.39.30 Sebze/meyve posaları ve atıkları ile sebze/meyve artıkları ve yan ürünleri

10.39.30 Başka yerde sınıflandırılmamış hayvan tüketimi için kullanılan bitkisel yan ürünler ve atıklar

10.39.91 Meyve ve sebzelerin pişirilmesi, konsantrasyonu ve diğer işlem hizmetleri ile bunlardan
yapılan ürünler

10.39.91 Meyve ve sebzelerin saklanması için pişirme ve diğer hazırlama hizmetleri (konsantre vb.)

10.39.91 Meyve ve sebzelerin saklanması için pişirme ve diğer hazırlama hizmetleri

10.39.99 Diğer işlenmiş ve korunmuş meyve ve sebzelerin imalatının bir parçası olarak taşeronluk
hizmetleri

10.41.11 Domuz yağları; diğer

10.41.11 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)

10.41.11 Domuz yağı stearini ve oleosterini; diğerleri

10.41.11 Domuz yağı stearini ve oleosterini; sınai amaçlarla kullanılan

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

10.41.12 Deniz memelilerinin yağlarının diğer fraksiyonları

10.41.12 Balıkların ve deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları

10.41.12 Balık karaciğerlerinin sıvı yağ, fraksiyonları

10.41.12 Diğer balık yağları ve fraksiyonları

10.41.12 Balık yağlarının katı fraksiyonları

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

10.41.12 Balıkların ve deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ile bunların fraksiyonları

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

10.41.12 Deniz memelilerinin yağlarının katı fraksiyonları

10.41.19 Diğer hayvansal yağlar vb. fraksiyonları

10.41.19 Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları (rafine edilsin veya edilmesin,
kimyasal olarak değiştirilmemiş)

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

10.41.21 Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

10.41.21 Yer fıstığı yağı, fraksiyonları; ham, diğer

10.41.21 Yerfıstığı yağı, ham

10.41.22 Zeytinyağı; ham

10.41.22 Zeytinyağı; saf lampant

10.41.22 Zeytinyağı, ham
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10.41.22 Saf zeytinyağı; lampant ve ekstra saf zeytinyağı HARİÇ

10.41.22 Ekstra saf zeytinyağı

10.41.22 Natürel/sızma zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

10.41.22 Yalnızca zeytinden elde edilen yağlar ve fraksiyonları, ham (natürel/sızma zeytinyağlarıyla
harmanlanmış veya rafine edilmiş olanlar dahil) (natürel/sızma zeytin yağı ve kimyasal olarak
değiştirilen yağlar hariç)

10.41.23 Ayçiçeği ve aspur yağı ile bunların fraksiyonları, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

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

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

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

10.41.23 Ayçiçeği yağı, ham

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

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

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

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

10.41.24 Kanola, kolza veya hardal yağları ile bunların fraksiyonları, ham (kimyasal olarak
değiştirilenler hariç)

10.41.24 Kanola, kolza ve hardal yağları, ham

10.41.25 Diğer palm yağı ve fraksiyonları; ham

10.41.25 Palm yağı; ham, teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar

10.41.25 Palm yağı, ham

10.41.25 Palm yağı ve fraksiyonları, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

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

10.41.29 Hindistan cevizi yağı, fraksiyonları; ham, diğer

10.41.29 Palm çekirdeği/babassu yağı; ham diğer

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

10.41.29 Diğer b.y.s. katı ve sıvı bitki yağları, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

10.41.29 Keten tohumu yağı ve fraksiyonları, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

10.41.29 Diğer bitkisel yağlar, ham

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

10.41.29 Susam yağı, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

10.41.29 Pamuk tohumu yağı ve fraksiyonları, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

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

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

10.41.29 Susam yağı ve fraksiyonları (ham, diğer)

10.41.29 Tütün tohumu yağı ve fraksiyonları (ham, diğer)

10.41.29 Pamuk tohumu yağı, fraksiyonları; ham, diğer

10.41.29 Badem yağı, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

10.41.29 Hurma çekirdeği veya BABASSU yağı ve bunların fraksiyonları, ham (kimyasal olarak
değiştirilenler hariç)

10.41.29 Soya fasulyesi yağı ve fraksiyonları, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

10.41.29 Fındık yağı, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

10.41.29 TUNG (çin ağacı) yağı, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

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

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

10.41.29 Keten tohumu yağı ve fraksiyonları; ham

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

10.41.29 Diğer bitkisel yağlar (ham, diğer şekilde ambalajlanmış)
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10.41.29 Hindistan cevizi yağı (kopra) ve fraksiyonları, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

10.41.29 Soya yağı, fraksiyonları; ham, diğer

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

10.41.30 Pamuk linteri

10.41.30 Pamuk linterleri

10.41.41 Küspe ve diğer katı artıklar (bitkisel katı veya sıvı yağ imalatından kalan)

10.41.41 Mısır embriyolarından arta kalan küspe ve katı atıklar

10.41.41 Ayçiçeği tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

10.41.41 Zeytin küspesi (pirina) ve zeytin yağı üretiminden arta kalan diğer atıklar (yağ oranı =<%3)

10.41.41 Rep veya kolza tohumu yağı üretim artığı küspe ve katı atıklar (düşük erusik asit içerikli)

10.41.41 Yağ üretimi küspe ve artıkları; diğer yağlı bitkisel ürünlerden

10.41.41 Hindistan cevizi veya kopra  yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

10.41.41 Pamuk tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

10.41.41 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

10.41.41 Zeytin küspesi, diğer zeytinyağı artıkları; zeytinyağı oranı >% 3

10.41.41 Palm cevizi veya palm bademi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

10.41.41 Rep veya kolza tohumu yağı üretiminden arta kalan diğer küspe ve katı atıklar

10.41.41 Keten tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

10.41.41 Yer fıstığı yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı artıklar

10.41.42 Yağlı tohumların veya yağlı meyvelerin un ve kaba unları (hardaldan yapılanlar hariç)

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

10.41.42 Soya fasulyesinin unu ve kaba unu

10.41.51 Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

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

10.41.51 Soya yağı, fraksiyonları; diğer

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

10.41.52 Yerfıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

10.41.52 Yer fıstığı yağı, fraksiyonları; diğer

10.41.53 Zeytinyağı fraksiyonları; prina yağı ve diğerleri, rafine

10.41.53 Zeytinyağı, rafine

10.41.53 Yalnızca zeytinden elde edilen yağlar ve fraksiyonları (natürel/sızma zeytinyağlarıyla veya
rafine edilmiş olanlarla harmanlananlar dahil) (ham yağlar, natürel/sızma zeytin yağı ve
kimyasal olarak değiştirilen yağlar hariç)

10.41.53 Diğer zeytinyağı ve zeytinyağı fraksiyonları

10.41.53 Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

10.41.53 Zeytinyağı ve fraksiyonları; diğer

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

10.41.54 Ayçiçeği ve aspir yağları ile bunların fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak
değiştirilmemiş)

10.41.54 Ayçiçeği yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

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

10.41.55 Pamuk yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

10.41.55 Diğer pamuk tohumu yağı, fraksiyonları; diğer

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

10.41.56 Kanola, kolza ve hardal yağları ile bunların fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak
değiştirilmemiş)

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

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

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

10.41.57 Palm yağı katı fraksiyonları; ambalajlı=<1 kg

10.41.57 Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

10.41.57 Palm yağı katı fraksiyonları; diğer

10.41.57 Diğer palm yağı ve fraksiyonları

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

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

10.41.58 Hindistan cevizi yağı katı fraksiyonları; diğer

10.41.58 Hindistancevizi yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

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

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

10.41.58 Hindistan cevizi yağı, fraksiyonları; diğer

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

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

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

10.41.59 Keten tohumu yağı ve fraksiyonları; diğer, diğer amaçlı

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

10.41.59 Palm çekirdeği, babassu yağı katı fraksiyonları; diğer

10.41.59 Diğer b.y.s. katı ve sıvı bitki yağları ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak
değiştirilmemiş)

10.41.59 Keten tohumu yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olanlar dahil; kimyasal olarak
değiştirilenler hariç)

10.41.59 Susam yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

10.41.59 Kekik yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

10.41.59 Diğer yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş);
başka yerde sınıflandırılmamış birleşik bitkisel katı yağlar ve diğer bitkisel sıvı yağlar (mısır
yağı hariç) ile bunların fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

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

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

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

10.41.59 Hintyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olanlar dahil; kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

10.41.59 Defne yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

10.41.59 Diğer katı halde bitkisel yağlar (diğer şekilde ambalajlanmış)

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

10.41.59 Hint yağı ve fraksiyonları; diğer

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

10.41.59 TUNG (çin ağacı) yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

10.41.59 Badem yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

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

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

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

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

10.41.59 Hurma çekirdeği veya BABASSU yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olanlar dahil;
kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

10.41.59 Fındık yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

10.41.59 Hint yağı ve fraksiyonları; dokunabilir lif, plastik madde imaline mahsus
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10.41.60 Bitkisel katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojene edilmiş,
esterleştirilmiş veya elaidinize edilmiş fakat daha ileri yöntemlerle hazırlanmamış (rafine
edilmiş olanlar dahil))

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

10.41.60 Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları (hidrojene edilmiş,
esterleştirilmiş, fakat daha fazla hazırlanmamış)

10.41.60 Hidrojene Hint yağı (opalwax)

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

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

10.41.60 Hayvansal katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojene
edilmiş, esterleştirilmiş veya elaidinize edilmiş fakat daha ileri yöntemlerle hazırlanmamış
(rafine edilmiş olanlar dahil))

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

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

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

10.41.71 Bitkisel mumlar

10.41.71 Bitkisel mumlar (rafine edilenler dahil, trigliseritler hariç)

10.41.71 Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç)

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

10.41.72 Zeytinyağı karakterine haiz sıvı yağ içeren diğer artıklar

10.41.72 Yağlı maddeler veya hayvansal veya bitkisel mumların işlenmesinden meydana gelen diğer
artıklar

10.41.72 Yağ tortuları ve posaları; sabun hammaddeleri

10.41.72 Sabun ham maddeleri; zeytinyağı karakterine haiz sıvı yağ içerenler

10.41.72 Degra

10.41.99 Sıvı ve katı yağ imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

10.42.10 Diğer yenilebilir katı ve sıvı yağ müstahzarları (sıvı margarin dahil)

10.42.10 Hayvansal veya bitkisel yağların karışımları veya müstahzarları; %10 < katı süt yağı oranı <=
% 15

10.42.10 Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve müstahzarlar

10.42.10 Margarin, yağı azaltılmış ve düşük yağlı sürülebilir olanlar (sıvı margarin hariç)

10.42.10 Diğer sıvı yağ karışım ve müstahzarları

10.42.10 Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağlar

10.42.10 Margarin (sıvı margarin hariç); diğer

10.42.10 Süt içeriği % 15`ten çok, % 40`tan az olan margarin ve diğer yenilebilir yağlar

10.42.10 Sabit bitkisel sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış)

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

10.42.99 Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

10.51.11 Süt, krema; %1 <katı yağ =<%3, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş, katkısız

10.51.11 Süt, krema; (katı yağ =<%1, hazır ambalajlarda =<2 lt, konsantre edilmemiş, katkısız

10.51.11 Süt, krema; %1 <katı yağ =<%3, diğer, konsantre edilmemiş, katkısız

10.51.11 Süt ve krema (ağırlığına göre, yağ içeriği > % 1, fakat ≤ % 6 olan, konsantre edilmemiş, şeker
veya tatlandırıcı bir madde ilave edilmemiş, net içeriği ≤ 2 litre olan hazır paketlerde)

10.51.11 Süt ve krema (ağırlığına göre, yağ içeriği ≤ % 1 olan, konsantre edilmemiş, şeker veya
tatlandırıcı bir madde ilave edilmemiş, net içeriği ≤ 2 litre olan hazır paketlerde)

10.51.11 Süt, krema; %3 <katı yağ =<%6, diğer, konsantre edilmemiş, katkısız

10.51.11 Süt, krema (%3 <katı yağ =<%6, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)
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10.51.11 Süt ve krema (ağırlığına göre, yağ içeriği > % 1, fakat ≤ % 6 olan, konsantre edilmemiş, şeker
veya tatlandırıcı bir madde ilave edilmemiş, net içeriği > 2 litre olan hazır paketlerde)

10.51.11 Süt ve krema (ağırlığına göre, yağ içeriği ≤ % 1 olan, konsantre edilmemiş, şeker veya
tatlandırıcı bir madde ilave edilmemiş, net içeriği > 2 litre olan hazır paketlerde)

10.51.11 İşlenmiş sıvı süt

10.51.11 Süt, krema; katı yağ =<%1, diğer, konsantre edilmemiş, katkısız

10.51.12 Süt, krema (%10 <katı yağ =< %21, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)

10.51.12 Süt ve krema (ağırlığına göre, yağ içeriği > % 6, fakat ≤ %21 olan, konsantre edilmemiş, şeker
veya tatlandırıcı bir madde ilave edilmemiş, 2 litreden fazla olan hazır paketlerde)

10.51.12 Süt, krema (%10 <katı yağ =< %21, hazır ambalajlarda > 2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)

10.51.12 Süt ve krema (ağırlığına göre, yağ içeriği > % 21 olan, konsantre edilmemiş, şeker veya
tatlandırıcı bir madde ilave edilmemiş, 2 litreye eşit veya daha az olan hazır paketlerde)

10.51.12 Süt, krema (katı yağ > %45, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)

10.51.12 Süt, krema (katı yağ  > %45, hazır ambalajlarda > 2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)

10.51.12 Süt ve krema (%6 <katı yağ =<%10, hazır ambalajlarda > 2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)

10.51.12 Süt ve krema (ağırlığına göre, yağ içeriği > %21 olan, konsantre edilmemiş, şeker veya
tatlandırıcı bir madde ilave edilmemiş, 2 litreden fazla olan hazır paketlerde)

10.51.12 Süt ve krema (ağırlığına göre, yağ içeriği > % 6, fakat ≤ %21 olan, konsantre edilmemiş, şeker
veya tatlandırıcı bir madde ilave edilmemiş, 2 litreye eşit veya daha az olan hazır paketlerde)

10.51.12 Süt, krema (%21 <katı yağ =< %45, hazır ambalajlarda > 2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)

10.51.12 Süt ve krema (%6 <katı yağ =<%10, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)

10.51.12 Süt ve krema (ağırlığına göre, yağ içeriği > % 6 olan, konsantre edilmemiş veya
tatlandırılmamış)

10.51.12 Süt, krema (%21 <katı yağ =< %45, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)

10.51.21 Süt, krema; toz, granül, diğer, katı, katı yağ =<%1,5, diğer, katkısız

10.51.21 Süt, krema; toz, granül, diğer katı, katı yağ =<%1,5, ambalajlı =<2, 5 kg, katkısız

10.51.21 Süt tozu, yağı alınmış (ağırlığına göre, yağ içeriği ≤ % 1,5 olan katı formdaki süt ve krema),
2.5 kg'a eşit veya daha az olan hazır paketlerde

10.51.21 Süt, krema; toz, granül, diğer, katı, katı yağ =<%1, 5, ambalajlı=<2,5 kg, tatlandırıcılı

10.51.21 Süt ve süt tozu, yağı alınmış

10.51.21 Süt tozu, yağı alınmış (ağırlığına göre, yağ içeriği ≤ % 1,5 olan katı formdaki süt ve krema),
2.5 kg'dan fazla olan hazır paketlerde

10.51.21 Süt, krema; toz, granül, diğer katı, katı yağ =<%1,5, diğer, tatlandırıcılı

10.51.22 Süt, krema; toz, granül, diğer katı, %1, 5<katı yağ =<%27, diğer, tatlandırıcılı

10.51.22 Süt, krema; toz, granül, diğer katı, katı yağ >%27, diğer, tatlandırıcılı

10.51.22 Süt, krema; toz, granül, diğer katı, %1,5 <katı yağ =<%27, ambalajlı =<2,5 kg, katkısız

10.51.22 Süt, krema; toz, granül, diğer katı, %1, 5 <katı yağ <%27, ambalaj=<2, 5kg, tatlandırıcılı

10.51.22 Süt, krema; toz, granül, diğer katı, katı yağ >%27, diğer katkısız

10.51.22 Süt, krema; toz, granül, diğer katı, %1,5 <katı yağ =<%27, ambalajlı >2,5 kg, katkısız

10.51.22 Yağlı süt tozu veya yağlı krema tozu (ağırlığına göre, yağ içeriği > % 1,5 olan katı formdaki
süt ve krema), 2.5 kg'a eşit veya daha az olan hazır paketlerde

10.51.22 Özel Sütler; toz, granül, diğ.katı, %10<katı yağ=<%27, ambalaj =<0, 5kg, çocuk için,
tatlandırıcılı

10.51.22 Süt, krema; toz, granül, diğer katı, katı yağ >%27, ambalaj =<2, 5kg, tatlandırıcılı

10.51.22 Süt, krema; toz, granül, diğer katı, katı yağ >%27, ambalajlı =<2,5 kg katkısız

10.51.22 Yağlı süt tozu veya yağlı krema tozu (ağırlığına göre, yağ içeriği > % 1,5 olan katı formdaki
süt ve krema), 2.5 kg'dan fazla olan hazır paketlerde

10.51.22 Süt ve süt tozu, yağlı

10.51.30 Sürülebilir süt ürünleri (ağırlığına göre, yağ içeriği < % 80 olan)

10.51.30 Tereyağı (diğer)
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10.51.30 Sütten elde edilen diğer katı ve sıvı yağlar

10.51.30 Tereyağı ve süt ürünleri, sürülebilir olanlar

10.51.30 Tereyağı (tabii, katı yağ =<%85, diğer)

10.51.30 Tereyağı (ağırlığına göre, yağ içeriği > % 85 olan) ve sütten türetilen diğer katı ve sıvı yağlar
(ağırlığına göre, yağ içeriği < % 80 olan sürülebilir süt ürünleri hariç)

10.51.30 Sürülerek yenilen süt ürünleri (% 60 =<katı yağ <% 75)

10.51.30 Tereyağı (peynir altı suyundan elde edilen, katı yağ =<%85)

10.51.30 Sürülerek yenilen süt ürünleri (% 39 =<katı yağ <% 60)

10.51.30 Sütten elde edilen diğer yağlar (katı yağ =>% 99, 3 su =<% 0, 5)

10.51.30 Tereyağı (ağırlığına göre, yağ içeriği ≤ % 85 olan)

10.51.30 Tereyağı (rekombine, katı yağ =<%85)

10.51.30 Sürülerek yenilen süt ürünleri (% 75 =<katı yağ <% 80)

10.51.30 Tereyağı (tabii, katı yağ =<%85, ambalajlı =<1 kg)

10.51.40 Eritme peynir; emmen, grav, appenz. karışımı, glarus katkılı; yağ=<%56 (perakende)

10.51.40 Cester, parmezan, felemenk, dil peyniri vb. peynirler; katı yağ >% 40

10.51.40 Gorgonzola peyniri

10.51.40 İşlenecek peynirler

10.51.40 Bergkaese, appenzell peynirleri

10.51.40 Çedar peyniri

10.51.40 Kaşkaval (kaşar peyniri)

10.51.40 Kefalo - tyri peyniri

10.51.40 Koyun/manda sütünden peynir salamura içeren kap ve tulumda

10.51.40 Fiore sardo, pecorino peynirleri; katı yağ =<% 40, su =<% 47

10.51.40 Maasdam peyniri; katı yağ oranı =< % 40, %47< su oranı =< % 72

10.51.40 Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, sam peynirleri; yağ=<%40, %47<su=<%72

10.51.40 Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blamey, colby, monterey
peynirleri; yağ=<%40, %47<su=<%72

10.51.40 Brie peyniri; katı yağ=<%40, %47<su =<%72

10.51.40 Diğer peynirler; katı yağ oranı =< % 40, %50 < su oranı <= % 62

10.51.40 Diğer peynirler; katı yağ =<% 40, su >%72

10.51.40 Kaşar peyniri

10.51.40 Mozerella peyniri (sıvı içinde olsun olmasın); içerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle <= %40

10.51.40 Diğer eritme peynirler; katı yağ =<%36, katı yağ kuru madde oranı =<% 48,

10.51.40 Diğer mavi küflü peynirler ve küf içeren diğer peynirler

10.51.40 Fromage Fribourgeois (fribourg peyniri), Vacherin Mont d'or ve téte de Moine peynirleri

10.51.40 Feta

10.51.40 Grana padano, parmigiano reggiano peynirleri; katı yağ =<% 40, su =<%47

10.51.40 Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano peynirleri; katı yağ=<%40, %47<su=<%72

10.51.40 Camembert peyniri; katı yağ =<%40, %47<su = <%72

10.51.40 Diğer peynirler; katı yağ oranı =< % 40, %62 < su oranı <= % 72

10.51.40 Peynir ve lor

10.51.40 Diğer olgunlaşmamış veya tuzlanmamış peynir

10.51.40 Beyaz peynir

10.51.40 Eritme peynirler (rendelenmiş veya toz haline getirilmiş olanlar hariç)

10.51.40 Diğer taze peynirler (katı yağ oranı =<% 40)

10.51.40 Diğer peynirler; katı yağ =<% 40, %47 <su = <% 52

10.51.40 Lor ve çökelek
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10.51.40 Diğer rendelenmiş, toz haline getirilmiş, mavi damarlı ve diğer işlem görmemiş peynirler (taze
peynir, lor ve çökelek hariç)

10.51.40 Rendelenmiş/toz haline getirilmiş her cins peynir

10.51.40 Rokfor peyniri

10.51.40 Gravyer, sbrinz; diğer, kuru halde yağ oranı =>% 45

10.51.40 Tilsit peyniri

10.51.40 Jarlsberg peyniri

10.51.40 Provolone peyniri; katı yağ =<%40, % 47 <su = <%72

10.51.40 Esrom, italıco, kemhem, saint nectaire, saint paulin, taleggio penirleri; yağ=<%40,
%47<su=<%72

10.51.40 Taze peynir

10.51.40 Tulum peyniri

10.51.40 Diğer taze peynir (katı yağ >% 40)

10.51.40 Diğer eritme peynirler; katı yağ >36

10.51.40 Emmentaler peyniri

10.51.40 Edam peyniri

10.51.40 Finlandiya peyniri

10.51.40 Diğer peynirler; katı yağ =<% 40, su =<% 47

10.51.40 Gouda peyniri; katı yağ =<%40, % 47 <su = <%72

10.51.40 Kefalograviera, kasseri peynirleri; katı yağ =<% 40, %47<su = <% 72

10.51.40 Diğer eritme peynirler; katı yağ =<%36, katı yağ kuru madde oranı >% 48

10.51.51 Diğer süt, krema; katı yağ >% 45, hazır ambalajlarda =<2,5 lt, katkısız

10.51.51 Diğer süt, krema; katı yağ >% 45, ambalajlı, =<2,5 lt, tatlandırılmış

10.51.51 Yoğunlaştırılmış veya suyu alınmış süt, tatlandırılmış

10.51.51 Diğer süt, krema; katı yağ =<%8, katkısız

10.51.51 Diğer süt, krema; % 10 <katı yağ =<% 45, diğer katkısız

10.51.51 Diğer süt,krema; katı yağ >% 45, diğer katkısız

10.51.51 Diğer süt, krema; katı yağ <%9.5,  tatlandırılmış

10.51.51 Süt ve krema, katı formda olmayanlar (konsantre edilmiş veya şeker ya da diğer tatlandırıcılar
ilave edilmiş)

10.51.51 Diğer süt, krema; katı yağ >% 45, diğer, tatlandırılmış

10.51.51 Yoğunlaştırılmış veya suyu alınmış süt, tatlandırılmamış

10.51.51 Diğer süt, krema; % 10 <katı yağ =<% 45, hazır ambalajlarda =<2, 5 lt, katkısız

10.51.51 Diğer süt, krema;  % 9, 5 <katı yağ =<% 45 ambalajlı, =<2,5 lt, tatlandırılmış

10.51.51 Diğer süt, krema; %8<katı yağ=<%10, katkısız

10.51.51 Diğer süt, krema; % 9, 5 <katı yağ =<% 45, diğer, tatlandırılmış

10.51.52 Kesilmiş süt, krema ve diğer mayalı ürünler (ayran ve yoğurt hariç)

10.51.52 Yoğurt; % 3 <katı yağ =<% 6, katkısız

10.51.52 Yoğurt (toz, granül, diğer katı şekillerde, katı yağ =<% 1, 5)

10.51.52 Yoğurt (katı yağ >% 6)

10.51.52 Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, katı, % 1, 5<katı yağ=<% 27, tatlandırıcı)

10.51.52 Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; katı yağ =<% 3, tatlandırılmış

10.51.52 Yayık altı süt ve krema, kefir (toz, granül, diğer katı şekilde, katı yağ >% 27)

10.51.52 Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, diğer katı şekilde, katı yağ =<% 1, 5, katkısız)

10.51.52 Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, katı şekilde, katı yağ =<% 1, 5, tatlandırıcılı)

10.51.52 Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, katı şekilde, katı yağ >% 27, tatlandırıcılı)

10.51.52 Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; katı yağ >% 6, katkısız
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10.51.52 Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; % 3 <katı yağ =<% 6, tatlandırılmış

10.51.52 Yayık altı süt ve krema, kefir (toz, gran, diğ. katı, %1, 5<katı yağ =<%27)

10.51.52 Yayık altı süt ve krema, kefir (katı yağ =<% 3)

10.51.52 Yayık altı suyu tozu

10.51.52 Yoğurt/ayran (toz, granül, diğer katı şekillerde, katı yağ oranı=<% 3, tatlandırılmış)

10.51.52 Yoğurt (toz, granül, diğer katı, katı yağ >% 27)

10.51.52 Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, diğ.katı şekilde, %1, 5<katı yağ=<%27, katkısız)

10.51.52 Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; katı yağ =<% 3, katkısız

10.51.52 Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; katı yağ >% 6, tatlandırılmış

10.51.52 Yayık altı süt ve krema, kefir (% 3 <katı yağ =<% 6)

10.51.52 Yoğurt (tatlandırılmış veya meyve, sert kabuklu yemişler veya kakao ilave edilmiş olanlar
hariç)

10.51.52 Tatlandırılmış sıvı yoğurt veya ekşitilmiş süt (tatlandırılmış veya meyve, sert kabuklu yemişler
veya kakao ilave edilmiş kesilmiş süt, krema, yoğurt ve diğer mayalı ürünler)

10.51.52 Yoğurt/ayran (toz, granül, diğer katı şekillerde, katı yağ oranı =<% 3)

10.51.52 Yoğurt; katı yağ >% 6, katkısız

10.51.52 Yoğurt; katı yağ >% 6, tatlandırılmış

10.51.52 Yoğurt (toz, granül, diğer katı, % 1, 5<katı yağ =<% 27)

10.51.52 Yoğurt (% 3<katı yağ =<% 6)

10.51.52 Yayık altı süt ve krema, kefir (katı yağ >% 6)

10.51.52 Ayran

10.51.52 Yayık altı suyu

10.51.52 Yoğurt; % 3<katı yağ =<% 6, tatlandırılmış

10.51.52 Yoğurt (katı yağ =<3)

10.51.52 Yayık altı süt ve krema, kefir (toz, granül, diğer katı şekilde, katı yağ >% 27, katkısız)

10.51.52 Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; % 3 <katı yağ =<% 6, katkısız

10.51.52 Yayık altı süt ve krema, kefir (toz, granül, diğer katı şekilde, katı yağ =<% 1, 5)

10.51.52 Yoğurt ve diğer mayalanmış veya ekşitilmiş süt ya da krema

10.51.53 Kazein

10.51.53 Kazein; gıda ve yem ürünleri imalatı dışındaki sanayide kullanılan

10.51.53 Diğer kazeinler

10.51.53 Kazein; suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar

10.51.54 Laktoz ve laktoz şurubu (kimyasal olarak saf laktoz dahil)

10.51.54 Kuru madde üzerinden hesaplandığında (ağırlık < 99% loktoz içeren)

10.51.54 Kuru madde üzerinden hesaplandığında (ağırlık; >= 99% loktoz içeren)

10.51.54 Laktoz ve laktoz şurubu

10.51.55 Peynir altı suyu (diğer, protein =<15, katı yağ >%27, tatlandırıcılı)

10.51.55 Peynir altı suyu (diğer, protein>% 15, katı yağ=<% 1, 5, katkısız)

10.51.55 Peynir altı suyu (toz, diğer katı, prot >% 15, %1, 5<katı yağ=<%27, tatlandırıcılı)

10.51.55 Peynir altı suyu (toz, gran.diğ, katı, prot >% 15, katı yağ >%27, katkısız)

10.51.55 Peynir altı suyu (toz, granül, diğer katı, protein=<%15, katı yağ=<%1, 5, katkısız)

10.51.55 Peynir altı suyu (toz, gran.diğ, katı, prot=<% 15, katı yağ >%27, katkısız)

10.51.55 Peynir altı suyu (diğer, protein >15, katı yağ >%27, tatlandırıcılı)

10.51.55 Peynir altı suyu (diğer, protein=<15, katı yağ=<%1, 5, tatlandırıcılı)

10.51.55 Peynir altı suyu (diğer, protein=<% 15, %1, 5<katı yağ=<%27, katkısız)

10.51.55 Peynir altı suyu (toz, gran.diğ, katı, prot =<% 15, katı yağ >%27, tatlandırıcılı)

10.51.55 Peynir altı suyu (toz, granül, diğer katı, protein>% 15, katı yağ=<%1, 5, katkısız)
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10.51.55 Peynir altı suyu (kesilmiş sütün suyu) ve tadil edilmiş peynir altı suyu, toz, granül veya diğer
katı formlarda (konsantre veya tatlandırıcı bir madde ilave edilmiş olsun veya olmasın)

10.51.55 Peynir altı suyu (diğer, protein >15, katı yağ=<%1, 5, tatlandırıcılı)

10.51.55 Peynir altı suyu (diğer, protein=<15, %1, 5<katı yağ=<%27, tatlandırıcılı)

10.51.55 Peynir altı suyu (diğer, protein >% 15, %1, 5<katı yağ=<% 27, katkısız)

10.51.55 Peynir altı suyu (diğer, protein=<% 15, katı yağ >%27, katkısız)

10.51.55 Peynir altı suyu (toz, gran.diğ, katı, prot.>% 15, katı yağ >%27, tatlandırıcılı)

10.51.55 Peynir altı suyu (toz ve diğer katı, protein >% 15, katı yağ=<%1, 5, tatlandırıcılı)

10.51.55 Peynir altı suyu (toz ve diğer katı, protein=<% 15, katı yağ=<%1, 5, tatlandırıcılı)

10.51.55 Peynir altı suyu (diğer, protein >15, %1, 5<katı yağ=<%27, tatlandırıcılı)

10.51.55 Peynir altı suyu (kesilmiş sütün suyu) ve tadil edilmiş peynir altı suyu, sıvı veya ezme
formunda (konsantre veya tatlandırıcı bir madde ilave edilmiş olsun veya olmasın)

10.51.55 Peynir altı suyu (toz, gran.diğ, katı, prot=<%15, %1, 5<katı yağ=<%27, katkısız)

10.51.55 Peynir altı suyu (toz, gran.diğ, katı, prot >%15, %1, 5<katı yağ=<%27, katkısız)

10.51.55 Peynir altı suyu (kesilmiş sütün suyu)

10.51.55 Peynir altı suyu (toz, diğer katı, prot=<%15, %1, 5<katı yağ=<%27, tatlandırıcılı)

10.51.55 Peynir altı suyu (diğer, protein=<% 15, katı yağ=<%1, 5, katkısız)

10.51.55 Peynir altı suyu (diğer, protein >15, katı yağ >%27, katkısız)

10.51.56 Diğer tabii süt ürünleri (katı yağ >% 27, tatlandırıcılı)

10.51.56 Diğer tabii süt ürünleri (katı yağ >%27, katkısız)

10.51.56 Başka yerde sınıflandırılmamış doğal süt bileşenleri içeren ürünler

10.51.56 Diğer tabii süt ürünleri; katı yağ =<%1, 5, tatlandırıcılı

10.51.56 Diğer tabii süt ürünleri (katı yağ =<%1, 5, katkısız)

10.51.56 Diğer tabii süt ürünleri (%1, 5 <katı yağ=<% 27, tatlandırıcılı)

10.51.56 Başka yerde sınıflandırılmamış süt ürünleri

10.51.56 Diğer tabii süt ürünleri (% 1, 5<katı yağ =<% 27, katkısız)

10.51.99 Süt ve peynir ürünleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

10.52.10 Dondurma ve yenilen buzlar; katı süt yağı<% 3

10.52.10 Dondurma ve yenilen diğer buzlar; katı süt yağı =>% 7

10.52.10 Dondurma ve diğer yenilebilir buzlar

10.52.10 Dondurma ve diğer yenilebilir buzlar (şerbet, lolipop dahil; dondurmadaki karışımlar ve
esaslar hariç)

10.52.10 Dondurma ve yenilen diğer buzlar; % 3 =<katı süt yağı<% 7

10.52.99 Dondurma imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

10.61.11 Kahverengi pirinç, kabuğu alınmış

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

10.61.11 Pirinç (kavuzu çıkarılmış, yuvarlak taneli, diğer)

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

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

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

10.61.11 Pirinç (kavuzu çıkarılmış, uzun taneli, yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı eşit/3'ten büyük
olanlar)

10.61.11 Pirinç (kavuzu çıkarılmış, orta taneli, diğer)

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

10.61.12 Kırık pirinç

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

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

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

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

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

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

10.61.12 Pirinç, kısmen veya tamamen beyazlatılmış ya da kırılmış

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.61.12 Pirinç, kısmen veya tamamen beyazlatılmış, cilalı veya sırlı olsun olmasın

10.61.21 Buğday veya meslin unu

10.61.21 Mahlut unu

10.61.21 Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu

10.61.21 Ekmeklik ve kaplıca (kızıl) buğday unu

10.61.21 Makarnalık (durum) buğday unu

10.61.21 Mahlut/meslin unu

10.61.22 Diğer hububat unları

10.61.22 Arpa unu

10.61.22 Yulaf unu

10.61.22 Mısır unu

10.61.22 Pirinç unu

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

10.61.22 Diğer tahıl unları (buğday veya meslin unu hariç)

10.61.22 Mısır unu; diğer

10.61.22 Diğer tahıl unları

10.61.22 Çavdar unu

10.61.23 Diğer meyvelerin un, ezme ve tozları

10.61.23 Diğer kök ve yumruların unu ve tozları

10.61.23 Diğer bakliyatların ve meyvelerin un ve tozları

10.61.23 Kök ve yumruların unu, ezmesi ve tozu; diğer

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

10.61.23 Fasulye ezmesi (pişirilerek yapılanlar hariç)

10.61.23 İncir ezmesi

10.61.23 Fındık unu ve granülleri

10.61.23 Muzdan un, ezme ve tozlar

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

10.61.23 Fındık ezmesi (pişirilerek yapılanlar hariç)

10.61.23 Mercimek unu

10.61.23 Sebze unları ve kaba unları

10.61.23 Diğer kök ve yumruların püresi ve ezmeleri (pişirilerek yapılanlar hariç)

10.61.23 Fasulye unu
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10.61.24 Ekmek, kek, pasta, gevrek ekmek, bisküvi, gofret, kağıt helva, peksimet, kızarmış ekmek ve
benzer kızarmış ürünler ve diğer unlu mamulleri hazırlamak için kullanılan hamur ve
karışımlar

10.61.24 Fırın ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar

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

10.61.31 Durum buğdayından yapılan diğer kaba un ve kabuksuz taneler

10.61.31 Kızıl buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parça ve irmikler

10.61.31 Dövülmüş kabuksuz durum buğdayından irmik

10.61.31 Dövülmüş kabuksuz normal ve kılçıksız/kaplıca buğdayından küçük parçalar

10.61.31 Makarnalık buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parça ve irmikler

10.61.31 Dövülmüş kabuksuz durum buğdayından küçük parçalar

10.61.31 Dövülmüş kabuksuz normal ve kılçıksız/kaplıca buğdayından diğer kaba un ve kabuksuz
taneler

10.61.31 Dövülmüş kabuksuz buğday ve kaba buğday unu

10.61.31 Dövülmüş kabuksuz normal ve kılçıksız/kaplıca buğdayından irmik

10.61.32 Dövülmüş kabuksuz yulaf, mısır, pirinç, çavdar, arpa ve diğer tahıllar ve kaba unları (irmik
dahil) (buğday hariç)

10.61.32 Yulaftan pelletler

10.61.32 Çavdar veya arpanın kabaca öğütülmesinden elde edilen pelletler

10.61.32 Diğer hububattan pelletler

10.61.32 Dövülmüş kabuksuz diğer tahıllar, bunların kaba unları ve peletleri

10.61.32 Pirincin kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un

10.61.32 Pirinçten pelletler

10.61.32 Başka yerde sınıflandırılmamış dövülmüş kabuksuz diğer tahıllar, bunların kaba unları ve
peletleri

10.61.32 Yulaf, mısır, pirinç, çavdar, arpa ve diğer tahılların peletleri (buğday hariç)

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

10.61.32 Yulafın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parça ve irmikler

10.61.32 Diğer hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parça ve irmikler

10.61.32 Mısırdan pelletler

10.61.32 Buğdaydan pelletler

10.61.32 Buğday peletleri

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

10.61.32 Mısırın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük diğer parça ve irmikler

10.61.33 Diğer hububattan elde edilen gıda mamulleri

10.61.33 Tahılların kabartılması veya kavrulması yoluyla elde edilen diğer hazır gıdalar (patlamış mısır
dahil)

10.61.33 Bulgur

10.61.33 Mısırdan; yassılaştırılmış taneler ve flokon

10.61.33 Yulaf taneleri; kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış
olsun olmasın

10.61.33 Arpa taneleri; kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış
olsun olmasın

10.61.33 Buğday; sadece iri parçalar halinde ufalanmış

10.61.33 Diğer hububat; sadece iri parçalar halinde ufalanmış

10.61.33 Diğer çavdar taneleri

10.61.33 Diğer hububat embriyonları

10.61.33 Gıda mamulleri (kabartılmış/kavrulmuş pirinçten elde edilen

10.61.33 Gıda mamulleri (kavrulmuş/karıştırılmış mısırdan)
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10.61.33 Gıda mamulleri (kavrulmuş/karıştırılmış diğer hububattan)

10.61.33 Tahıl embriyoları (bütün halde, yassılaştırılmış, pul haline getirilmiş veya öğütülmüş) (pirinç
hariç)

10.61.33 Gıda mamulleri (pirinç dışındaki hububattan elde edilen, kakao içeren) - ön pişirme yapılmış
veya başka şekilde hazırlanmış tahıl taneleri (mısır hariç)

10.61.33 Buğday; yassılaştırılmış taneler ve flokon

10.61.33 Pirinç; flokon halindeki taneler

10.61.33 Mısır taneleri (yuvarlatılmış)

10.61.33 Diğer hububat taneleri; kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde
ufalanmış olsun olmasın

10.61.33 Diğer buğday taneleri

10.61.33 Gıda mamulleri (kabartılmış/kavrulmuş mısırdan elde edilen

10.61.33 Gıda mamulleri (kavrulmuş/karıştırılmış pirinçten)

10.61.33 Diğer hububat taneleri

10.61.33 Gıda mamulleri (kabartılmış/kavrulmuş diğer hububattan)

10.61.33 Pirinçten elde edilen gıda mamulleri

10.61.33 Yassılaştırılmış, pul haline getirilmiş, kabuğu alınmış, kıyılmış veya ezilmiş tahıl taneleri
(pirinç hariç)

10.61.33 Esası kavrulmamış tahıl pulları olan müsli tipi müstahzarlar

10.61.33 Gıda mamulleri (pirinçten elde edilen, diğer) - ön pişirme yapılmış veya başka şekilde
hazırlanmış tahıl taneleri (mısır ve pirinçten elde edilen, kakao içerenler hariç)

10.61.33 Gıda mamulleri (pirinç dışındaki hububattan elde edilen, diğer) - ön pişirme yapılmış veya
başka şekilde hazırlanmış tahıl taneleri (mısır hariç)

10.61.33 Yulaf; flokon halindeki taneler

10.61.33 Çavdardan; yassılaştırılmış taneler ve flokon

10.61.33 Arpa; flokon halindeki taneler

10.61.33 Diğer hububattan; yassılaştırılmış taneler ve flokon

10.61.33 Diğer yulaf taneleri:

10.61.33 Diğer mısır taneleri

10.61.33 Diğer arpa taneleri

10.61.33 Yuvarlatılmış diğer hububat taneleri

10.61.33 Tahıldan yapılmış kahvaltılık yiyecekler ve diğer taneli tahıl ürünleri

10.61.33 Gıda mamulleri (pirinçten elde edilen, kakao içeren) - ön pişirme yapılmış veya başka şekilde
hazırlanmış tahıl taneleri (mısır hariç)

10.61.33 Yulaf; yassılaştırılmış taneler

10.61.33 Arpa; yassılaştırılmış taneler

10.61.33 Yulaf taneleri; yuvarlatılmış

10.61.33 Arpa taneleri; yuvarlatılmış

10.61.33 Çavdar; sadece iri parçalar halinde ufalanmış

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

10.61.33 Hazır gıdalar; esası kavrulmamış hububat flokonları olan "Müsli" tipi müstahzarlar

10.61.40 Kepek, kavuz ve diğer artıklar (tahılların kalburdan geçirilmesi, öğütülmesi veya diğer
işlemleri sonucunda kalan) (mısır, pirinç, buğday hariç)

10.61.40 Baklagillerden elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar

10.61.40 Pirinçten elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (ağırlık % < 35 nişasta)

10.61.40 Kepek, kavuz ve diğer artıklar (tahılların işlenmesinden kalan)

10.61.40 Kepek, kavuz ve diğer artıklar (pirincin kalburdan geçirilmesi, öğütülmesi veya diğer işlemleri
sonucunda kalan)

10.61.40 Mısır (kepek; kavuz) ağırlık% 35/daha az nişasta içerenler
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10.61.40 Kavuz, kepek ve diğer kalıntılar; nişasta =>% 28, göz büy.=0, 2 mm, kül=>%1, 5

10.61.40 Pirinçten elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (ağırlık % > 35 nişasta)

10.61.40 Kavuz, kepek ve diğer kalıntılar; diğer hububattan, diğer

10.61.40 Kepek, kavuz ve diğer artıklar (mısırın kalburdan geçirilmesi, öğütülmesi veya diğer işlemleri
sonucunda kalan)

10.61.40 Kepekler; kavuz, mısırdan elde edilmiş, nişasta oranı >% 35

10.61.40 Kavuz, kepek ve diğer kalıntılar;hububattan nişasta =<%28, göz büy.=0, 2mm. kül=>% 1, 5

10.61.40 Kepek, kavuz ve diğer artıklar (buğdayın kalburdan geçirilmesi, öğütülmesi veya diğer
işlemleri sonucunda kalan)

10.61.40 Kavuz, kepek ve diğer kalıntılar; buğdaydan elde edilmiş, diğer

10.61.99 Öğütülmüş tahıl ürünleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

10.62.11 Buğday nişastası

10.62.11 İnülin

10.62.11 Dekstrinler

10.62.11 Tadil edilmemiş diğer nişastalar

10.62.11 Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın)

10.62.11 Patates nişastası

10.62.11 Manyok nişastası

10.62.11 Nişastalar; inulin; buğday gluteni; dekstrin ve diğer modifiye nişastalar

10.62.11 Nişastalar (pirinç, manyok, ararot ve sago palmiyesi çekirdeği dahil; buğday, mısır ve patates
hariç)

10.62.11 Pirinç nişastası

10.62.11 Esterifiye/eterifiye edilmiş nişastalar

10.62.11 Buğday glüteni (tekstil sanayii için zamk olarak veya sırlama ya da haşıllama maddesi olarak
kullanılmak üzere hazırlanan buğday glüteni hariç)

10.62.11 Mısır nişastası

10.62.11 İnulin

10.62.11 Dekstrin ve diğer modifiye nişastalar (esterleştirilmiş veya eterifiye edilmiş, çözünür nişasta,
önceden jelatinize edilmiş veya kabartma nişasta, dialdehit nişasta, formaldehit veya
epiklorohidrinle işlenmiş nişasta dahil)

10.62.11 Diğer nişastalar

10.62.12 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan ikameleri (pul, tane ve benzeri formlarda)

10.62.12 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan ikameleri (pul, tane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı ve benzeri
formlarda)

10.62.12 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri

10.62.13 Kimyaca saf maltoz

10.62.13 İzoglikoz (kuru halde ağırlık %50'den fazla fruktoz içeren)

10.62.13 Glikoz, glikoz şurubu (kuru halde ağırlık en az % 20 veya daha fazla, fakat %50 den az
fruktoz içeren)

10.62.13 Glikoz; beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın)  (kuru halde ağırlık< %20
fruktoz içeren)

10.62.13 Glikoz, glikoz şurubu ve maltoz

10.62.13 Maltodekstrin ve maltodekstrin şurubu (aroma ve renklendirici madde ilave edilenler hariç)

10.62.13 Glikoz ve glikoz şurubu (aroma veya renklendirici madde ilave edilenler hariç)

10.62.13 İzoglikoz

10.62.13 Kimyaca saf fruktoz

10.62.13 İzoglikoz (kuru halde ağırlık< %20 fruktoz içeren)

10.62.13 Fruktoz, kimyasal olarak saf (katı halde); fruktoz ve fruktoz şurubu (kuru durumda fruktoz
içeriği > % 50 olan); aroma ve renklendirici madde ilave edilenler haricindeki izoglikozlar
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10.62.13 Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu

10.62.13 Suni bal

10.62.13 Fruktoz, fruktoz şurubu (kuru halde ağırlık %50'den fazla fruktoz içeren)

10.62.13 İzoglikoz (kuru halde ağırlık en az % 20 veya daha fazla, fakat %50 den az fruktoz içeren)

10.62.13 Doğal veya suni bal karışımları

10.62.13 Glikoz ve glikoz şurubu; fruktoz ve fruktoz şurubu; invert şeker; başka yerde
sınıflandırılmamış şeker ve şeker şurupları

10.62.13 İnülin şurubu

10.62.13 İnülin şurubu (kuru halde ağırlık %50'den fazla fruktoz içeren)

10.62.13 Glikoz; diğerleri (kuru halde ağırlık< %20 fruktoz içeren)

10.62.13 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şekerler (invert şeker dahil)

10.62.14 Mısır yağı

10.62.14 Mısır yağı ve fraksiyonları; ham, diğer

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

10.62.14 Mısır yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş (kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

10.62.14 Mısır yağı ve fraksiyonları; diğer, diğer amaçlı

10.62.14 Mısır yağı ve fraksiyonları, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

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

10.62.20 Mısır nişastası imalat artıkları; diğer

10.62.20 Nişasta imalatı artıkları ve benzeri artıklar

10.62.20 Mısır nişastası imalat artıkları; protein oranı > % 40

10.62.20 Mısır nişastası imalat artıkları; protein oranı = < % 40

10.62.99 Nişasta ve nişastalı ürün imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

10.71.11 Taze ekmek

10.71.11 Simit, açma vb.

10.71.11 Sandviç, tost ekmeği

10.71.11 Pide

10.71.11 Diğer - kuru durumdayken % 5'e eşit veya daha az şeker ile % 5'e eşit veya daha az yağ içeren
taze ekmekler (bal, yumurta, peynir veya meyve ilaveliler hariç)

10.71.11 Önceden pişmiş, dondurulmuş ekmek

10.71.11 Ekmekçi mamulleri; bal, yumurta, peynir/meyvesiz; şeker, katı yağ =<% 5

10.71.11 Ekmek - normal

10.71.12 Bal, yumurta, peynir veya meyve ilave edilmiş ekmekler

10.71.12 Yaş ve kuru pastalar (tatlandırıcı ilave edilmiş)

10.71.12 Taze pastane ürünleri, börekler ve kekler

10.71.12 Baklava, kadayıf ve şerbetle tatlandırılmış diğer unlu mamuller

10.71.12 Kekler (tatlandırıcı ilave edilmiş)

10.71.12 Tatlandırıcı ilave edilmiş diğer fırıncılık ve pastane ürünleri (fenilketonüri hastaları için düşük
proteinli kurabiye ve bezelye dahil)

10.71.12 Önceden pişirilmiş, dondurulmuş pastane ürünleri ve kekler

10.71.12 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (ağırlıkça >=%5 sukroz, invert
şeker veya izoglikoz içerenler)

10.71.99 Taze veya dondurulmuş ekmek, pastane ürünleri ve kek imalatının bir parçası olarak
taşeronluk işlemleri

10.72.11 Kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller

10.72.11 Gevrekler

10.72.11 Gevrek ekmek, peksimet, kızarmış ekmek ve benzeri kızarmış ürünler

10.72.11 Peksimet, kızarmış ekmek ve benzeri kızarmış ürünler
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10.72.11 Gevrek ekmek

10.72.12 Gofret ve waffle (ağırlık itibariyle % 10'dan fazla su olan)

10.72.12 Tatlı bisküviler (gofretler çikolata/kakao içeren, ambalajlı=<85 gr)

10.72.12 Gofret ve kağıt helvalar (bitmiş ürünün ağırlığına göre su içeriği > % 10 olan) (dondurma
kornetleri, sandviç gofretler, diğer benzeri ürünler hariç)

10.72.12 Zencefilli ekmek vb. (% 30 =<sakkaroz oranı<% 50)

10.72.12 Çift katlı doldurulmuş bisküviler

10.72.12 Tatlı bisküviler; çikolatayla veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen
kaplı gofret ve kağıt helvalar

10.72.12 Gofretler ve kağıt helvalar (tuzlular dahil; çikolatayla veya kakao içeren diğer müstahzarlarla
kısmen veya tamamen kaplı gofret ve kağıt helvalar)

10.72.12 Tatlı bisküviler (gofretler çikolata/kakao içeren, diğer)

10.72.12 Gofret ve waffle (çikolata/kakao içeren, ambalajlı=<85 gr)

10.72.12 Waffle ve gofretler (diğerleri)

10.72.12 Waffle ve gofretler (çikolata/kakao içeren, diğer)

10.72.12 Tatlı bisküviler; diğer

10.72.12 Tatlı bisküviler (katı süt yağı =>% 8)

10.72.12 Zencefilli ekmek vb. (sakkaroz oranı =>% 50)

10.72.12 Zencefilli çörek ve benzerleri; tatlı bisküviler; gofret ve kağıt helvalar

10.72.12 Waffle ve gofretler (tuzlanmış)

10.72.12 Zencefilli çörek ve benzerleri

10.72.12 Tatlı bisküviler (sandviç bisküviler dahil; çikolatayla veya kakao içeren diğer müstahzarlarla
kısmen veya tamamen kaplı olanlar hariç)

10.72.12 Zencefilli ekmek vb. (sakkaroz oranı<% 30)

10.72.19 Mayasız ekmek (matzos)

10.72.19 Aromalı veya tuzlu sıkma veya açma fırın ürünleri

10.72.19 Bisküviler

10.72.19 Diğer ekmekçilik ürünleri

10.72.19 Diğer kuru veya dayanıklı fırın ürünleri

10.72.19 Ekmekçi mamulleri; aromalı/tuzlu ürünler

10.72.19 Tatlandırıcı eklenmemiş unlu ürünler (krep, pankek, kiş, pizza, kadayıf dahil; sandviç, gevrek
ekmek, gofret, kağıt helva, peksimet, kızartılmış, aromalı veya tuzlu sıkma/açma fırın ürünleri
hariç)

10.72.19 Bisküviler (çikolatayla veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen kaplı
olanlar, tatlı bisküviler, gofretler ve kağıt helvalar hariç)

10.72.19 Hosti, ilaç yapımında kullanılmaya uygun bir tür boş kapsül, mühürleme etiketleri, güllaç
yaprakları, pirinç kağıdı ve benzer ürünler

10.72.19 Hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı vb.

10.72.99 Peksimet ve bisküvi ile dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatının bir parçası
olarak taşeronluk işlemleri

10.73.11 Makarna; pişirilmemiş, yumurta içeren (doldurulmamış)

10.73.11 Makarna, yumurta içerenler ve pişirilmemiş olanlar (doldurulmuş veya başka şekilde
hazırlanmış olanlar hariç)

10.73.11 Makarna; pişirilmemiş, ekmeklik buğday unu/irmiği içermeyen (doldurulmamış)

10.73.11 Makarna; pişirilmemiş (doldurulmamış)

10.73.11 Makarna, şehriye, erişte ve benzeri unlu mamuller

10.73.11 Makarna, pişirilmemiş (yumurta içerenler, doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olanlar
hariç)

10.73.12 Kuskus; diğer
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10.73.12 Kuskus; hazırlanmamış

10.73.12 Kuskus

10.73.99 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

10.81.11 Kamış şekeri; diğer (kuru halde sakkaroz miktarı polarimetre okuma olarak % 69 veya daha
fazla fakat %93'ten az)

10.81.11 Kamış şekeri; rafine edilecek olanlar (kuru halde sakkaroz miktarı polarimetre okuma olarak >
%69 fakat  < %93)

10.81.11 Şeker kamışı veya şeker pancarı şekeri, ham (katı formda)

10.81.11 Diğer kamış şekeri; rafine edilecek olanlar

10.81.11 Pancar şekeri; rafine edilecek olanlar

10.81.11 Diğer kamış şekeri

10.81.11 Şeker kamışı veya şeker pancarı şekeri, ham (katı formda) (aroma veya renklendirici ilave
madde içermeyen)

10.81.11 Pancar şekeri; diğer

10.81.12 Şeker kamışı veya şeker pancarı şekeri, rafine edilmiş (katı formda) (beyaz şeker hariç)

10.81.12 Şeker - pudra (rafine edilmiş)

10.81.12 Şeker kamışı veya şeker pancarı şekeri (rafine edilmiş) ve kimyasal olarak saf sakkaroz (katı
formda, ilave tatlandırıcı veya renklendirici madde içermeyen)

10.81.12 Beyaz şeker; ilave aroma/renk verici maddeler içermeyen

10.81.12 Kimyaca saf sakaroz ve diğer beyaz şekerler (rafine edilmiş)

10.81.12 Şeker - küp (rafine edilmiş)

10.81.12 Şeker - kristal toz (rafine edilmiş)

10.81.12 Diğer şekerler; ilave aroma/renk verici maddeler içermeyen

10.81.13 İlave aroma/renk verici maddeler içeren katı haldeki akçaağaç şekeri

10.81.13 Şeker kamışı veya şeker pancarı şekeri, ilave aroma veya renklendirici madde içerenler; akça
ağaç şekeri ve şurubu

10.81.13 İlave aroma/renk verici maddeler içeren katı haldeki akçaağaç şurubu

10.81.13 İlave aroma/renk verici maddeler içeren şeker

10.81.13 Şeker kamışı veya şeker pancarı şekeri, rafine edilmiş (ilave aroma veya renklendirici madde
içeren); akçaağaç şekeri ve akçaağaç şurubu

10.81.14 Kamış melasları

10.81.14 Melas

10.81.14 Şeker kamışı melası

10.81.14 Şeker üretiminden veya rafinesinden elde edilen melaslar (şeker kamışı melası hariç)

10.81.14 Diğer melaslar

10.81.20 Pancar küspesi, şeker kamışı posası ve şeker imalatından kalan diğer atıklar

10.81.20 Pancar küspesi, şeker kamışı posası ve şeker imalatından kalan diğer atıklar (çöktürme
cürufları ve filtre üstünde kalan diğer tortular)

10.81.20 Şeker pancarının etli kısımları

10.81.20 Şeker kamışı bağası ve şeker sanayinin diğer artıkları

10.81.99 Şeker imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

10.82.11 Kakao hamuru, yağı çıkarılmış olsun veya olmasın

10.82.11 Kakao hamuru (ilave şeker ve diğer tatlandırıcı madde içerenler hariç)

10.82.11 Kakao hamuru; yağı alınmamış

10.82.11 Kakao hamuru; tamamen/kısmen yağı alınmış

10.82.12 Kakao yağı, katı ve sıvı

10.82.12 Kakao yağı (katı ve sıvı)

10.82.13 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyen)
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10.82.13 Kakao tozu (ilave şeker/diğer tatlandırıcı maddeler içermeyen)

10.82.14 Kakao tozu; % 5=< sakkaroz < % 65

10.82.14 Kakao tozu; sakkaroz => % 80

10.82.14 Kakao tozu; sakkaroz < % 5

10.82.14 Kakao tozu; % 65=< sakkaroz < % 80

10.82.14 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içeren)

10.82.14 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içerenler)

10.82.21 Çikolatalar ve kakao içeren gıda müstahzarları, dökme halinde (tatlandırılmış kakao tozu ve
beyaz çikolata hariç)

10.82.21 Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları (kakao yağ/katı süt yağı=>% 31, ambalaj>2 kg)

10.82.21 Kakao ve çikolata içeren diğer gıda müstahzarları (ambalaj>2 kg)

10.82.21 Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları (kakao yağı =>% 18, ambalaj>2 kg)

10.82.21 Sütlü çikolata parçaları, ağırlığına göre kakao yağı içeriği ≥ % 18 olan ve ağırlığı 2 kg'dan
fazla paketlerde

10.82.21 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları, ağırlığı >2 kg olan blok, dilim ve bar
şeklinde veya sıvı, ezme, toz veya diğer dökme formlarda, içerik ağırlığı > 2 kg olan kap veya
hazır paketlerde, ağırlığına göre kakao yağı içeriği ≥ % 18 olanlar

10.82.21 Çikolata aromalı kaplama malzemeleri, ağırlığına göre kakao yağı içeriği ≥ % 18 olan ve
ağırlığı 2 kg'dan fazla paketlerde

10.82.21 Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları (%25=<kakao yağı/katı süt yağı<% 31, ambalaj>2
kg)

10.82.21 Sütlü çikolata kırıntıları (ambalaj>2 kg)

10.82.21 Gıda müstahzarları, ağırlığına göre kakao yağı içeriği < % 18 olan ve ağırlığı 2 kg'dan fazla
paketlerde (çikolata aromalı kaplama malzemeleri ile sütlü çikolata parçaları hariç)

10.82.21 Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları (kakao ile kaplanmış, ambalaj>2 kg)

10.82.22 Çikolata, alkollü olanlar (kalıp, dilim veya bar halinde olanlar hariç)

10.82.22 Sürülebilir çikolatalar

10.82.22 Diğer çikolata ve çikolata mamulleri (doldurulmamış)

10.82.22 Gıda müstahzarları; ağırlığı <=2 kg, kakao/çikolata içeren dondurulmamış, ilave hububat,
meyve/sert kabuklu meyve içeren

10.82.22 Kakao içeren şekerlemeler ve şeker yerine kullanılan ürünlerden yapılan kakao içeren
şekerleme ikameleri (çikolatalı nugatlar dahil, beyaz çikolata hariç)

10.82.22 Çikolata, kalıp, dilim veya bar halinde olanlar (doldurulmuş olanlar, tahıl, meyve veya sert
kabuklu yemiş ilaveli olanlar ile çikolatalı bisküviler hariç)

10.82.22 Tarifenin başka yerinde yer almayan kakao/çikolata içeren diğer gıda müstahzarları

10.82.22 Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler

10.82.22 Diğer çikolata ve çikolata mamulleri (doldurulmuş)

10.82.22 Çikolata (alkol içeren)

10.82.22 Diğer gıda müstahzarları; ağırlığı =< 2 kg, kakao/çikolata içeren (doldurulmuş)

10.82.22 İçecek yapımında kullanılan kakao içeren müstahzarlar

10.82.22 Çikolatalı şekerlemeler (doldurulmuş olanlar, kalıp, dilim veya bar halinde olanlar ile
çikolatalı bisküviler ve çikolatalar hariç)

10.82.22 Çikolatalar (alkol içerenler ile kalıp, dilim veya bar halinde olanlar hariç)

10.82.22 Çikolata (tahıl, meyve veya sert kabuklu yemiş ilaveli kalıp, dilim veya bar halinde olanlar)
(doldurulmuş olanlar ve çikolatalı bisküviler hariç)

10.82.22 Çikolatalar ve kakao içeren gıda müstahzarları (dökme halinde olanlar ile tatlandırılmış kakao
tozu ve beyaz çikolata hariç)

10.82.22 Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu müstahzarlar

10.82.22 Çikolata (diğerleri)



KOD TANIM

10.82.22 Kakaolu gıda ürünleri (kakao hamuru, yağı, tozu, çikolata kalıpları, dilimleri, barları, sıvıları,
ezmeleri, tozları, granülleri ve 2 kg'dan büyük paketlerde diğer dökme formundakiler, içecek
yapımında kullanılanlar, sürülebilir çikolatalar hariç)

10.82.22 Doldurulmuş çikolatalı şekerlemeler (kalıp, dilim veya bar halinde olanlar ile çikolatalı
bisküviler ve çikolatalar hariç)

10.82.22 Çikolata, ortası doldurulmuş kalıp, dilim veya bar halinde olanlar (krema, likör veya meyve
ezmeli olanlar dahil; çikolatalı bisküviler hariç)

10.82.22 Şekerci mamulleri; kakaolu şekerci mamul.ve şeker yerine kullanılan maddelerd.

10.82.22 Diğer gıda müstahzarları; ağırlığı <= 2 kg, kakao/çikolata içeren (doldurulmamış)

10.82.23 Tahin helvası

10.82.23 Şekerleme formundaki sakızlar, meyve jelli ve meyve ezmeli şekerlemeler (çiklet hariç)

10.82.23 Yumuşak şeker (tofi), karamel ve benzeri şekerler

10.82.23 Çiklet

10.82.23 Şeker kaplı ürünler (badem şekeri dahil)

10.82.23 Lokum

10.82.23 Ciklet; sakkaroz oranı <% 60, şeker kaplanmış/kaplanmamış

10.82.23 Drajeler

10.82.23 Diğer şekercilik mamulleri; kakao içermeyen

10.82.23 Helva (tahin helvası hariç - diğer helvalar)

10.82.23 Sakızlı ve jöleli şekercilik mamulleri (şekercilik mamulü haline getirilmiş meyva ezmeleri
dahil); kakao içermeyen

10.82.23 Diğer şekerleme mamulleri (kakao içermeyen)

10.82.23 Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler

10.82.23 Şekercilik mamulleri; basınçla elde edilen tabletler halinde

10.82.23 Şekerlemeler (beyaz çikolata dahil), kakao içermeyen

10.82.23 Boğaz pastilleri ve öksürük drajeleri, esas itibariyle şeker ve aroma veren maddelerden
oluşanlar (tıbbi özellik içeren aromalı pastil veya drajeler hariç)

10.82.23 Sıkıştırılmış tablet şekerler (ağız kokusu pastili (kaşu) dahil)

10.82.23 Meyan kökü hülasaları, ağırlığına göre sakaroz içeriği > % 10 olan, fakat başka bir madde
içermeyen kalıp, stik ve pastil formunda olanlar

10.82.23 Şekerli ezmeler, net içeriği ≥ 1 kilogramlık hazır paketlerde olanlar (acı badem ezmesi,
fondan, nugat ve badem ezmesi dahil)

10.82.23 Kaynatılmış tatlılar

10.82.23 Meyan kökü hülasaları; sakkaroz oranı>%10 fakat diğer katı madde içermeyen

10.82.23 Kaynatılmış şekerler (bonbon)

10.82.23 Beyaz çikolata

10.82.23 Karameller vb. tatlılar

10.82.23 Ezmeler; net muhtevası =>1 kg, ambalajlarda (acı badem kurabiyesi dahil)

10.82.23 Ciklet; sakkaroz oranı =>% 60, şeker kaplanmış/kaplanmamış

10.82.23 Akide şekeri

10.82.24 Tropikal meyva, sert kabuklu trop.meyvalar; şeker>%13, susuz, üstü şekerli, kristal

10.82.24 Kiraz (vişne dahil) şeker oranı>%13, susuz, üstü şekerle kaplı, kristalleşmiş

10.82.24 Tropikal meyva ve sert kabuklu tropikal meyvalar; şeker=<%13, susuz, kristalleşmiş

10.82.24 Şekerle korunmuş meyveler, sert kabuklu yemişler, meyve kabukları ve bitkilerin diğer
kısımları

10.82.24 Diğer sebze, meyva ve bitki parçaları; şeker>%13, susuz, üstü şekerli, kristalleşmiş

10.82.24 Zencefil; şekerle konserve edilmiş, susuz, üstü şekerle kaplı, kristalleşmiş

10.82.24 Diğer sebze, meyva ve bitki parçaları; şeker oranı=<%13, susuz, üstü şekerle kaplı,
kristalleşmiş



KOD TANIM

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

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

10.82.99 Kakao, çikolata ve şekerleme imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

10.83.11 Kahve, kafeinsiz (kavrulmamış)

10.83.11 Kahve (kafeini alınmış, kavrulmuş)

10.83.11 Kahve, kafeinsiz (kavrulmuş)

10.83.11 Kahve (kafeini alınmış, kavrulmamış)

10.83.11 Kahve, kafeinsiz veya kavrulmuş

10.83.11 Kahve (kafeini alınmamış, kavrulmuş)

10.83.11 Kahve, kafeinli (kavrulmuş)

10.83.12 Hülasa, esans ve konsantreler; kavrulmuş hindibadan elde edilenler

10.83.12 Kavrulmuş hindiba

10.83.12 Kahve hülasa, esans ve konsantreleri

10.83.12 Kahve kabuk ve kapçıkları

10.83.12 Kahve ekstresi, esansı ve konsantreleri ve kahve ekstresi, esansı veya konsantresi esaslı
müstahzarlar ile kahve esaslı müstahzarlar

10.83.12 Kahve ikameleri, kahve içersin veya içermesin

10.83.12 Kahve ikameleri; kahve ve kahve ikamelerinin ekstresi, esansı ve konsantreleri; kahve kabuk
ve iç kabukları

10.83.12 Kahve içeren ve kahve yerine kullanılan maddeler

10.83.12 Kahve esaslı müstahzarlar

10.83.12 Doğal kahve ikamesi formunda kavrulmuş malt

10.83.12 Kavrulmuş hindiba ve diğer kavrulmuş kahve ikameleri

10.83.12 Hülasa, esans ve konsantreler; kavrulmuş kahve yerine kullanılan maddelerden

10.83.12 Kahve hülasa, esans ve konsantresi esaslı müstahzarlar

10.83.12 Kavrulmuş hindiba veya diğer kavrulmuş kahve ikameleri ile bunların ekstreleri, esansları ve
konsantreleri

10.83.12 Kahve ikameleri olarak kullanılan kavrulmuş soya fasulyeleri

10.83.12 Kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler

10.83.12 Kahve içeren kahve ikameleri

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

10.83.13 Yeşil çay (3 kg veya daha az miktarlarda, hemen tüketilmeye hazır paketler halinde)

10.83.13 Yeşil çay (mayalanmamış), siyah çay (mayalanmış) ve kısmen mayalanmış çaylar (3 kg veya
daha az miktarlarda, hemen tüketilmeye hazır paketler halinde)

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

10.83.13 Siyah çay - 3 kg 'dan büyük paketlerde hazırlanmış olanlar - dökme

10.83.13 Yeşil çay - 3 kg 'dan büyük paketlerde hazırlanmış olanlar - dökme

10.83.13 Siyah çay (3 kg veya daha az miktarlarda, hemen tüketilmeye hazır paketler halinde)

10.83.14 Çay hülasa, esans ve konsantreler

10.83.14 Esası çay ve maté hülasası, esansı ve konsantresi olan müstahzarlar

10.83.14 Çay ve Paraguay çayı esaslı diğer müstahzarlar

10.83.14 Çay veya Paraguay çayının (mate) ekstreleri, esansları, konsantreleri ve müstahzarları

10.83.14 Çay ve Paraguay çayı esaslı müstahzarlar; diğer

10.83.14 Esası çay ve Paraguay çayı (mate) ekstreleri, esansları ve konsantreleri olan müstahzarlar

10.83.14 Çay ekstreleri, esansları ve konsantreleri

10.83.15 Şifalı bitki çayları

10.83.99 Kahve ve çay imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

10.84.11 Sirkeler ve sirke ikameleri (şaraptan yapılanlar hariç)



KOD TANIM

10.84.11 Asetik asitten mamul sirke yerine geçen maddeler; muhteva=<2 lt.

10.84.11 Şarap sirkeleri; muhtevası =< 2 lt.

10.84.11 Sirke ve asetik asitten elde edilen sirke ikameleri

10.84.11 Üzüm sirkesi

10.84.11 Asetik asitten mamul sirke yerine geçen maddeler; muhteva >2 lt.

10.84.11 Şarap sirkeleri; muhtevası >2 lt.

10.84.12 Aromatik lezzet verici müstahzarlar; % 44,2 =<alkol derecesi<% 49,2, şekerli, baharatlı,
kaplarda muhteva <= 0.5 litre

10.84.12 Diğer soslar ve bunlardan yapılan müstahzarlar (soya sosu, domates ket çapı, diğer domates
sosları, hardal unu veya kaba unları ve hazır hardal hariç)

10.84.12 Hazır hardal

10.84.12 Hardal unu ve kaba unları

10.84.12 Hardal unu ve irmiği

10.84.12 Acı biber sosu

10.84.12 Domates ketçabı ve diğer domates sosları

10.84.12 Domates ketçapı ve diğer domates sosları

10.84.12 Çemen

10.84.12 Soya sosu

10.84.12 Diğer çeşni ve lezzet verici karışımlar

10.84.12 Mango çeşnisi (sıvı halde)

10.84.12 Hardal unu ve kaba hardal unu ve hazır hardal

10.84.12 Mango çeşnisi (sıvı halde) ve aromatik içkiler (% 44, 2 <= alkol derecesi< % 49, 2; şekerli,
baharatlı)

10.84.12 Karışık baharat ve çeşniler

10.84.12 Soslar; karışık baharat ve karışık çeşniler; hardal unu ve kaba hardal unu ve hazır hardal

10.84.21 Karabiber; kurutulmuş/ezilmiş/öğütülmüş

10.84.21 Karabiber, işlenmiş

10.84.22 Biber (pul biber vb.), kuru, işlenmiş

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

10.84.23 Baharat karışımları (ezilmiş, öğütülmüş)

10.84.23 Kişniş tohumları; ezilmiş veya öğütülmüş

10.84.23 Küçük Hindistan cevizi; ezilmiş veya öğütülmüş

10.84.23 Tarçın ve tarçın ağacı çiçekleri (ezilmiş/öğütülmüş)

10.84.23 Kakule; ezilmiş veya öğütülmüş

10.84.23 Safran (ezilmiş, öğütülmüş)

10.84.23 Tarçın (canella), işlenmiş; diğer işlenmiş baharatlar

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

10.84.23 Küçük Hindistan cevizi kabuğu; ezilmiş veya öğütülmüş

10.84.23 Vanilya; ezilmiş veya öğütülmüş

10.84.23 Anason ve Çin anasonu tohumları, Karaman kimyonu tohumları, rezene tohumları, ardıç
meyveleri; ezilmiş veya öğütülmüş

10.84.23 Diğer baharat (ezilmiş/öğütülmüş)

10.84.23 Kekik (ezilmiş/öğütülmüş)

10.84.23 Zencefil; ezilmiş veya öğütülmüş

10.84.23 Kimyon tohumları; ezilmiş veya öğütülmüş

10.84.30 Gıda tuzu

10.84.30 İnsanların tüketimine mahsus tuz

10.84.30 Tuz, insan tüketimine uygun



KOD TANIM

10.84.99 Baharat ve çeşni imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

10.85.11 Hazır yemek (esas olarak et, sakatat veya kan içeren)

10.85.11 Et ve sakatattan hazır yemekler

10.85.11 Hazır yemek (esas olarak et, sakatat veya kan içeren) (Bu yemekler genellikle tekrar satılmak
üzere paketlenmiş ve etiketlenmiştir)

10.85.11 Esas olarak et, sakatat veya kan içeren, en az iki ürünün birleşiminden oluşan yerel veya ulusal
spesiyaller

10.85.11 Vakumla paketlenmiş, dondurulmuş veya korunmuş esas olarak et, sakatat veya kan içeren
hazır yemekler (yani hazırlanmış, çeşni katılmış, pişirilmiş)

10.85.12 Hazır yemek (esas olarak balık, kabuklu veya yumuşakça içeren) (Bu yemekler genellikle
tekrar satılmak üzere paketlenmiş ve etiketlenmiştir)

10.85.12 Hazır yemek (esas olarak balık, kabuklu veya yumuşakça içeren)

10.85.12 Balık, kabuklu ve yumuşakça esaslı hazır yemekler

10.85.12 Vakumla paketlenmiş, dondurulmuş veya korunmuş esas olarak balık, kabuklu veya
yumuşakça içeren hazır yemekler (yani hazırlanmış, çeşni katılmış, pişirilmiş)

10.85.12 Esas olarak balık, kabuklu veya yumuşakça içeren, en az iki ürünün birleşiminden oluşan yerel
veya ulusal spesiyaller

10.85.12 Balık esaslı hazır yemekler

10.85.13 Vakumla paketlenmiş, dondurulmuş veya korunmuş esas olarak sebze içeren hazır yemekler
(yani hazırlanmış, çeşni katılmış, pişirilmiş)

10.85.13 Esas olarak sebze içeren, en az iki ürünün birleşiminden oluşan yerel veya ulusal spesiyaller

10.85.13 Hazır yemek (esas olarak sebze içeren)

10.85.13 Hazır yemek (esas olarak sebze içeren) (Bu yemekler genellikle tekrar satılmak üzere
paketlenmiş ve etiketlenmiştir)

10.85.13 Bezelye esaslı dondurulmuş ve konservelenmiş hazır yemekler

10.85.14 Makarna; diğer

10.85.14 Makarna (pişirilmiş, doldurulmuş, diğer)

10.85.14 Makarna (doldurulmuş) balık, yumuşakça, kabuklu hayvan vb. oranı>% 20

10.85.14 Makarnalar ve makarna ürünleri, kurutulmuş, kurutulmamış ve dondurulmuş (hazır yemek
şeklinde olanlar) (pişirilmemiş makarnalar, doldurulmuş makarnalar hariç)

10.85.14 Esas olarak makarna içeren, en az iki ürünün birleşiminden oluşan yerel veya ulusal
spesiyaller

10.85.14 Hazır yemek (esas olarak makarna içeren)

10.85.14 Doldurulmuş makarnalar, pişirilmiş olsun veya olmasın (herhangi bir oranda et, balık, peynir
veya diğer malzemelerle doldurulmuş olanlar, örneğin mantı vb.)

10.85.14 Makarna (doldurulmuş, diğer, sosis, et, sakatat vb. oranı>% 20)

10.85.14 Makarna; kurutulmuş

10.85.14 Hazır yemekler, esas olarak kuskusa dayalı (et, sebze ve diğer bileşenleri içeren)

10.85.14 Vakumla paketlenmiş, dondurulmuş veya korunmuş esas olarak makarna içeren hazır
yemekler (yani hazırlanmış, çeşni katılmış, pişirilmiş).

10.85.14 Makarna (doldurulmuş); diğer

10.85.14 Hazır yemekler, esas olarak makarnaya dayalı (et, sebze ve diğer bileşenleri içeren)

10.85.14 Hazır yemek (esas olarak makarna içeren) (Bu yemekler genellikle tekrar satılmak üzere
paketlenmiş ve etiketlenmiştir)

10.85.19 Diğer hazır yemekler

10.85.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hazır yemekler, dondurulmuş pizza dahil, taze pizza
hariç

10.85.19 Diğer hazır yemekler.

10.85.19 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları

10.85.19 Dondurulmuş veya başka şekilde korunmuş piza



KOD TANIM

10.85.19 Hazır yemekler, esas olarak pirince dayalı (et, balık ve diğer bileşenleri içeren)

10.85.99 Hazır yemek imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

10.86.10 Homojenize reçel, meyve jeli, marmelat, meyve veya sert kabuklu yemiş püreleri ile ezmeleri

10.86.10 Homojenize sebzeler; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

10.86.10 Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları

10.86.10 Homojenize sebzeler (dondurulmuş, sirke veya asetikasit ile korunmuş olanlar hariç)

10.86.10 Bebek gıdaları için veya diyetetik amaçla hazırlanan homojenize kompozit gıda müstahzarları
(perakende satışa hazır 250 grama eşit veya daha az miktardaki paketlerde)

10.86.10 Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar; esası 0401-0404
pozisyonları olan (perakende)

10.86.10 Homojenize diğer müstahzarlar; şeker =<%13, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

10.86.10 Homojenize müstahzarlar; şeker oranı>% 13, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

10.86.10 Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıdalar

10.86.10 Bebekler için gıda müstahzarları (perakende satışa hazır) (homojenize kompozit gıda
müstahzarları hariç)

10.86.10 Tropikal meyvalar; şeker=<%13, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

10.86.10 Homojenize et, sakatat veya kan müstahzarları (sosis ve benzer et ürünleri ile bu ürünlere
dayalı gıda müstahzarları hariç)

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

10.86.99 Homojenize gıda maddeleri ve diyetetik gıda imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

10.89.11 Çorbalar ve çorba veya soslarda kullanılan et ve sebze suları

10.89.11 Çorbalar, et ve balık suları ile bunlardan yapılan ürünler

10.89.11 Balık çorbaları

10.89.11 Çorbalar, et suları ve müstahzarları

10.89.11 Et suları ve bunların müstahzarları

10.89.11 Çorbalar ve bunların müstahzarları

10.89.11 Et içeren çorbalar

10.89.12 Kabuksuz diğer yumurta; kurutulmuş

10.89.12 Kabuksuz diğer yumurta

10.89.12 Kümes hayvanı olmayan kuşların yumurtaları; dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş

10.89.12 Yumurta sarıları; diğer dondurulmuş

10.89.12 Yumurta albümini; kurutulmuş, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan

10.89.12 Yumurta albümini; diğer şekilde, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli

10.89.12 Kabuksuz diğer yumurta; yenilmeyen

10.89.12 Yumurta sarıları; diğer (yenilmeyen)

10.89.12 Yumurta albümini

10.89.12 Kümes hayvanlarının yumurtaları; dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş

10.89.12 Yumurta albümini; diğer şekilde, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan

10.89.12 Yumurta sarıları; kurutulmuş (yenilen)

10.89.12 Yumurta albümini; kurutulmuş, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli

10.89.12 Yumurta ürünleri, taze, kurutulmuş, suda veya buharda pişirilmiş, kalıplanmış, dondurulmuş
veya başka şekilde korunmuş olanlar (albümin ve kabuklu olanlar hariç)

10.89.12 Yumurta sarıları; sıvı halde

10.89.12 Kabuksuz yumurta ve yumurta sarıları (taze veya korunmuş); kabuklu yumurtalar (korunmuş
veya pişmiş); yumurta akı (albümin)

10.89.12 Yumurta sarıları; kurutulmuş (yenilmeyen)

10.89.12 Kabuksuz diğer yumurta; kurutulmuş, yenilmeyen

10.89.13 Mayalar; cansız, tablet, küp vb.şekillerde, ambalajlı ağırlığı=<1 kg



KOD TANIM

10.89.13 Hazırlanmış kabartma tozları

10.89.13 Ekmekçi mayası; diğer (canlı)

10.89.13 Aktif maya (ekmek mayası hariç)

10.89.13 Hazır kabartma tozları

10.89.13 Ekmek mayası

10.89.13 Tek hücreli mikroorganizmalar ve alglar

10.89.13 Mayalar (aktif veya inaktif); diğer tek hücreli ölü mikro organizmalar; hazır kabartma tozları

10.89.13 İnaktif mayalar ve diğer cansız tek hücreli organizmalar

10.89.13 Mayalar, diğer (canlı)

10.89.13 Diğer cansız mayalar

10.89.13 Kültür mayaları (canlı)

10.89.13 Ekmekçi mayası; kuru (canlı)

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

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

10.89.14 Et, balık ve su omurgasızlarının ekstreleri ve suları

10.89.14 Etlerin ekstreleri ve suları

10.89.14 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarına ait ekstreler ve sular

10.89.15 Çözücü ekstraksiyonu ile elde edilen kurutulmuş polen ekstresi

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

10.89.15 Yapışkan sıvı, kıvam verici; keçiboynuzundan elde edilen

10.89.15 Vanilyalı yağ reçineleri

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

10.89.15 Ağar; ağar

10.89.15 Diğer bitkilerin özsu ve hülasaları

10.89.15 Pektik/pektinatlar; diğer hallerde

10.89.15 Şerbetçi otundan elde edilen bitkisel özsu ve hülasalar

10.89.15 Pektik/pektinatlar; kuru halde olanlar

10.89.15 Meyan balı ve özü

10.89.15 Sebze özsu ve ekstreleri; pektik maddeler; müsilaj ve kıvam arttırıcılar

10.89.15 Afyondan elde edilenler (bitkisel özsu ve hülasalar)

10.89.15 Efedra (Ephedra) bitkisinden elde edilen özsu ve hülasalar

10.89.16 Hazır ve çabuk bozulabilir gıdalar, et, balık, peynir, pirinç veya makarna vb. ilave edilmiş
sebze içerenler

10.89.16 Hazır çabuk bozulabilir gıdalar

10.89.16 Bozulabilir gıdalar, taze pizza, sandviç dahil

10.89.16 Hazır çabuk bozulabilir gıda ürünleri, sandviçler ve taze pizza gibi

10.89.17 Besin takviyeleri (insan tüketimi için besin maddelerini sağlamayı amaçlayan ürünler)

10.89.17 Destek gıdalar, insan tüketimi için

10.89.19 Glikoz şurubu ve malto dekstrin şurubu; tatlandırılmış/renklendirilmiş

10.89.19 Unlu, kaba unlu, nişastalı vb. gıda müstahzarları

10.89.19 Diğer diyet mamaları

10.89.19 Şeker yerine sentetik tatlandırıcılar içeren ürünler

10.89.19 Malt hülasası; kuru hülasa oranı =>% 90

10.89.19 Proteinli gıda müstahzarları ve mamalar; diğer

10.89.19 Tatlandırılmış/renklendirilmiş şeker şurupları; diğer

10.89.19 Granül çözünür çaylar, kompleks karışımlı (örneğin şifalı bitki ektreleri, şeker, maltodekstrin
içeren)



KOD TANIM

10.89.19 Kola konsantresi

10.89.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda müstahzarları

10.89.19 Karamel; kuru halde ağırlık itibariyle % 50/daha fazla sakkaroz içeren

10.89.19 Müstahzar gıdalar; yağsız, şekersiz, nişastasız, süt yağı <%1,5; sakkaroz = %5 veya
glikoz/izoglikoz=%5

10.89.19 İzoglikoz şurupları

10.89.19 Malt hülasası; diğer

10.89.19 Müstahzar gıdalar; esası un, ezme, nişasta/malt hülasası olan

10.89.19 Bileşik alkol müstahzarları (içki imalinde kullanılan koku esaslı olanlar hariç)

10.89.19 Laktoz şurubu; tatlandırılmış/renklendirilmiş

10.89.19 Diğer gıda müstahzarları; katı süt yağı<% 1, 5; sakkaroz/izoglikoz<%5, nişasta/glikoz<%5

10.89.19 Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli gıda ürünleri

10.89.19 Karamel

10.89.19 Proteinli gıda müstahzarları

10.89.19 Jöleler

10.89.19 Başka yerde sınıflandırılmamış protein konsantreleri ve aromalı veya renklendirilmiş şeker
şurupları (izoglikoz, laktoz, ve glikoz şurupları ile malto dekstrin şurubu vb. dahil)

10.89.19 Tahıl içeren süt ürünleri

10.89.19 Malt ekstresi

10.89.19 Karamel; toz halinde

10.89.19 Malt özü

10.89.19 Emülgatörler

10.89.19 Süt ürünleri, bir veya birden fazla süt bileşenleri (örneğin bütirik yağı) ikamesi alanlar ile
diğer ikameleri (örneğin oleik yağ) alanlar

10.89.19 Karamel; diğer

10.89.19 Prote.gıda müst.; yağsız/süt yağı<% 1, 5, sakk./izogli.=0/=%5, niş./glik.=0/=%5

10.89.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

10.91.10 Hayvan gıdası;süt ür.=>% 50,nişasta >%30,glikoz,glikoz şrb,maltodekstrin,maltodekstrin
şrb.içeren

10.91.10 Hayvan gıdası;%10=<süt ür.<% 50,%10<nişasta =<%30,glikoz,glikoz
şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren

10.91.10 Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan müstahzarlar, başka yerde sınıflandırılmamış
hayvanlar için (karışımlar hariç)

10.91.10 Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan müstahzarlar, sığırlar için olanlar (karışımlar
hariç)

10.91.10 Hazır yemler, çiftlik hayvanları için (kaba yonca (alfaalfa) unları ve peletleri hariç)

10.91.10 Hayvan gıdası; melas ilave edilmiş şeker pancarının etli kısımları

10.91.10 Hayvan gıdası,süt ür.=>% 50,%10<nişasta =<%30,glikoz,glikoz
şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren

10.91.10 Hayvan gıdası;=<%10 süt ür.<50,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz
şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren

10.91.10 Hayvan gıdası;%10=<süt ür.<% 50,nişasta >%30,glikoz,glikoz
şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren

10.91.10 Hayvan gıdası; süt ür.=>75,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz şurubu,maltodekstrin,maltodekstrin
şurubu içeren

10.91.10 Hayvan gıdası olarak kullanılan diğer müstahzarlar

10.91.10 Hayvan gıdası;nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin, maltodekstrin şurubu içermeyip
süt ürünleri İçeren



KOD TANIM

10.91.10 Hayvan gıdası,süt ür.=<% 10,nişasta >%30,glikoz,glikoz şrb,maltodekstrin,maltodekstrin
şrb.içeren

10.91.10 Hayvan gıdası;süt ürün.<% 10,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz
şurubu,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren

10.91.10 Hayvan gıdası;%50 süt ür.<%75,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz şrb,maltodekstrin,maltodekstrin
şurubu içeren

10.91.10 Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan müstahzarlar, domuzlar için olanlar (karışımlar
hariç)

10.91.10 Mısır artıklarından elde edilen ürünlerin karışımları dışındaki mısır nişastası artıkları

10.91.10 Hayvan gıdası;süt ür.<% 10,%10<nişasta =<% 30,glikoz,glikoz
şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren

10.91.10 Çiftlik hayvanları yemleri için karışımlar

10.91.10 Hayvan gıdası; balık ve deniz memelilerinden elde edilen çözülebilir ürünler

10.91.10 Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan müstahzarlar, kümes hayvanları için olanlar
(karışımlar hariç)

10.91.20 Yonca unu ve pelletleri

10.91.20 Yem bitkilerinin kaba un ve peletleri (10.91 olarak verilmiş)

10.91.20 Kaba yonca (alfaalfa) unları ve peletleri

10.91.99 Çiftlik hayvanları için hazır hayvan yemleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

10.92.10 Kedi, köpek mama,süt ür=>% 50,%10<nişasta =<%30,glikoz,glikoz
şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren(perakende)

10.92.10 Kedi, köpek mama;%10=<süt ür<50,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz
şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren(perakende)

10.92.10 Kedi, köpek mama;süt ürün.<% 10,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz
şurubu,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren(perakende)

10.92.10 Ev hayvanları için hazır gıdalar

10.92.10 Kedi, köpek maması; şeker içermeyip sadece süt ürünlerini içerenler

10.92.10 Kedi, köpek mama,süt ür=<% 10,nişasta >%30,glikoz,glikoz şrb,maltodekstrin,maltodekstrin
şrb.içeren(perakende)

10.92.10 Kedi, köpek mama;%10=<süt ür<% 50,%10<nişasta =<%30,glikoz,glikoz
şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren(perakende)

10.92.10 Kedi, köpek mama;%50<=süt ür<%75,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz
şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren(perakende)

10.92.10 Kedi, köpek mama;%10=<süt ür<% 50,nişasta >%30,glikoz,glikoz
şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren(perakende)

10.92.10 Kedi, köpek mama; süt ür=>%75,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz
şurubu,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren(perakende)

10.92.10 Köpek veya kedi maması (perakende satışa hazır)

10.92.10 Kedi, köpek mama;süt ü.=>% 50,nişasta >%30,glikoz,glikoz şrb,maltodekstrin,maltodekstrin
şrb.içeren(perakende)

10.92.10 Kedi, köpek mama;süt ür<% 10,%10<nişasta =<% 30,glikoz,glikoz
şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren(perakende)

10.92.10 Ev hayvanlarını beslemek için kullanılan ürünler(perakende satışa hazır olan kedi ve köpek
mamaları harıç)

10.92.10 Kedi ve köpek maması; diğer (perakende)

10.92.99 Ev hayvanları için hazır gıda imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

11.01.10 Burbon viski; muhteva <= 2 litre

11.01.10 Saf malt viskisi (İskoç)

11.01.10 Tekila, muhteva=<2 lt.

11.01.10 Alkollü içkiler ,damıtımla elde edilen (likörler hariç) , diğer, muhteva>2 lt.

11.01.10 Konyak (NOT: Alkol vergileri hariç)



KOD TANIM

11.01.10 Votka, alkol derecesi ≤ % 45,4 olanlar (NOT: Alkol vergileri hariç)

11.01.10 Konyak; muhteva=<2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilmiş

11.01.10 Alkollü içkiler; ham damıtılmış, muhteva>2 lt.

11.01.10 Diğer alkollü içkiler; muhteva > 2 lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilen

11.01.10 Karıştırılmış malt viskisi: Muhtevası>2 Litre, İskoç

11.01.10 Diğer viskiler; muhteva <= 2 litre

11.01.10 Rom; muhteva >2 lt. (hektolitresinde 225 gr dan fazla etil ve metil alkol den başka uçucu
maddeler içeren)

11.01.10 Geneva (Ardıç rakısı); muhteva=<2 lt.

11.01.10 Votka; alkol derecesi>%45,4; muhteva > 2 litre

11.01.10 Alkollü içkiler (likör hariç) erik, armut ve kirazdan, muhteva=<2 lt.

11.01.10 Damıtılmış alkollü içecekler

11.01.10 Cin ve ardıç rakısı (NOT: Alkol vergileri hariç)

11.01.10 Alkollü içecekler , likörler ve diğer alkollü içecekler (alkol derecesi <= 45.4% olan şarap
üzümü, üzüm posası veya meyve/viski, rom, tafia, cin, votkalar ile meyvelerden damıtılan
alkollü içecekler hariç) (önemli:

11.01.10 Diğer alkollü içkiler; muhteva=<2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla

11.01.10 Jerez brendisi; muhteva > 2 lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilen

11.01.10 Karıştırılmış malt viskisi: Muhtevası<=2 Litre, İskoç

11.01.10 Diğer karıştırılmış viski: Muhtevası> 2 Litre, İskoç

11.01.10 Diğer rom ve taifa; muhteva=<2 lt.

11.01.10 Cin; muhteva > 2 litre

11.01.10 Votka; alkol derecesi>%45,4; muhteva <= 2 litre

11.01.10 Arak; muhteva > 2 litre

11.01.10 Diğer alkollü içkiler; meyvelerden damıtım yoluyla elde edilen, muhteva=<2 lt.

11.01.10 Tekila, muhteva>2 lt.

11.01.10 Saf ve karıştırılmış tahıl viskisi: Muhtevası<=2 Litre, İskoç

11.01.10 Diğer karıştırılmış viski: Muhtevası<=2 Litre, İskoç

11.01.10 Diğer viskiler; muhteva > 2 litre

11.01.10 Kıymeti saf alkolün lt. 7, 9 euro'yu >rom ve taifa; muhteva=<2 lt.

11.01.10 Kıymeti saf alkolün lt. 7, 9 euro'yu >rom ve taifa; muhteva >2 lt.

11.01.10 Cin; muhteva <= 2 litr

11.01.10 Geneva  (Ardıç rakısı); muhteva>2 lt.

11.01.10 Votka; alkol derecesi=<%45,4; muhteva > 2 litre

11.01.10 Likörler; muhteva <= 2 litre

11.01.10 Arak; muhteva <= 2 litre

11.01.10 Alkollü içkiler (likör hariç) erik, armut ve kirazdan, muhteva>2 lt.

11.01.10 Calvados; meyvelerden damıtım yoluyla elde edilen, muhteva=<2 lt.

11.01.10 Diğer alkollü içkiler;  meyvelerden damıtılan hariç, likörler hariç, muhteva=<2 lt.

11.01.10 Alkollü içkiler (likörler hariç) meyvelerden damıtımla elde ed, muhteva>2 lt.

11.01.10 Diğer alkollü içecekler; muhteva>2 lt.

11.01.10 Etil alkol; tağyir edilmemiş, diğer, muhteva>2lt, alkol derecesi<%80

11.01.10 Diğer - damıtılmış üzüm şarabından veya üzüm posasından (cibre) elde edilen alkoller
(konyak hariç) (NOT: Alkol vergileri hariç)

11.01.10 Rakı (NOT: Alkol vergileri hariç)

11.01.10 Armanyak; muhteva>2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilmiş

11.01.10 Burbon viski; muhteva > 2 litre

11.01.10 Saf ve karıştırılmış tahıl viskisi: Muhtevası>2 Litre, İskoç
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11.01.10 Rom; muhteva=<2 lt. (hektolitresinde 225 gr dan fazla etil ve metil alkol den başka uçucu
maddeler içeren)

11.01.10 Diğer içkiler; muhteva >2 lt.,litre kıymeti=<2 euro

11.01.10 Votka; alkol derecesi=<%45,4; muhteva <= 2 litre

11.01.10 Likörler; muhteva > 2 litre

11.01.10 Uzo; muhteva=<2 lt.

11.01.10 Diğer alkollü içecekler, muhteva=<2 lt.

11.01.10 Etil alkol; tağyir edilmemiş, diğer, muhteva=<2lt, alkol derecesi<%80

11.01.10 Viski (NOT: Alkol vergileri hariç)

11.01.10 Meyvelerden damıtma yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (likör, cin, ardıç rakısı, üzüm
şarabı veya üzüm posası hariç) (NOT: Alkol vergileri hariç)

11.01.10 Grappa; muhteva=<2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilmiş

11.01.10 Fermente edilmiş şeker kamışı ürünlerini damıtarak elde edilen rom ve diğer alkollü içkiler
(NOT: Alkol vergileri hariç)

11.01.10 Saf alkoller (NOT: Alkol vergileri hariç)

11.01.10 Armanyak; muhteva=<2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilmiş

11.01.10 Jerez brendisi; muhteva=<2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde ed.

11.01.10 Konyak; muhteva>2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilmiş

11.01.10 Grappa; muhteva > 2 lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilmiş

11.01.99 Damıtılmış alkollü içecek imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

11.02.11 Köpüklü şarap, taze üzümden

11.02.11 Cava (köpüklü şarap); korunmuş menşe işareti (PDO) olan, taze üzümden

11.02.11 Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) köpüklü şaraplar

11.02.11 Şampanya; Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar

11.02.11 Şarap; Taze üzümden, köpüklü, korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar

11.02.11 Asti köpüklü şarap; Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar

11.02.11 Köpüklü şarap, taze üzümden elde edilenler (şampanya ve alkol vergileri hariç)

11.02.11 Prosecco (köpüklü şarap); korunmuş menşe işareti (PDO) olan, taze üzümden

11.02.11 Taze üzümden diğer köpüklü şaraplar; korunmuş menşe işareti (PDO) olan

11.02.11 Taze üzümden diğer köpüklü şaraplar

11.02.11 Şampanya (NOT: Alkol vergileri hariç)

11.02.11 Köpüklü şarap (alkolsüz şarap dahil), taze üzümden

11.02.12 Şarap ve üzüm şırası, mayalanması 20 derecede, karbondioksit basıncı ≥ 1 bar ve < 3 bar
altında alkol ilavesiyle durdurulan veya önüne geçilenler (köpüklü şarap hariç)

11.02.12 Beyaz dışındaki şaraplar; AB'de üretilmemiş, diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden,
muhtevası<=2Lt

11.02.12 Bourgogne (Burgundy) şarabı; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Piemonte (Piemont) şarabı; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Beyaz dışındaki şaraplar; korunmuş coğrafi işareti (PGI), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Madeira ve Setubal muscatel şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, alkol > %15,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Beyaz şarap; korunmuş menşe işaretli (PDO) veya Korunmuş coğrafi işaretli (PGI), AB'de
üretilmemiş, 2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Beyaz dışındaki şaraplar; PDO, PGI, vb. işareti olmayan, AB'de üretilmemiş,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Vallée du Rhone şarabı; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası > 10Lt
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11.02.12 Beyaz dışındaki şarapların diğerleri; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, muhtevası > 10Lt

11.02.12 Beyaz şaraplar; AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası > 10Lt

11.02.12 Diğer şaraplar; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, alkol > %15, muhtevası > 10Lt

11.02.12 Beyaz dışındaki şaraplar; AB'de üretilmemiş, diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden),
muhtevası > 10Lt

11.02.12 Diğer üzüm şıraları; diğer, yoğunluk =<1, 33 gr/m3, alkol derecesi=<%1

11.02.12 Üzüm şırası (alkol vergisi hariç)

11.02.12 Bordeaux şarabı; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Val de Loire (Loire valley) şarabı; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, 2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Beyaz şaraplar; korunmuş coğrafi işareti (PGI), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Beyaz dışındaki şaraplar; PDO, PGI, vb. işareti olmayan, AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Diğer şaraplar; PDO veya PGI işareti OLMAYAN, AB'de üretilmiş, alkol > %15,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Beyaz şarap; PDO, PGI, vb. işareti olmayan, AB'de üretilmemiş, 2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Beaujolais şarabı; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası >
10Lt

11.02.12 Beyaz şarap; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası >
10Lt

11.02.12 Beyaz dışındaki şaraplar; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, muhtevası > 10Lt

11.02.12 Samos ve Muscat de Lemnos şarabı; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, alkol >
%15, muhtevası > 10Lt

11.02.12 Beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden), muhtevası > 10Lt

11.02.12 Diğer üzüm şıraları; konsantre edilmiş, yoğunluk =<1, 33 gr/m3, alkol derecesi=<%1

11.02.12 Şarap; mantar tıpa tutucularla şişe ağzına tutturulmuş, korunmuş coğrafi işareti (PGI),
muhtevası =<2 litre

11.02.12 Bourgogne (Burgundy) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Tokay şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası<=2Lt

11.02.12 Sicilia şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası<=2Lt

11.02.12 Diğer şaraplar; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası<=2Lt

11.02.12 Languedoc-Roussillon şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO),AB'de
üretilmiş, alko <=%15,muht.<=2Lt

11.02.12 Trentino ve Alto Adige şarabı; beyaz dışındakiler,korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de
üretilmiş,alkol <=%15,muht.<=2Lt

11.02.12 Rioja şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Beyaz şarap; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası<=2Lt

11.02.12 Sherry şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, alkol>15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Diğer şaraplar; AB'de üretilmiş, alkol>15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden) şaraplar; mantar tıpa tutucularla şişe ağzına
tutturulmuş, muhtevası =<2 litre
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11.02.12 Val de Loire (Loire valley) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,
alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Lazio (Latium) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası<=2Lt

11.02.12 Vinho Verde şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası<=2Lt

11.02.12 Bordeaux şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Val de Loire (Loire Valley) şarabı; beyaz dışında,korunmuş menşe işaretli (PDO),AB'de
üretilmiş, alkol<=%15, muht.<=2Lt

11.02.12 Veneto şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Valdepenas şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Beyaz dışındaki şaraplar; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen), AB'de üretilmiş,
alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Marsala şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, alkol>15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, PDO veya PGI işaretli, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Beyaz dışındaki şaraplar; AB'de üretilmemiş, PDO veya PGI işaretli, muhtevası > 10Lt

11.02.12 Diğer beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, muhtevası > 10Lt

11.02.12 Diğer üzüm şıraları; fermenteli/fermantasyonu alkol ilavesinden başkaca durdurulmuş

11.02.12 Diğer üzüm şıraları; konsantre edilmiş, diğer

11.02.12 Şarap; mantar tıpa tutucularla şişe ağzına tutturulmuş, korunmuş menşe işaretli (PDO),
muhtevası =<2 litre

11.02.12 Diğer şaraplar; mantar tıpa tutucularla şişe ağzına tutturulmuş, muhtevası =<2 litre

11.02.12 Bordeaux şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası<=2Lt

11.02.12 Mosel - Saar - Ruwer şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Rheinhessen şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası<=2Lt

11.02.12 Toscana (Tuscany) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Veneto şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası<=2Lt

11.02.12 Penedés şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası<=2Lt

11.02.12 Valencia şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası<=2Lt

11.02.12 Bourgogne (Burgundy) şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de
üretilmiş, alkol<=%15, muht.<=2Lt

11.02.12 Vallée du Rhone şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,
alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Sicilia şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, muht.<=2Lt

11.02.12 Toscana (Tuscany) şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de
üretilmiş, alkol <=%15, muht.<=2Lt

11.02.12 Dao, Bairrada ve Douro şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de
üretilmiş,alkol<=%15,muht.<=2Lt

11.02.12 Penedés şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, muhtevası<=2Lt



KOD TANIM

11.02.12 Diğer şaraplar; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Beyaz dışındaki şaraplar; korunmuş coğrafi işareti (PGI), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası<=2Lt

11.02.12 Beyaz şarap; AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Madeira ve Setubal muscatel şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, alkol>15,
muhtevası<=2Lt

11.02.12 Samos ve Muscat de Lemnos şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, alkol>15,
muhtevası<=2Lt

11.02.12 Diğer şaraplar; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, alkol>15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Beyaz dışındaki şaraplar; AB'de üretilmemiş, PDO veya PGI işaretli, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Beyaz şarap, korumaya alınmış bölgelerde üretilenler

11.02.12 Taze üzüm şarabı (alkolsüz şarap dahil) (köpüklü şarap hariç); üzüm şırası

11.02.12 Kaliteli şarap ve üzüm şırası, mayalanması alkol ilavesiyle durdurulan veya önüne geçilen,
alkol derecesi ≤ % 15 olan korumaya alınmış bölgelerde üretilen kaliteli şaraplar (beyaz ve
köpüklü şarap hariç)

11.02.12 Porto, Maderia, şeri ve diğerleri (alkol oranı > % 15 olanlar)

11.02.12 Diğer beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Diğer şaraplar; mantar tıpa tutucularla şişe ağzına tutturulmuş, 2Lt < muhtevası <= 10Lt

11.02.12 Beaujolais şarabı; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Languedoc - Roussillon; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Tokay şarabı; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Beyaz dışındaki şarapların diğerleri; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, 2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Beyaz şaraplar; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Diğer beyaz şaraplar; PDO, PGI, vb. işareti olmayan, AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Sherry şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, alkol > %15, 2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Diğer şaraplar; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, alkol > %15, 2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Beyaz dışındaki şaraplar; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmemiş, 2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Beyaz dışındaki şaraplar; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen), AB'de üretilmemiş,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Diğer şaraplar; mantar tıpa tutucularla şişe ağzına tutturulmuş, 20 oC'de 1bar<karbondioksit
basıncı<3bar, muhtevas>10Lt

11.02.12 Bourgogne (Burgundy) şarabı; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası > 10Lt

11.02.12 Languedoc - Roussillon şarabı; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, muhtevası > 10Lt

11.02.12 Piemonte (Piemont) şarabı; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası > 10Lt

11.02.12 Beyaz şaraplar; korunmuş coğrafi işaretli (PGI), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası >
10Lt

11.02.12 Beyaz şaraplar; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası > 10Lt

11.02.12 Beyaz dışındaki şaraplar AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası > 10Lt

11.02.12 Sherry şarabı; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, alkol > %15, muhtevası > 10Lt

11.02.12 Beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden, muhtevası<=2Lt
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11.02.12 Taze üzüm şarabı (köpüklü şarap hariç); üzüm şırası

11.02.12 Şarap ve üzüm şıraları, mayalanması alkol ilavesiyle durdurulan veya önüne geçilen, alkol
derecesi ≤ % 15 olan şarap ve üzüm şıraları ( korumaya alınmış bölgelerde üretilen şaraplar ve
köpüklü şaraplar hariç)

11.02.12 Beyaz dışındaki diğer şaraplar; AB'de üretilmemiş, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Vallée du Rhone şarabı; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Beyaz şaraplar; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Beyaz dışındaki şaraplar; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, 2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Samos ve Muscat de Lemnos şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, alkol > %15,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Beyaz şarap; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen), AB'de üretilmemiş,
2Lt<muhtevası<=10Lt

11.02.12 Bordeaux şarabı; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası >
10Lt

11.02.12 Val de Loire (Loire valley) şarabı; korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, muhtevası > 10Lt

11.02.12 Beyaz dışındaki şaraplar; korunmuş coğrafi işaretli (PGI), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası > 10Lt

11.02.12 Madeira ve Setubal muscatel şarabı; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, alkol >
%15, muhtevası > 10Lt

11.02.12 Beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, PDO veya PGI işaretli, muhtevası > 10Lt

11.02.12 Beyaz dışındaki diğer şaraplar; AB'de üretilmemiş, muhtevası > 10Lt

11.02.12 Diğer üzüm şıraları

11.02.12 Alsace şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası<=2Lt

11.02.12 Pfalz şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası<=2Lt

11.02.12 Trentino, Alto Adige ve Friuli şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,
alkol <=%15, muht.<=2Lt

11.02.12 Rioja şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası<=2Lt

11.02.12 Beaujotais şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Piemonte (Piemont) şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de
üretilmiş, alkol <=%15, muht.<=2Lt

11.02.12 Navarra şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol
<=%15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Beyaz şarap; korunmuş coğrafi işareti (PGI), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Beyaz dışındaki şaraplar; AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Port  şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, alkol>15, muhtevası<=2Lt

11.02.12 Diğer şaraplar; diğer, AB'de üretilmiş, alkol > %15, muhtevası > 10Lt

11.02.20 Şarap tortusu; alkol derecesi =<% 7, 9 ve kuru madde oranı =>% 25

11.02.20 Şarap tortusu; diğer

11.02.20 Şarap tortusu; argol

11.02.20 Ham tartar

11.02.99 Üzüm şarabı imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

11.03.10 Mayalı içecekler ve bunların karışımları (alkolsüz içeceklerle, elma şarabı, armut şarabı ve bal
likörü ile yapılanlar dahil; malt birası ve bitkilerle veya aromatik özlerle aromalandırılmış
üzüm şarabı hariç)
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11.03.10 Fermente edilmiş içki karışımları; köpüksüz, muhteva=<2 lt, alkollü/alkolsüz

11.03.10 Fermente edilmiş diğer içkiler; meyve posalarından yapılan

11.03.10 Elma şarabı ve armut şarabı; köpüksüz, muhteva>2 lt.

11.03.10 Diğer mayalı içecekler (örneğin elma şarabı, armut şarabı, bal likörü); alkol içeren karışık
içecekler

11.03.10 Elma şarabı ve armut şarabı; köpüklü

11.03.10 Elma şarabı ve armut şarabı; köpüksüz, muhteva=<2 lt.

11.03.10 Fermente edilmiş içki karışımları; köpüksüz, muhteva>2 lt, alkollü/alkolsüz

11.03.10 Fermente edilmiş içki karışımları; köpüklü, alkollü/alkolsüz

11.03.99 Elma ve diğer meyve şarapları imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

11.04.10 Vermut ve bitki veya aromatik özlerle tatlandırılmış diğer taze üzüm şarapları (NOT: Alkol
vergileri hariç)

11.04.10 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları; muhteva=<2 lt, alkol derecesi=<% 18

11.04.10 Vermut ve diğer tatlandırılmış şaraplar (taze üzümden)

11.04.10 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları; alkol derecesi=<% 18, muhteva>2 lt.

11.04.10 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları; muhteva=<2 lt, alkol derecesi > % 18

11.04.10 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları; alkol derecesi > % 18, muhteva>2 lt.

11.04.99 Diğer damıtılmamış mayalı içecek imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

11.05.10 Bira, bira imalatından elde edilen posalar hariç

11.05.10 Bira (malttan) şişede (muhtevası 10 litre < olan kaplarda)

11.05.10 Alkolsüz bira

11.05.10 Malttan üretilen bira (alkolsüz bira, alkol oranı ≤ % 0,5 olan biralar hariç), (NOT: Alkol
vergileri hariç)

11.05.10 Bira (malttan) diğer (muhtevası 10 litre < olan kaplarda)

11.05.10 Alkolsüz ve alkol oranı ≤% 0.5 olan biralar

11.05.10 Alkolsüz biralar

11.05.10 Bira (malttan) diğer (muhtevası 10 litre >olan kaplarda)

11.05.20 Bira imalatı sırasında veya damıtma esnasında elde edilen posalar ve atıklar (NOT: Alkol
vergileri hariç)

11.05.20 Bira imalatı sırasında veya damıtma esnasında elde edilen posalar

11.05.20 Biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları

11.05.99 Bira imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

11.06.10 Buğday maltı; un şeklinde (kavrulmamış)

11.06.10 Malt, kavrulmamış (NOT: Alkol vergileri hariç)

11.06.10 Malt, kavrulmuş (daha fazla işlemden geçmiş ürünler, kahve ikameleri olarak kavrulmuş malt
hariç) (NOT: Alkol vergileri hariç)

11.06.10 Malt (kavrulmuş)

11.06.10 Diğer maltlar; un şeklinde (kavrulmamış)

11.06.10 Buğday maltı; diğer şekilde (kavrulmamış)

11.06.10 Diğer maltlar (kavrulmamış)

11.06.10 Malt

11.06.99 Malt imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

11.07.11 Maden suyu (doğal) - tatlandırılmamış

11.07.11 İçme suyu, şişelenmiş (tatlandırılmamış ve aromalandırılmamış) (kaynakta şişelenmiş memba
suları dahil)

11.07.11 Tabii mineral sular; diğer (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş)

11.07.11 Diğer tabii ve suni mineral sular (gazsız), buz ve kar, tatlandırılmamış ve aromalandırılmamış

11.07.11 Diğer sular (tatlandırıcı maddeler katılmamış, lezzetlendirilmemiş)
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11.07.11 Maden suyu ve gazlı sular (tatlandırılmış ve aromalı olanlar hariç)

11.07.11 Tabii mineral sular; karbonatlandırılmamış (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş)

11.07.11 Diğer mineral ve gazlı sular (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş)

11.07.11 Diğer mineral ve gazlı sular (tatlandırılmamış)

11.07.11 Maden suyu (suni) - tatlandırılmamış

11.07.19 Alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç); süt ve süt
ürünleri katı yağı içermeyen

11.07.19 Alkolsüz diğer içecekler (20.09 poz. meyve ve sebze suları hariç); %0.2<=süt ve süt ürünleri
katı yağı oranı <%2

11.07.19 Diğer alkolsüz içecekler

11.07.19 Alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç); süt ve süt
ürünleri katı yağı oranı >%2

11.07.19 Gazoz (sade), tatlandırılmış

11.07.19 Soya temelli (protein<%2.8) ile temeli 8,10,12. fasıldaki ürünler olan içecek; alkol, süt ve süt
ür. katı yağı içermeyen

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

11.07.19 Boza

11.07.19 Diğer tabii ve suni mineral sular, tatlandırılmış

11.07.19 Gazoz (kolalı), tatlandırılmış

11.07.19 Alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç); süt ve süt
ürünleri katı yağı oranı <%0.2

11.07.19 Süt yağı içeren alkolsüz içecekler

11.07.19 Gazoz (meyveli), tatlandırılmış

11.07.19 Süt yağı içermeyen diğer alkolsüz içecekler (tatlandırılmış veya tatlandırılmamış mineral,
gazlı veya aromalandırılmış sular hariç)

11.07.19 Suni soda, tatlandırılmış veya aromalandırılmış

11.07.19 Buzlu çay (ice tea)

11.07.19 Soya temelli içecekler; ağırlık itibariyle protein içeriği >= % 2,8, alkol, süt ve süt ürünleri katı
yağı içermeyen

11.07.99 Maden suyu ve alkolsüz içecek imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

12.00.11 Tütünden veya tütün ve tütün ikamelerinin karışımlarından puro, uçları açık puro ve
sigarillolar (NOT: Tütün vergileri hariç)

12.00.11 Tütünden veya tütün ikamelerinden puro, uçları açık puro, sigarillo (küçük puro) ve sigaralar

12.00.11 Tütünden veya tütün ve tütün ikamelerinin karışımlarından sigaralar (NOT: Tütün vergileri
hariç)

12.00.11 Tütün içeren sigaralar; diğer

12.00.11 Yalnızca tütün ikamelerinden puro, uçları açık puro, sigarillo ve sigaralar (NOT: Tütün
vergileri hariç)

12.00.11 Diğer purolar, sigarillolar ve sigaralar

12.00.11 Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

12.00.11 Tütün içeren sigaralar; karanfil içerenler

12.00.12 Saplarından ayrılmış ve tekrar kurutulan tütünler

12.00.12 Tütün; güneşte kurutulmuş, şark tipi (sapları tamamen veya kısmen koparılmış, damarı
çıkarılmış)

12.00.12 Tütün; fırında kurutulmuş (sapları tamamen veya kısmen koparılmış, damarı çıkarılmış)

12.00.12 Tütün; gölgede kurutulmuş, açık renkli (sapları tamamen veya kısmen koparılmış, damarı
çıkarılmış)

12.00.12 Kurutulmuş, saplarından ayrılmış/sıyrılmış tütün yaprakları

12.00.12 Tütün; gölgede kurutulmuş, koyu renkli (sapları tamamen veya kısmen koparılmış, damarı
çıkarılmış)
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12.00.12 Islah edilmiş saplı/cizgili tütün yaprakları

12.00.12 Diğer tütünler (sapları tamamen veya kısmen koparılmış, damarı çıkarılmış)

12.00.19 Pipo, sigaralık ve diğer tütünler; muhtevası <= 500 gr, ambalajlarda

12.00.19 Tarifenin başka yerinde yer almayan diğer tütünler, tütün yerine kullanılan maddeler

12.00.19 Nargile tütünleri; aromalandırılmış olsun, olmasın

12.00.19 İçilen tütünler (pipo tütünleri, sigaralık tütünler, vb.) (NOT: Tütün vergileri hariç)

12.00.19 Tütün; enfiye ve çiğnemeye mahsus

12.00.19 Başka yerde sınıflandırılmamış imal edilmiş tütün, tütün ekstreleri ve esansları ile diğer
homojenize veya yeniden yapılandırılmış tütünler

12.00.19 Homojenize/yeniden tertip edilmiş tütün

12.00.19 Pipo, sigaralık ve diğer tütünler; diğer şekillerde

12.00.19 Diğer imal edilmiş tütün ve ikameleri; homojenize veya yeniden yapılandırılmış tütünler; tütün
ekstreleri ve esansları

12.00.20 Tütün döküntüleri

12.00.99 Tütün ürünleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

13.10.10 Yün yağı (lanolin dahil)

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

13.10.10 Diğer yapağı yağı vb. elde edilen yağlı maddeler

13.10.10 Yapağı yağı; ham

13.10.10 Lanolin

13.10.21 İpek; ham (bükülmemiş)

13.10.21 Ham ipek (bükülmemiş)

13.10.22 Diğer yünler (yıkanmış)

13.10.22 Yün, yağı alınmış veya karbonize edilmiş (kardelenmemiş veya taranmamış)

13.10.22 Yünler (karbonize edilmiş)

13.10.22 Yün; kırkma (yıkanmış)

13.10.23 Yün ve ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri; (karbonize edilmemiş)(ditme suretiyle elde
edilenler hariç):

13.10.23 Yün ve ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri; (karbonize edilmiş)(ditme suretiyle elde
edilenler hariç):

13.10.23 Yün veya ince hayvan kıllarının tarak altı döküntüsü

13.10.24 Kaşmir keçisi kılı (kardeli/taranmış)

13.10.24 Kaba hayvan kılları; kardeli/taranmış

13.10.24 Diğer ince hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış):

13.10.24 Yün ve ince veya kaba hayvan kılı (kardelenmiş veya taranmış)

13.10.24 Kardeli yünler

13.10.24 Diğer yün "tops"ları ve diğer taranmış yünler

13.10.24 Yün "tops"ları ve diğer taranmış yünler; yığın halinde taranmış

13.10.25 Pamuk (kardelenmiş veya taranmış)

13.10.25 Pamuk (kardeli/penyeli)

13.10.26 Jüt ve diğer tekstil elyafları (keten, saf kenevir ve rami hariç), işlenmiş fakat eğirilmemiş

13.10.26 Jüt, bitki iç kabuğu liflerinin kıtık, döküntüleri

13.10.29 Keten kıtık ve döküntüleri

13.10.29 Keten; kırılmış/kabukları çıkarılmış

13.10.29 Diğer bitkisel tekstil elyafları, işlenmiş fakat eğirilmemiş

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

13.10.29 Keten, saf hint keneviri ve rami tekstil lifleri

13.10.29 Keten; taranmış veya başka şekilde işlem görmüş, iplik haline getirilmemiş



KOD TANIM

13.10.29 Kendir kıtık ve döküntüleri

13.10.31 Naylon/diğer poliamidlerden sent. devamsız lifler; karde edilmiş, taranmış / iplik imali için
başka şekilde işlem görmüş

13.10.31 Diğer sentetik devamsız lifler; karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için başka şekilde işlem
görmüş

13.10.31 Poliesterden lif ve döküntüler (eğirilme için kardelenmiş, taranmış veya başka şekilde
işlenmiş)

13.10.31 Sentetik devamsız elyaf (eğirilme için kardelenmiş, taranmış veya başka şekilde işlenmiş)

13.10.31 Diğer sentetik devamsız lifler ve döküntüleri (eğirilme için kardelenmiş, taranmış veya başka
şekilde işlenmiş)

13.10.31 Poliesterden sentetik devamsız lifler; karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için başka
şekilde işlem görmüş

13.10.31 Akrilik veya modakrilikten sent. devamsız lifler; karde edilmiş, taranmış / iplik imali için
başka şekilde işlem görmüş

13.10.31 Akrilik veya modakrilikten lif ve döküntüler (eğirilme için kardelenmiş, taranmış veya başka
şekilde işlenmiş)

13.10.31 Polipropilenden sentetik devamsız lifler; karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için başka
şekilde işlem görmüş

13.10.32 Suni devamsız lifler (taranmış, ileri işlem görmüş)

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

13.10.40 İpek iplik ve ipek döküntülerinden elde edilen iplikler (perakende satışa hazır); ipek misina

13.10.40 İpek iplik (perakende)

13.10.40 İpek döküntülerinden elde edilen iplikler (perakende satışa hazır olmayanlar)

13.10.40 İpek iplik, ağarmamış, temizlenmiş/ağarmış (toptan)

13.10.40 İpek iplik (toptan)

13.10.40 Buretten ve diğer ipek döküntülerinden elde edilen iplikler; misina

13.10.40 İpek iplik (ipek döküntülerinden elde edilenler hariç) (perakende satışa hazır olmayanlar)

13.10.40 İpek iplik; döküntülerden elde edilen; temizlenmiş (toptan)

13.10.40 İpek iplikler ve ipek döküntülerinden iplikler

13.10.40 İpek iplik; döküntülerden; diğer şekillerde işlenmiş (toptan)

13.10.50 Yün veya ince hayvan kılından iplikler (perakende satışa hazır)

13.10.50 İnce hayvan kıllarından iplikler (taranmış); ağartılmış, perakende olarak satılacak hale
getirilmemiş

13.10.50 Yün iplikler; ağartılmamış, taranmış, yün<%85, sentetik lif karışık (perakende)

13.10.50 İnce hayvan kıllarından iplikler (karde edilmiş); ağartılmış, perakende olarak satılacak hale
getirilmemiş

13.10.50 İnce hayvan kılından iplik; yün+ince kıl<%85, diğer perakende halde

13.10.50 Taranmış yünden veya taranmış ince hayvan kılından iplikler (perakende satışa hazır olmayan)

13.10.50 Yün ipliği; kardeli, ağartılmamış, yün =>%85 (toptan)

13.10.50 Yün ipliği; kardelenmiş, ağartılmamış, yün <%85 (toptan)

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

13.10.50 Yün iplikler; diğer, taranmış, yün+ince hay.kılı=>%85 (perakende)

13.10.50 Yün iplikler; diğer, taranmış, yün<%85, sentetik lif karışık (perakende)

13.10.50 İnce hayvan kıllarından iplikler (karde edilmiş); ağartılmamış, perakende olarak satılacak hale
getirilmemiş

13.10.50 İnce hayvan kıllarından iplikler (taranmış); ağartılmamış, perakende olarak satılacak hale
getirilmemiş

13.10.50 Hayvan kılından iplik; yün+ince kıl=>%85, diğer perakende halde

13.10.50 Kaba hayvan kıllarından/at kılından iplikler
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13.10.50 Kardelenmiş yünden veya kardelenmiş ince hayvan kılından iplikler (perakende satışa hazır
olmayan)

13.10.50 Yün ipliği; kardeli, yün+ince hay.kılı=>%85, toptan

13.10.50 Yün iplikler; ağartılmamış, taranmış, yün+ince hay.kılı=>%85 (perakende)

13.10.50 Yün iplikler; diğer, taranmış, yün<%85, diğer şekilde karışık (perakende)

13.10.50 Hayvan kılından iplik; yün+ince kıl=>%85, top/çile, 125gr<ağırlık<=500gr

13.10.50 Yün iplikler, perakende satış için olsun veya olmasın; ince veya kaba hayvan kılından ya da at
kılından iplikler

13.10.50 Yün ipliği; kardeli, diğer, yün =>%85 (toptan)

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

13.10.50 Yün iplikler; ağartılmamış, taranmış, yün<%85, diğer şekilde karışık (perakende)

13.10.50 Yün ipliği; kardelenmiş, diğer, yün <%85 (toptan)

13.10.61 Diğer kullanımlar için taranmamış pamuktan iplikler (perakende satışa hazır olmayan) (halı ve
yer kaplaması için olanlar dahil)

13.10.61 Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(dteks>=714,29)(pamuk>=%85)(metrik no=<14)

13.10.61 Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(dteks<83,33)(pamuk>=%85)(metrik no>120)

13.10.61 Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(106,38=<dteks<125)(pamuk>=%85)(80<metrik
no=<94)

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

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

13.10.61 Pamuk ipliği(tek kat, penyesiz,pamuk<%85, dtex>=714.29;) (dikiş ipliği hariç)(metrik
no=<14)

13.10.61 Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, dtex>=714.29;)(dikiş ipliği hariç)(metrik
no=<14)

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

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

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

13.10.61 Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, 232.56=<dtex<714.29;)(dikiş ipliği
hariç)(14<metrik no=<43)

13.10.61 Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, dtex<125;)(dikiş ipliği hariç)(metrik no>80)

13.10.61 Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, 232.56=<dtex<714.29; )(dikiş ipliği
hariç)(14<metrik no=<43)

13.10.61 Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, dtex<125;)(dikiş ipliği hariç)(metrik no>80)

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

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

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

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

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

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

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

13.10.61 Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(125=<dteks<192,31 )(pamuk>=%85)(52<metrik
no=<80)

13.10.61 Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(83,33=<dteks<106,38)(pamuk>=%85)(94<metrik
no=<120)

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

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

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

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

13.10.61 Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, 106.38<=dtex<125)
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13.10.61 Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, 192.31=<dtex<232.56; )(dikiş ipliği
hariç)(43<metrik no=<52)

13.10.61 Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, 192.31=<dtex<232.56;)(dikiş ipliği
hariç)(43<metrik no=<52)

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

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

13.10.61 Örgü kumaşlar ve çoraplar için taranmamış pamuktan iplikler (perakende satışa hazır
olmayan)

13.10.61 Dokuma kumaşlar için taranmış pamuktan iplikler (perakende satışa hazır olmayan) (halı ve
yer kaplaması için olanlar hariç)

13.10.61 Pamuk iplikler (perakende satışa hazır) (dikiş ipliği hariç)

13.10.61 Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(232,56=<dteks<714,29,
)(pamuk>=%85)(14<metrik no=<43)

13.10.61 Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(83,33=<dteks<125)(pamuk>=%85)(80<metrik
no=<120)

13.10.61 Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(dteks>=714,29)(pamuk>=%85)(metrik no=<14)

13.10.61 Dokuma kumaşlar için taranmamış pamuktan iplikler (perakende satışa hazır olmayan) (halı
ve yer kaplaması için olanlar hariç)

13.10.61 Diğer kullanımlar için taranmış pamuktan iplikler (perakende satışa hazır olmayan) (halı ve
yer kaplaması için olanlar dahil)

13.10.61 Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(125=<dteks<192,31 )(pamuk>=%85)(52<metrik
no=<80)

13.10.61 Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(192,31=<dteks<232,56, )(pamuk>=%85)(43<metrik
no=<52)

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

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

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

13.10.61 Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, 125=<dtex<192.31;)(dikiş ipliği
hariç)(52<metrik no=<80)

13.10.61 Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, 125=<dtex<192.31;)(dikiş ipliği hariç)(52<metrik
no=<80)

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

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

13.10.61 Pamuktan iplikler (dikiş ipliği hariç)

13.10.61 Örgü kumaşlar ve çoraplar için taranmış pamuktan iplikler (perakende satışa hazır olmayan)

13.10.61 Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(192,31=<dteks<232,56,
)(pamuk>=%85)(43<metrik no=<52)

13.10.61 Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(232,56=<dteks<714,29, )(pamuk>=%85)(14<metrik
no=<43)

13.10.61 Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(dteks<83)(pamuk>=%85)(metrik no>120)

13.10.62 Pamuktan dikiş ipliği (perakende)

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

13.10.62 Pamuktan dikiş iplikleri

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

13.10.71 Keten tekkat iplik (desiteks<277,8) mertik no>36

13.10.71 Keten çokkatlı bükülü /katlı bükülü iplik;( parekende olmayan)

13.10.71 Keten iplikler (perakende satışa hazır)

13.10.71 Keten tekkat iplik (desiteks>=833.3;) mertik no=<12

13.10.71 Keten çokkatlı bükülü /katlı bükülü iplik;( parekende)

13.10.71 Keten tekkat iplik  (277.8=<desiteks<833.3;) 12<mertik no=<36
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13.10.71 Keten tekkat iplik (desiteks>=833.3;) mertik

13.10.71 Keten iplikler (perakende satışa hazır olmayan)

13.10.71 Keten iplikler

13.10.72 Kendir ipliği (perakende hale getirilmemiş)

13.10.72 Dokunabilir diğer bitkisel liflerden iplikler

13.10.72 Bitkisel tekstil elyafından veya bitki kabuğu elyaflarından yapılan iplikler (keten hariç); kağıt
iplikleri

13.10.72 Saf kenevirden iplikler

13.10.72 Kağıt iplikleri

13.10.72 Rami iplikleri; dtex >= 277,8 metrik no=<36

13.10.72 Hindistan cevizi ipliği (koko)

13.10.72 Tek kat iplikler; jüt veya diğer bitkisel liflerden

13.10.72 Hindistan cevizi lifinden iplikler

13.10.72 Rami iplikleri; desiteks<277,8 metrik no>36

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

13.10.72 Kendir ipliği (perakende hale getirilmiş)

13.10.72 Jüt veya diğer tekstil bitki kabuğu elyaflarından yapılan iplikler; diğer bitkisel tekstil
elyaflarından iplikler; kağıt iplikleri

13.10.81 Polipropilenden iplikler (dikiş ipliği hariç); çok katlı veya katlı bükülü (kable), perakende satış
için olmayan

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

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

13.10.81 Poliesterlerden iplik (dikiş ipliği hariç) rötar/kable diğer iplikler (Perakende satışa hazır
olmayan)

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

13.10.81 Sentetik filamentlerden diğer iplikler (dikiş ipliği hariç); çok katlı / katlı bükülü, perakende
satış için olmayan

13.10.81 Çok katlı veya bükülü suni filament iplikler (perakende satışa hazır olmayan) (dikiş ipliği
hariç)

13.10.81 Suni ve sentetik filament iplikler, katlı veya bükülü (dikiş iplikleri ve poliamidlerden,
polyesterlerden veya viskoz suni ipeklerden olan yüksek dayanırlıkta iplikler hariç), perakende
satışa hazır olmayan; perakende satışa hazır suni ve sentetik filament iplikler (dikiş iplikleri
hariç)

13.10.81 Sentetik/suni filament iplikleri (dikiş hariç) (perakende)

13.10.81 Naylon, diğer poliamidlerden iplik (dikiş ipliği hariç) rötar/kable diğer iplikler (Perakende
satışa hazır olmayan)

13.10.81 Polipropilenden iplik (dikiş ipliği hariç) rötar/kable (Perakende satışa hazır olmayan)

13.10.81 Suni ve sentetik filament ipliği, (perakende satışa hazır) (dikiş ipliği hariç)

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

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

13.10.81 Diğer iplikler (Akrilik veya vinil sentetik filamentten iplikler dahil, dikiş ipliği hariç)
rötar/kable (perakende satışa hazır olmayan)

13.10.82 Sentetik devamsız liflerden iplikler; röt/kab,  polyester lifleri  >= 85% (toptan)(dikiş hariç)

13.10.82 Sentetik devamsız liflerden iplikler; tek kat, naylon/diğer polyamid >= 85% (toptan)(dikiş
hariç)

13.10.82 İplikler, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği ≥ % 85 olanlar (dikiş ipliği hariç)
(perakende satışa hazır olmayan)

13.10.82 Sentetik devamsız liflerde iplikler; tek kat, akrilik /modakrilik >= 85% (toptan)(dikiş hariç)

13.10.82 İplikler, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği ≥ % 85 olanlar (dikiş ipliği hariç)
(perakende satışa hazır)
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13.10.82 Sentetik devamsız liflerden iplikler; tek kat,sentetik devamsız lifleri >= 85% (toptan)(dikiş
hariç)

13.10.82 Sentetik devamsız liflerden iplikler; röt/kab, sentetik devamsız lifleri >= 85% (toptan)(dikiş
hariç)

13.10.82 Sentetik devamsız liflerden iplikler; tek kat, polyester lifleri >= 85% (toptan)(dikiş hariç)

13.10.82 İplikler, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği ≥ % 85 olanlar (dikiş ipliği hariç)

13.10.82 Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç); sentetik devamsız lif oranı =>%85,
perakende için

13.10.82 Sentetik devamsız liflerden iplikler; röt/kab, akrilik /modakrilik >= 85% (toptan)(dikiş hariç)

13.10.82 Sentetik devamsız liflerden iplikler; röt/kab, naylon/diğer poliami >= 85% (toptan)(dikiş hariç)

13.10.83 Devamsız poliester liflerden diğer iplikler; Yün /ince hayvan kılı karışık  (toptan)(dikiş hariç)

13.10.83 Sentetik devamsız liflerden diğer iplikler; pamuk  karışık (toptan)(dikiş hariç)

13.10.83 İplikler, suni elyaflarla karışık, ağırlığına göre devamsız polyester elyaf içeriği < % 85 olanlar
(dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır olmayan)

13.10.83 İplikler, pamukla karışık, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği < % 85 olanlar (dikiş
ipliği hariç) (perakende satışa hazır olmayan)

13.10.83 İplikler, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği < % 85 olanlar (dikiş ipliği hariç)
(perakende satışa hazır)

13.10.83 Devamsız poliester liflerden diğer iplikler; pamukla karışık (toptan)(dikiş hariç)

13.10.83 Devamsız akrilik /modakrilik liflerden diğer iplikler; Yün /ince hayvan kılı karışık
(toptan)(dikiş hariç)

13.10.83 Sentetik devamsız liflerden diğer iplikler; Yün /ince hayvan kılı karışık (toptan)(dikiş hariç)

13.10.83 Sentetik devamsız liflerden diğer iplikler; diğerleri (toptan)(dikiş hariç)

13.10.83 Devamsız poliester liflerden diğer iplikler; diğerleri (toptan)(dikiş hariç)

13.10.83 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iplikler, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği <
% 85 olanlar (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır olmayan)

13.10.83 Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç); sentetik devamsız lif oranı <%85,
perakende için

13.10.83 Devamsız akrilik /modakrilik liflerden diğer iplikler; pamuk  karışık (toptan)(dikiş hariç)

13.10.83 Devamsız poliester liflerden diğer iplikler; suni devamsız lif karışık (toptan)(dikiş hariç)

13.10.83 İplikler, kardelenmiş yün veya ince hayvan kılıyla karışık, ağırlığına göre sentetik devamsız
elyaf içeriği < % 85 olanlar (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır olmayan)

13.10.83 Devamsız akrilik /modakrilik liflerden diğer iplikler; diğerleri (toptan)(dikiş hariç)

13.10.83 İplikler, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği < % 85 olanlar (dikiş ipliği hariç)

13.10.83 İplikler, taranmış yün veya ince hayvan kılıyla karışık, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf
içeriği < % 85 olanlar (perakende satışa hazır olmayan)

13.10.84 Suni devamsız liflerden hayvan kılları ile karışık iplikler (dikiş ipl.hariç); suni devamsız lif
or.<%85, perakende için

13.10.84 Suni devamsız elyaftan iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır)

13.10.84 Suni devamsız liflerden diğer iplikler (dikiş ipl.hariç); suni devamsız lif or.<%85, perakende
için

13.10.84 Suni devamsız elyaftan iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır olmayan)

13.10.84 Suni devamsız liflerden tek kat iplikler (dikiş ipliği hariç); suni devamsız lif oranı =>%85,
perakende için

13.10.84 Suni devamsız liflerden pamuk ile karışık iplikler (dikiş ipl.hariç); suni devamsız lif or.<%85,
perakende için

13.10.84 Suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç); perakende için

13.10.84 Suni devamsız liflerden çok katlı bükülü iplikler (dikiş ipliği hariç); suni devamsız lif oranı
=>%85, perakende için

13.10.84 Suni devamsız elyaftan iplikler (dikiş ipliği hariç)

13.10.85 Suni ve sentetik filamentlerden dikiş iplikleri
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13.10.85 Dikiş ipliği; diğer esaslı sent filament (diğer, toptan)

13.10.85 Sentetik devamsız liflerden dikiş ipliği ; (perakende hale getirilmemiş)

13.10.85 Dikiş ipliği; poliester esaslı sent filament (kor, toptan)

13.10.85 Diğer iplikler (dtex>76; toptan)

13.10.85 Suni devamsız liflerden liflerden dikiş ipliği (perakende hale getirilmiş)

13.10.85 Sentetik devamsız lifden dikiş ipliği (perakende)

13.10.85 Dikiş ipliği; diğer esaslı sent filament (kor, toptan)

13.10.85 Dikiş ipliği; sentetik filamentlerden ;Parekende satılacak hale getirilmiş

13.10.85 Dikiş ipilği, suni filamentlerden, perakende olarak satılacak hale getirilmiş

13.10.85 Suni devamsız liflerden liflerden dikiş ipliği (perakende hale getirilmemiş)

13.10.85 Suni ve sentetik filamentlerden ve elyaftan iplikler ile dikiş iplikleri

13.10.85 Dikiş ipliği; tekstürize esaslı sent filament (diğer, toptan)

13.10.85 Suni ve sentetik devamsız elyaflardan dikiş iplikleri

13.10.91 Yünün veya ince ya da kaba hayvan kılının taraklama aşamasından kalan döküntüleri

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

13.10.92 Pamuk döküntüleri, diğer

13.10.92 Pamuk ditme sonucu döküntüler

13.10.92 Taraklama aşamasından kalan döküntüler ve diğer pamuk atıkları

13.10.93 Doğal tekstil elyafı hazırlama hizmetleri

13.10.99 Tekstil iplik ve elyafı imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

13.20.11 İpekten veya ipek döküntülerinden dokuma kumaşlar

13.20.11 Bez ayağı (düz dokunmuş) (ipek oranı >= %85)

13.20.11 Baskılı diğer mensucat (ipek oranı= > %85)

13.20.11 Seyrek dokunmuş diğer mensucat (ipek oranı >= %85)

13.20.11 Krepler; ağartılmış/ağartılmamış, temizlenmiş (ipek oranı >= %85)

13.20.11 İpekli kumaş (baskılı, ipek <% 85)diğer

13.20.11 İpekli kumaş (ağarmamış, temiz/ağarmış ipek <% 85)

13.20.11 Farklı ipliklerden diğer mensucat (ipek oranı >= %85)

13.20.11 Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış diğer mensucat (ipek oranı >= %85)

13.20.11 Diğer mensucat (ipek oranı >=%85)

13.20.11 Diğer krepler (ipek oranı >= %85)

13.20.11 Buretten mensucat

13.20.11 İpekli kumaş (boyanmış, ipek <% 85)

13.20.11 Boyanmış diğer mensucat (ipek oranı >= %85)

13.20.11 Bez ayağı (düz dokunmuş) (ağartılmamış veya temizlemeden daha ileri bir işlem görmemiş)
(ipek oranı >= %85)

13.20.11 İpekli kumaş (renkli ipliklerden, ipek <% 85)diğer

13.20.11 Genişliği 57 cm. yi geçen fakat 75 cm. yi geçmeyen farklı ipliklerden mensucat (ipek oranı= >
%85)

13.20.12 Dokuma kumaşlar (taranmış yünden, taranmış ince hayvan kılından veya kaba hayvan
kılından)

13.20.12 Kaba hayvan kılı/at kılından mensucat

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

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

13.20.12 Diğer mensucat (kardeli yün +ince kıl<%85, ipek>%10)

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

13.20.12 Diğer mensucat (taranmış yün+ince kıl<%85, m2 =< 200gr)
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13.20.12 Diğer mensucat (taranmış yün+ince kıl<%85, m2 > 200gr)

13.20.12 Dokuma kumaşlar (kardelenmiş veya taranmış yünden, ince hayvan kılından, kaba hayvan
kılından veya at kılından)

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

13.20.12 Diğer mensucat (kardeli yün +ince kıl<%85, m2>300gr, ipek >%10)

13.20.12 Diğ.mensucat (taranmış yün+ince kıl<%85, m2 > 200gr)sent+suni devamsız lifli)

13.20.12 Dokuma kumaşlar (kardelenmiş yünden veya kardelenmiş ince hayvan kılından)

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

13.20.12 Diğer mensucat (kardeli yün+ince kıl<%85, m2<300gr, sent.+suni devamsız lifli)

13.20.12 Diğer mensucat (kardeli yün +ince kıl<%85, m2<300gr, ipek >%10)

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

13.20.12 Diğ.mensucat (taranmış yün+ince kıl<%85, m2=<200gr)sent+suni devamsız lifli)

13.20.12 Diğer mensucat (taranmış yün+ince kıl<%85, ipek >% 10)

13.20.12 Diğer mensucat (kardeli yün+ince kıl<%85, m2>300gr, sent.+suni devamsız lifli)

13.20.13 Keten mensucat; ağartılmamış (keten=>%85)

13.20.13 Dokuma kumaşlar, ketenden, ağırlığına göre keten içeriği ≥ %85 olanlar

13.20.13 Keten mensucat; ağartılmış (keten=>%85)

13.20.13 Dokuma kumaşlar, ketenden

13.20.13 Elastki mensucat; Ağartılmamış veya ağartılmış

13.20.13 Dokuma kumaşlar, ketenden, ağırlığına göre keten içeriği < %85 olanlar

13.20.13 Keten mensucat (keten=>%85)

13.20.13 Ketenden dokuma kumaşlar

13.20.13 Keten mensucat (keten<%85)

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

13.20.14 Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri (en>310cm, ağartılmamış)

13.20.14 Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri (en<=150cm, ağartılmamış)

13.20.14 Dokuma kumaşlar, jüt ve diğer tekstil bitki kabuğu elyaflarından (keten, saf kenevir ve rami
hariç)

13.20.19 Ramiden dokunmuş mensucat

13.20.19 Kağıt ipliğinden mensucat

13.20.19 Dokuma kumaşlar, saf kenevir, rami veya diğer bitkisel tekstil elyaflarından (keten, jüt, diğer
bitki kabuğu elyafları hariç) veya kağıt ipliğinden

13.20.19 Dokuma kumaşlar, diğer bitkisel tekstil elyaflarından veya kağıt ipliğinden

13.20.19 Saf hint kenevirinden ve ramiden dokuma kumaşlar

13.20.20 Dokuma kumaşlar, pamuktan

13.20.20 Dokuma kumaşlar, pamuktan (gömlek ve bluzlar için, farklı renk ipliklerden, ağırlığı ≤ 200
gr/m² olanlar)

13.20.20 Dokuma kumaşlar, pamuktan (kot için (mavi dışındaki kotlar dahil), ağırlığı > 200 gr/m²,
pamuk oranı < % 85 olanlar)

13.20.20 Pamuk men (baskılı, keten karışık, m2>200gr)

13.20.20 Pamuk men (en>165cm, bez a, 100<m2<=130gr, pa=>%85) ağarmamış

13.20.20 Bandaj,sargı ve gazlıbez imalinde kullanılan mensucat;(pamuk>=%85)(ağartılmış)m2=<100
gr

13.20.20 Pamuk men (bez a, en>165cm, m2>130, pam=>%85) ağartılmış

13.20.20 Pamuk men (en>165cm, bez a, boyalı, 100<m2=<130gr, pa=>%85)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.20.20 Pamuk men (diğer, keten karışık, ağarmamış, m2<=200gr

13.20.20 Pamuk men (diğer karışık, boyalı, m2<=200gr

13.20.20 Pamuk men (keten karışık, ağarmamış, m2>200gr)

13.20.20 Pamuk men (diğer karışık, boyalı, m2>200gr

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

13.20.20 Pamuk men (bez a, en<=165cm, m2>130, pam=>%85) ağartılmış

13.20.20 Pamuk men (en=<165cm, bez a, boyalı, 100<m2=<130gr, pa=>%85)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.20.20 Pamuk men (keten karışık, boyalı, m2<=200gr)

13.20.20 Pamuk men (diğer baskı, diğer karışık, m2<=200gr)

13.20.20 Pamuk men (keten karışık, boyalı, m2>200gr)

13.20.20 Dokuma kumaşlar, pamuktan (tıbbi gazlı bez, bandaj ve sargılar için, ağırlığı ≤ 100 g/m²
olanlar)

13.20.20 Dokuma kumaşlar, pamuktan (kot için (mavi dışındaki kotlar dahil), ağırlığı > 200 gr/m²,
pamuk oranı >= % 85 olanlar)

13.20.20 Pamuk men (diğer karışık, renkli iplik, m2>200gr

13.20.20 Pamuk men (en<=165cm, bez a, 100<m2<=130gr, pa=>%85) ağarmamış

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

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

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

13.20.20 Pamuk men (diğer karışık, ağarmamış, m2<=200gr

13.20.20 Pamuk men (diğer karışık, ağartılmış, m2<=200gr

13.20.20 Pamuk men (keten karışık, renkli iplik, m2<=200gr)

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

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

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

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

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

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

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

13.20.20 Dokuma kumaşlar, pamuktan (giysiler için, tek renk ipliklerden, ağırlığı ≤ 200 g/m² olanlar)

13.20.20 Dokuma kumaşlar, pamuktan (teknik veya endüstriyel kullanım için (tıbbi gazlı bez, sargı bezi
hariç), tek renk ipliklerden, ağırlığı ≤ 200 g/m² olanlar)

13.20.20 Dokuma kumaşlar, pamuktan (giysiler için, tek renk ipliklerden, ağırlığı > 200 gr/m² olanlar)

13.20.20 Dokuma kumaşlar, pamuktan (teknik veya endüstriyel kullanım için, tek renk ipliklerden,
ağırlığı > 200 gr/m² olanlar)

13.20.20 Dokuma kumaşlar, pamuktan (diğer giyim eşyaları için, farklı renk ipliklerden)

13.20.20 Dokuma kumaşlar, pamuktan (teknik veya endüstriyel kullanım için, farklı renk ipliklerden)

13.20.20 Pamuk men (baskılı, başka suretle karışık, m2>200gr)

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

13.20.20 Pamuk men (en<=165cm, bez a, 130<m2<=200gr, pa=>%85) ağarmamış

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

13.20.20 Pamuk men (dokuma, bez a, m2=<100gr, pam=>%85) ağartılmış

13.20.20 Pamuk men (bez a, en>165cm, m2>100gr, pam=>%85) ağartılmış

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

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

13.20.20 Pamuk men (en<=165cm, bez a, boyalı, m2>130gr, pa=>%85)

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

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

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

13.20.20 Pamuk men (3'lü veya 4'lü dimi) (diğer baskı, diğer, m2<=200gr, pa=>%85)

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

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

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

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

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

13.20.20 Pamuk men (diğer baskı, keten karışık, m2<=200gr)

13.20.20 Pamuk men (diğer karışık, ağarmamış, m2>200gr

13.20.20 Pamuk men (diğer karışık, ağartılmış, m2>200gr

13.20.20 Pamuk men (keten karışık, renkli iplik, m2>200gr)

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

13.20.20 Dokuma kumaşlar, pamuktan (ev tekstil ürünleri veya döşemelik tekstil için, tek renk
ipliklerden, ağırlığı ≤ 200 g/m² olanlar)

13.20.20 Dokuma kumaşlar, pamuktan (ev tekstil ürünleri veya döşemelik tekstil için, tek renk
ipliklerden, ağırlığı > 200 gr/m² olanlar)

13.20.20 Dokuma kumaşlar, pamuktan (ev tekstil ürünleri veya döşemelik tekstil için, farklı renk
ipliklerden)

13.20.20 Bandaj,sargı ve gazlıbez imalinde kullanılan
mensucat;(pamuk>=%85)(ağartılmamış)m2=<100 gr

13.20.20 Pamuk men (en>165cm, bez a, 130<m2<=200gr, pa=>%85) ağarmamış

13.20.20 Pamuk men (bez a, en<=165cm, 100<m2<=130gr, pam=>%85) ağartılmış

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

13.20.20 Pamuk men (en>165cm, bez a, boyalı, m2>130gr, pa=>%85)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.20.20 Pamuk men (keten karışık, ağartılmış, m2<=200gr)

13.20.20 Pamuk men (diğer karışık, renkli iplik, m2<=200gr

13.20.20 Pamuk men (diğer, keten karışık, ağartılmış, m2>200gr

13.20.31 Dokuma kumaşlar, sentetik filament ipliklerden ve suni filament ipliklerden

13.20.31 Diğer dokunmuş mensucat; boyanmış

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

13.20.31 Diğer dokunmuş men; renkli ipliklerden, tekstürize poliester=>%85

13.20.31 Diğer dokunmuş men; baskılı, teks, edilmemiş polies.fil=>%85

13.20.31 Diğer dokunmuş men; renkli ipliklerden, sentetik fil=>%85

13.20.31 Diğer dokunmuş men (baskılı ipliklerden, sent.fil.<%85, pamuk karışık)

13.20.31 Viskoz ipeği mukavemetli ipliğinden dokunmuş mensucat

13.20.31 Diğ dokuma mensucat; baskılı, suni filament şerit vb.=>%85

13.20.31 Dokuma kumaşlar, yüksek dayanırlıkta iplik, şerit veya benzerlerinden elde edilen suni ve
sentetik filament ipliklerden (naylon, diğer poliamidler, polyester, suni ipekli kumaşlar dahil)

13.20.31 Naylon, poliamid, poliester dayanıklı ipliklerinde dokumalar

13.20.31 Polietilen, polipropilen şerit vb. den mensucat; en=>3m.

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

13.20.31 Diğer dokunmuş men; diğer, renkli ipliklerden, naylon/poliamid=>%85

13.20.31 Diğer dokunmuş men; boyanmış, tekstürize poliester=>%85

13.20.31 Diğer dokunmuş men; baskılı, tekstürize poliester=>%85

13.20.31 Diğer dokunmuş men; renkli iplikten, teks, edilmemiş polies.fil=>%85

13.20.31 Diğer dokunmuş men (ağarmamış/ağarmış, sentetik fil=>%85)

13.20.31 Diğer dokunmuş men; boyanmış, sentetik fil=>%85

13.20.31 Diğer dokunmuş mensucat; baskılı, sentetik filamensucatt=>%85

13.20.31 Diğer dokunmuş men (renkli ipliklerden, sent.fil.<%85, pamuk karışık)

13.20.31 Diğer dokunmuş men; sentetik filament ipliğinden

13.20.31 Diğer dokunmuş mens; baskılı, sentetik filament ipliğinden

13.20.31 Diğer dokunmuş mens; suni fil.şerit, vb.=>%85

13.20.31 Diğer dokunmuş mensucat  (farklı renkteki ipliklerden, suni filament=>% 85)

13.20.31 Diğer dokunmuş mensucat

13.20.31 Diğer dokunmuş mensucat; baskılı

13.20.31 Dokuma kumaşlar, suni filament ipliklerden (yüksek dayanırlıkta ipliklerden elde edilen suni
filament ipliklerden olanlar hariç)

13.20.31 Sentetik iplikleri yapıştırıcı ile birleştirilmiş dokumalar

13.20.31 Diğer dokunmuş men; tekstürize poliester=>%85

13.20.31 Diğer dokunmuş men; boyanmış, tekstürize, edilmemiş polies.fil=>%85

13.20.31 Diğer dokunmuş men; diğer, diğer sentetik filemant =>%85

13.20.31 Diğer dokunmuş mens; boyanmış, sent.fil.<%85, pamuk karışık

13.20.31 Diğer dokunmuş mens; renkli ipliklerden, sentetik filament ipliğinden

13.20.31 Diğ dokuma men; diğer, bez a.dimi, saten boyalı, suni fil.şer, vb.=>%85

13.20.31 Diğer dokunmuş mensucat; renkli ipliklerden
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13.20.31 Dokuma kumaşlar, sentetik filament ipliklerden (yüksek dayanırlıkta iplik, şerit vb.den elde
edilen sentetik filament ipliklerden olanlar hariç)

13.20.31 Diğer sentetik filament şerit vb. den mensucat

13.20.31 Diğer dokunmuş men; baskılı, naylon/diğer poliamid=>%85

13.20.31 Diğer dokunmuş men (tekstürize edilmemiş poliester=>%85)

13.20.31 Diğer dokunmuş men; diğer, diğer poliester fil=>%85

13.20.31 Diğer dokunmuş mens; sent.fil.<%85, pamuk karışık

13.20.31 Diğer dokunmuş men; boyanmış, sentetik filament ipliğinden

13.20.31 Diğ do.men; bez a.dimi, sat.boyalı, 135<en<=155cm, suni fil.şer, vb.=>%85

13.20.31 Polietilen, polipropilen şerit vb. den mensucat; en<3m

13.20.32 Devamsız sentetik elyafın diğer karışımları ile dokumalar

13.20.32 Mensucat; baskılı, devamsız akrilik/modakrilik=>%85

13.20.32 Mensucat; en<=165cm, devamsız p.est.lif<%85, bez a, m2<=170gr

13.20.32 Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)

13.20.32 Mensucat; devamsız sentetik lif<%85, renkli iplikten, m2<=170gr.

13.20.32 Mensucat; diğer dokunmamış; devamsız poliester lif<%85, m2>170gr

13.20.32 Mensucat; boyanmış, diğer devamsız sent.lif<%85, m2>170gr

13.20.32 Mensucat; bez ayağı, baskılı, devamsız poliester<%85, m2>170gr

13.20.32 Diğer sentetik men; baskılı, devamsız, viskoz ipek karışık

13.20.32 Diğer sentetik men; ağartılmamış/ağarmış, devamsız, strayhgarn

13.20.32 Diğer sentetik men; devamsız

13.20.32 Diğer mensucat; , devamsız, strayhgarn

13.20.32 Diğer mensucat; baskılı, diğer sentetik/suni filament karışık

13.20.32 Diğer sentetik men; , devamsız, diğer

13.20.32 Diğer mensucat; diğer, devamsız, sentetik/suni filament karışık

13.20.32 Diğer mensucat; diğer sentetik/suni filament karışık

13.20.32 Diğer mensucat; diğer, filament karışık

13.20.32 Mensucat; diğer, sentetik devamsız poliester lif=>%85

13.20.32 Mensucat; baskılı, diğer devamsız sent.lif=>%85

13.20.32 Dokuma kumaşlar, sentetik devamsız elyaftan

13.20.32 Dokuma kumaşlar, sadece veya ağırlıklı olarak taranmış yün ya da ince hayvan kılı karışımlı
sentetik devamsız elyaftan

13.20.32 Devamsız diğer akrilik/modakrilikli karışımlardan dokumalar

13.20.32 Mensucat-devamsız poliester <%85, diğer, m2<=170gr

13.20.32 Mensucat; devamsız sent<%85, boyanmış; m2<=170gr.

13.20.32 Mensucat; bez a, devamsız poliester<%85, m2>170gr

13.20.32 Mensucat; 3lü/4lü dimi, boyanmış, devamsız poliester<%85, m2>170gr

13.20.32 Mensucat; farklı renkli ipliklerden, devamsız poliester lif (diğer dokunmuş)<%85, m2>170gr

13.20.32 Mensucat; baskılı, diğer devamsız sent.lif<%85, m2>170gr

13.20.32 Diğer sentetik men; baskılı, devamsız, sentetik/suni lif karışık

13.20.32 Diğer sentetik men; devamsız, kamgam

13.20.32 Diğer mensucat; baskılı, devamsız, sentetik/suni filament karışık

13.20.32 Diğer mensucat; devamsız, kamgarn

13.20.32 Diğer mensucat; baskılı, diğer filament karışık

13.20.32 Dokuma kumaşlar, sentetik devamsız elyaftan (ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği
≥ % 85 olanlar)

13.20.32 Dokuma kumaşlar, sadece veya ağırlıklı olarak kardelenmiş yün ya da ince hayvan kılı
karışımlı sentetik devamsız elyaftan
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13.20.32 Devamsız poliester+viskoz ipeği liflerinden dokumalar

13.20.32 Devamsız akrilik/modakrilik+sentetik/suni karışımı dokumalar

13.20.32 Devamsız sentetik - suni karışımı dokumalar

13.20.32 Mensucat; baskılı, sentetik devamsız poliester lif=>%85

13.20.32 Dokunmuş mensucat;akrilik/modakrilik=>%85

13.20.32 Mensucat; ağartılmamış/ağartılmış, diğer devamsız sent.lif=>%85

13.20.32 Mensucat; diğer devamsız sent.lif=>%85

13.20.32 Mensucat-devamsız poliester <%85, 3lü/4lü dimi, a, m2<=170gr

13.20.32 Mensucat; devamsız sentetik lif<%85, m2<=170gr.

13.20.32 Mensucat; devamsız poliester (diğer) <%85, diğer, boyanmış, m2<=170gr

13.20.32 Mensucat; bez ayağı, renkli iplik, devamsız poliester<%85, diğer, m2<=170gr

13.20.32 Devamsız lif dok.mensucat.-diğer, sent<%85, baskılı, m2<=170gr.

13.20.32 Mensucat; 3lü/4lü dimi, a.mamış/a.mış, d.msız poliester<%85, m2>170gr

13.20.32 Mensucat; bez ayağı, boyanmış, devamsız poliester<%85, m2>170gr

13.20.32 Mensucat; boyanmış, devamsız poliester<%85, m2>170gr

13.20.32 Mensucat; farklı renkli ipliklerden, devamsız poliester lif (3'lü veya 4'lü dimi)<%85,
m2>170gr

13.20.32 Mensucat; farklı renkli ipliklerden, diğer poliester lif (diğer dokunmuş)<%85, m2>170gr

13.20.32 Mensucat; baskılı, devamsız poliester<%85, m2>170gr

13.20.32 Diğer sentetik men; , devamsız, viskoz ipek karışık

13.20.32 Diğer sentetik men; diğer, devamsız, sentetik/suni lif karışık

13.20.32 Diğer sentetik men; , devamsız, sentetik/suni lif karışık

13.20.32 Diğer sentetik men; ağartılmamış/ağarmış, devamsız, kamgam

13.20.32 Diğer mensucat; devamsız, sentetik/suni filament karışık

13.20.32 Diğer mensucat; , devamsız, kamgarn

13.20.32 Diğer mensucat; diğer filament karışık

13.20.32 Dokuma kumaşlar, sadece veya ağırlıklı olarak pamuk karışımlı sentetik devamsız elyaftan
(ağırlığına göre söz konusu elyaf içeriği < % 85 olanlar) (farklı renk ipliklerden)

13.20.32 Diğer devamsız poliester karışımlı dokumalar

13.20.32 Dokunmuş mensucat; poliester lifi=>%85

13.20.32 Mensucat; diğer, devamsız akrilik/modakrilik=>%85

13.20.32 Mensucat; en>165cm, devamsız, p.est<%85, bez ayağı, a, m2<=170gr

13.20.32 Mensucat; devamsız poliester (3'lü veya 4'lü dimi) <%85, diğer, boyanmış, m2<=170gr

13.20.32 Mensucat; bez ayağı, baskılı, devamsız poliester<%85, m2<=170gr

13.20.32 Mensucat; diğer dokunmamış lif<%85, m2>170gr

13.20.32 Mensucat; farklı renkli ipliklerden, devamsız poliester lif (bez ayağı)<%85, m2>170gr

13.20.32 Mensucat; 3lü/4lü dimi, baskılı, devamsız poliester<%85, m2>170gr

13.20.32 Diğer sentetik men; diğer, devamsız, viskoz ipek karışık

13.20.32 Diğer sentetik men; devamsız, strayhgarn

13.20.32 Diğer sentetik mensucat; devamsız

13.20.32 Diğer mensucat; diğer, devamsız, strayhgarn

13.20.32 Diğer mensucat; diğer, diğer sentetik/suni filament karışık

13.20.32 Dokuma kumaşlar, sadece veya ağırlıklı olarak pamuk karışımlı sentetik devamsız elyaftan
(ağırlığına göre söz konusu elyaf içeriği < % 85 olanlar) (farklı renk ipliklerden olanlar hariç)

13.20.32 Devamsız poliester, suni, sentetik karışımı dokumalar

13.20.33 Diğer mensucat (boyanmış, suni devamsız lif=>%85)

13.20.33 Suni devamsız liflerden elastiki mensucat; (suni devamsız lif<%85, en>=140)(farklı
renkte)sentetik/suni lif karışık
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13.20.33 Diğer mensucat (renkli ipliklerden, suni devamsız lif<%, yün/kıl karışık)

13.20.33 Diğer mensucat (baskılı, suni devamsız lif<%, pamuk karışık)

13.20.33 Diğer mensucat (suni devamsız lif=>%85)

13.20.33 Diğer mensucat (boyanmış, suni devamsız lif<%85)

13.20.33 Diğer mensucat (boyanmış, suni devamsız lif<%, yün/kıl karışık)

13.20.33 Diğer mensucat (renkli ipliklerden, suni devamsız lif<%, pamuk karışık)

13.20.33 Diğer mensucat [(baskılı, suni devamsız lif<% (diğer)]

13.20.33 Diğer mensucat (baskılı, suni devamsız lif<%, yün/kıl karışık)

13.20.33 Diğer mensucat [(suni devamsız lif<% (diğer)]

13.20.33 Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaftan (farklı renk ipliklerden)

13.20.33 Diğer mensucat (suni devamsız lif<%85)

13.20.33 Diğer mensucat (suni devamsız lif<%, yün/kıl karışık)

13.20.33 Diğer mensucat (boyanmış, suni devamsız lif<%, pamuk karışık)

13.20.33 Diğer mensucat [(renkli ipliklerden, suni devamsız lif<% (diğer)]

13.20.33 Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaftan (farklı renk ipliklerden olanlar hariç)

13.20.33 Diğer mensucat (baskılı, suni devamsız lif=>%85)

13.20.33 Diğer mensucat (baskılı, suni devamsız lif<%85)

13.20.33 Diğer mensucat (suni devamsız lif<%, pamuk karışık)

13.20.33 Diğer mensucat [(boyanmış, suni devamsız lif<% (diğer)]

13.20.33 Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaftan

13.20.33 Diğer mensucat (renkli ipliklerden, suni devamsız lif=>%85)

13.20.33 Diğer mensucat (renkli ipliklerden, suni devamsız lif<%85)

13.20.41 Dokunmuş mensucat (pamuklu, iplikli veya atkı iplikli kadife ve pelüş)

13.20.41 Dokunmuş mensucat (dokumaya elverişli maddelerden)

13.20.41 Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş)

13.20.41 Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, kesilmiş atkı iplikli (fitilli)kadife ve pelüş)

13.20.41 Sentetik ve suni liflerden çözgü iplikli kadife ve pelüş

13.20.41 Pamuktan çözgü iplikli kadife ve pelüş

13.20.41 Dokunmuş mensucat (yün/ince kıldan)

13.20.41 Dokunmuş tırtıl mensucat

13.20.41 Dokunmuş mensucat (suni liften, çözgü iplikli veya atkı iplikli kadife ve pelüş)

13.20.41 Dokunmuş mensucat (pamuktan, kesilmemiş atkı iplikli kadife, pelüş, fasoneli)

13.20.41 Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, atkı iplikli diğer kadife ve pelüş)

13.20.41 Dokunmuş mensucat (pamuklu, atkı iplikli diğer kadife ve pelüş)

13.20.41 Dokunmuş mensucat (ketenden)

13.20.41 Dokunmuş mensucat (pamuklu, kesilmiş atkı iplikli (fitilli) kadife ve pelüş)

13.20.41 Dokuma havlı kumaşlar (tüylendirilmiş kumaş gibi) ve şönil kumaşlar (havlu ve dar kumaşlar
hariç)

13.20.41 Diğer - çözgü ve atkı kadife kumaşlar; şönil kumaşlar (pamuktan havlu cinsi bukleli kumaşlar,
tafte edilmiş tekstil kumaşları, dar dokunmuş kumaşlar hariç)

13.20.41 Dokunmuş tırtıl mensucat (pamuklu)

13.20.41 Dokunmuş tırtıl mensucat (sentetik/suni liften)

13.20.42 Havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar, pamuktan olanlar

13.20.42 Havlu cinsi bukleli mensucat (pamuktan, diğer)

13.20.42 Havlu kumaşlar ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar, pamuktan olanlar (dar
kumaşlar hariç)

13.20.42 Havlu cinsi bukleli mensucat (pamuktan, ağartılmamış)



KOD TANIM

13.20.43 Diğer havlu kumaşlar ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar (pamuktan olanlar
hariç)

13.20.43 Havlu cinsi bukleli mensucat (dokumaya elverişli maddelerden)

13.20.43 Diğer havlu kumaşlar ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar (dar kumaşlar hariç)

13.20.44 Gaz mensucat; diğer maddelerden

13.20.44 Gaz mensucat; ipekten ve ipek döküntüsünden

13.20.44 Gazlı dokumalar (tülbent, şile bezi gibi seyrek dokumalar) (tıbbi gazlı bez, dar dokuma
kumaşlar hariç)

13.20.44 Gazlı dokumalar (tülbent, şile bezi gibi seyrek dokumalar) (dar kumaşlar hariç)

13.20.44 Gaz mensucat; pamuktan

13.20.45 Tafting (püsküllü) dokuma kumaşlar (tafting halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları hariç)

13.20.45 Tafting (püsküllü) dokuma kumaşlar, halılar hariç

13.20.45 Havlu cinsi tufte edilmiş mensucat (dokumaya elverişli maddelerden)

13.20.46 Dokuma kumaşlar, cam elyafından (dar kumaşlar dahil)

13.20.46 Dar kumaşlar

13.20.46 Diğer dokunmuş mensucat; eni =< 30cm.; cam liflerinden

13.20.46 Fitilden dokunmuş mensucat; cam liflerinden

13.20.46 Cam liflerinden dokunmuş diğer mensucat

13.20.46 Cam liflerinden düz dokunmuş mensucat; En >30 cm. ağırlık < 250 gr/m2

13.20.46 Dokuma kumaşlar, cam elyafından (dar kumaşlar, cam yünü dahil)

13.20.50 İmitasyon (taklit) kürk, dokuma

13.20.99 Dokuma kumaş imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

13.30.11 Yünden, ince veya kaba hayvan kılından ve at kılından ipliklerin boyanması

13.30.11 Tekstil elyaf ve ipliklerini ağartma ve boyama hizmetleri

13.30.11 Keten, jüt, diğer tekstil bitki kabuğu liflerinin, bitkisel tekstil elyafının ve kağıt ipliklerinin
boyanması

13.30.11 Suni devamsız elyaf ipliğinin boyanması (dikiş ipliği hariç)

13.30.11 Sentetik devamsız elyaf ipliğinin boyanması (dikiş ipliği hariç)

13.30.11 Suni filament ipliklerinin boyanması (dikiş ipliği hariç)

13.30.11 İpek ipliklerin boyanması

13.30.11 Sentetik filament ipliklerinin boyanması (dikiş ipliği hariç)

13.30.11 Elyafların boyanması

13.30.11 Pamuk ipliklerin boyanması (dikiş iplikleri hariç)

13.30.12 Havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşların ağartılması (tafting (püsküllü)
dokuma kumaşlar hariç)

13.30.12 Pamuklu dokuma kumaşların ağartılması

13.30.12 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların ağartılması

13.30.12 Keten, jüt, diğer tekstil bitki kabuğu elyaflarından, bitkisel tekstil elyafından ve kağıt
ipliklerinden yapılmış dokuma kumaşların ağartılması

13.30.12 Kumaş ve tekstil ürünlerini ağartma hizmetleri (giyim eşyası dahil)

13.30.12 Dokuma havlı kumaşların ve şönil kumaşların ağartılması (pamuklu havlu ve benzeri ilmeği
kesilmemiş dokuma kumaşlar ile dar dokuma kumaşlar hariç)

13.30.12 Suni filament ipliklerinden veya suni elyaftan yapılan dokuma kumaşların ağartılması

13.30.12 İpek dokuma kumaşların ağartılması

13.30.12 Sentetik filament ipliklerinden veya sentetik elyaftan yapılan dokuma kumaşların ağartılması

13.30.12 Giyim eşyasını ağartma hizmetleri

13.30.12 Yün, ince veya kaba hayvan kılı veya at kılı dokuma kumaşların ağartılması

13.30.13 Kumaş ve tekstil ürünlerini boyama hizmetleri (giyim eşyası dahil)



KOD TANIM

13.30.13 Sentetik filament ipliklerinden veya sentetik elyaftan yapılmış dokuma kumaşların boyanması

13.30.13 Giyim eşyasını boyama hizmetleri

13.30.13 Yünden, ince/kaba hayvan kılından veya at kılından dokuma kumaşların boyanması

13.30.13 İpek veya ipek döküntüsünden dokuma kumaşların boyanması

13.30.13 Keten, jüt, diğer tekstil bitki kabuğu elyaflarından, bitkisel tekstil elyafından ve kağıt
ipliklerinden yapılmış dokuma kumaşların boyanması

13.30.13 Pamuklu dokuma kumaşların boyanması

13.30.13 Havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşların boyanması (tafting (püsküllü)
dokuma kumaşlar hariç)

13.30.13 Dokuma havlı kumaşların ve şönil kumaşların boyanması (pamuklu havlu ve benzeri ilmeği
kesilmemiş dokuma kumaşlar ile dar dokuma kumaşlar hariç)

13.30.13 Suni filament ipliklerinden veya suni elyaftan yapılmış dokuma kumaşların boyanması

13.30.13 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşlar ile dokusuz olanların boyanması

13.30.13 İplik ve elbiseleri boyama ve renklendirme hizmetleri

13.30.19 Giyim eşyası dahil tekstil ürünlerinin aprelenmesi, kurutulması, buharlanması, çektirilmesi,
sanforlanması ve merserize edilmesi hizmetleri

13.30.19 Keten, jüt, diğer tekstil bitki kabuğu elyaflarından, bitkisel tekstil elyafından ve kağıt
ipliklerinden yapılmış dokuma kumaşların bitirilmesi (ağartma, boyama, baskı hariç)

13.30.19 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların ve dokusuz olanların bitirilmesi (ağartma, boyama,
baskı hariç)

13.30.19 Giyim eşyalarının bitirilmesi hizmetleri

13.30.19 Suni filament ipliklerden veya suni elyaftan yapılmış dokuma kumaşların bitirilmesi (ağartma,
boyama, baskı hariç)

13.30.19 İpek dokuma kumaşların bitirilmesi (ağartma, boyama, baskı hariç)

13.30.19 Giyim eşyasının diğer bitirme hizmetleri (ağartma, boyama hariç)

13.30.19 Sentetik filament ipliklerden veya sentetik elyaftan yapılmış dokuma kumaşların bitirilmesi
(ağartma, boyama, baskı hariç)

13.30.19 Havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşların (tafting (püsküllü) dokuma kumaşlar
hariç) bitirilmesi (ağartma, boyama, baskı hariç)

13.30.19 Pamuklu dokuma kumaşların bitirilmesi(ağartma, boyama, baskı hariç)

13.30.19 Tekstil ve tekstil ürünlerine ilişkin diğer bitirme hizmetleri (giyim eşyası dahil)

13.30.19 Yünden, ince/kaba hayvan kılından veya at kılından dokuma kumaşların bitirilmesi (ağartma,
boyama, baskı hariç)

13.30.19 Dokuma havlı kumaşların ve şönil kumaşların bitirilmesi, (ağartma, boyama, baskı hariç),
(pamuklu havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar ile dar dokuma kumaşlar
hariç)

13.91.11 Örme veya kroşe uzun tüylü diğer mensucat

13.91.11 Örme veya kroşe tüylü mensucat (sentetik/suni lifden)

13.91.11 Örme veya kroşe tüylü mensucat (dokunabilir diğer maddelerden)

13.91.11 Örme veya kroşe tüylü mensucat (pamuktan, bukleli)

13.91.11 Örme veya kroşe tüylü mensucat (dokunabilir diğer maddelerden, bukleli)

13.91.11 Örme veya kroşe tüylü mensucat (sentetik/suni lifden, bukleli)

13.91.11 Örme veya kroşe tüylü mensucat (pamuktan)

13.91.11 Havlı kumaşlar (tüylendirilmiş kumaşlar gibi), ilmekli kumaşlar (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) olanlar)

13.91.19 Yün veya ince hayvan kıllarından örme veya kroşe mensucat; en=<30cm, 60.01 ve 60.02
Pozisyonundakiler hariç

13.91.19 Çözgü tipi örgülü pamuktan mensucat (boyanmış)

13.91.19 Sentetik  liflerden çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat; boyanmış

13.91.19 Çözgü tipi örgülü suni liflerden mensucat (farklı renkli ipliklerden)



KOD TANIM

13.91.19 Pamuktan diğer örme veya kroşe mensucat; ağartılmamış veya ağartılmış

13.91.19 Sentetik liflerden diğer örme veya kroşe mensucat; boyanmış

13.91.19 Suni liflerden diğer örme veya kroşe mensucat; farklı renkteki ipliklerden

13.91.19 Diğer örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşlar (örgü imitasyon (taklit) kürkler dahil)

13.91.19 Örme veya kroşe diğer mensucat (en=< 30cm, kauçuk iplik >%5) (60.01 Pozisyonundakiler
hariç)

13.91.19 Suni liflerden örme veya kroşe mensucat; en=<30cm, 60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler hariç

13.91.19 Örme veya kroşe mensucat (en=< 30cm, elastomerik iplik >%5) (60.01 Pozisyonundakiler
hariç)

13.91.19 Sentetik liflerden örme veya kroşe diğer mensucat; en=<30cm, 60.01 ve 60.02
Pozisyonundakiler hariç

13.91.19 Çözgü tipi örgülü pamuktan mensucat (ağartılmamış veya ağartılmış)

13.91.19 Sentetik  liflerden çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat; ağartılmamış veya ağartılmış

13.91.19 Çözgü tipi örgülü suni liflerden mensucat (boyanmış)

13.91.19 Yünden veya ince hayvan kıllarından diğer örme veya kroşe mensucat

13.91.19 Sentetik liflerden diğer örme veya kroşe mensucat; ağartılmamış veya ağartılmış

13.91.19 Suni liflerden diğer örme veya kroşe mensucat; boyanmış

13.91.19 Suni kürk ve bundan yapılmış eşyalar

13.91.19 Pamuktan örme veya kroşe mensucat; en=<30cm, 60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler hariç

13.91.19 Örme veya kroşe mensucat (en>30cm, elastomerik iplik >%5) (60.01 Pozisyonundakiler hariç)

13.91.19 Çözgü tipi örgülü pamuktan mensucat (baskılı)

13.91.19 Sentetik  liflerden çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat; baskılı

13.91.19 Çözgü tipi örgülü yünden veya ince hayvan kıllarından mensucat

13.91.19 Pamuktan diğer örme veya kroşe mensucat; farklı renkteki ipliklerden

13.91.19 Sentetik liflerden diğer örme veya kroşe mensucat; baskılı

13.91.19 Örme veya kroşe diğer mensucat

13.91.19 Suni liflerden diğer örme veya kroşe mensucat; ağartılmamış veya ağartılmış

13.91.19 Ögü imitasyon (taklit) kürkler

13.91.19 Suni liflerden diğer örme veya kroşe mensucat; baskılı

13.91.19 Sentetik liflerden diğer örme veya kroşe mensucat; farklı renkteki ipliklerden

13.91.19 Pamuktan diğer örme veya kroşe mensucat; boyanmış

13.91.19 Çözgü tipi örgülü suni liflerden mensucat (baskılı)

13.91.19 Sentetik  liflerden çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat; farklı renkteki ipliklerden

13.91.19 Pamuktan diğer örme veya kroşe mensucat; baskılı

13.91.19 Diğer maddelerden örme veya kroşe mensucat; en=<30cm, 60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler
hariç

13.91.19 Çözgü tipi örgülü pamuktan mensucat (farklı renkli ipliklerden)

13.91.19 Taklit kürk vb. mamul eşya

13.91.19 Sentetik liflerden örme veya kroşe raschel danteli; en=<30cm, 60.01 ve 60.02
Pozisyonundakiler hariç

13.91.19 Örme veya kroşe diğer mensucat (en>30cm, kauçuk iplik >%5) (60.01 Pozisyonundakiler
hariç)

13.91.19 Sentetik  liflerden çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (bu faslın 1 no.lu alt pozisyon
notunda belirtilen kumaşlar)

13.91.19 Çözgü tipi örgülü suni liflerden  mensucat (ağartılmamış veya ağartılmış)

13.91.19 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat

13.91.99 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaş imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

13.92.11 Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat
battaniyeleri; örme veya kroşe
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13.92.11 Sentetik liflerden diğer battaniyeler ve diğer seyahat battaniyeleri; elektrikli, örme veya kroşe
olanlar HARİÇ

13.92.11 Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri, tekstil malzemelerinden (elektrikli battaniyeler; yünden,
ince hayvan kılından ve sentetik elyaftan olanlar hariç)

13.92.11 Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri; örme veya
kroşe

13.92.11 Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri (elektrikli battaniyeler hariç)

13.92.11 Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler ve seyahat battaniyeleri; elektrikli, örme veya
kroşe olanlar HARİÇ

13.92.11 Diğer battaniyeler ve diğer seyahat battaniyeleri; örme veya kroşe

13.92.11 Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri, yün veya ince hayvan kılından (elektrikli battaniyeler
hariç)

13.92.11 Pamuktan battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri; örme veya kroşe

13.92.11 Diğer battaniyeler ve diğer seyahat battaniyeleri; örme veya kroşe olanlar HARİÇ

13.92.11 Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri, sentetik elyaftan (elektrikli battaniyeler hariç)

13.92.11 Pamuktan battaniyeler ve seyahat battaniyeleri; elektrikli, örme veya kroşe olanlar HARİÇ

13.92.12 Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları

13.92.12 Yatak çarşafları, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

13.92.12 Yatak çarşafı (sentetik/suni lifden, dokunmamış, baskılı)

13.92.12 Diğer yatak çarşafı (sentetik/suni lifden, dokunmamış)

13.92.12 Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden

13.92.12 Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, dokuma tekstilden (pamuk, keten veya ramiden
olanlar hariç)

13.92.12 Diğer yatak çarşafı (dokumaya elverişli diğer maddelerden)

13.92.12 Yatak çarşafı (dokumaya elverişli diğer maddelerden, baskılı)

13.92.12 Yatak çarşafı (örme veya kroşe)

13.92.12 Yatak takımları, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

13.92.12 Yatak çarşafı (pamuktan, diğer hallerde)]

13.92.12 Yastık kılıfları, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

13.92.12 Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, dokusuz suni ve sentetik elyaftan (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) hariç)

13.92.12 Yatak çarşafı (keten/ramiden, baskılı)

13.92.12 Yatak çarşafı (Keten veya ramiden (diğer hallerde)]

13.92.12 Yatak çarşafı (sentetik/suni lifden, diğer, baskılı)

13.92.12 Diğer yatak çarşafı (sentetik/suni lifden, diğer)

13.92.12 Yatak çarşafı [(pamuktan (baskılı)]

13.92.12 Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, keten veya ramiden (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) hariç)

13.92.13 Masa örtüleri; sentetik/suni liflerden, dokunmamış (örme veya kroşe HARİÇ)

13.92.13 Masa örtüsü, ketenden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

13.92.13 Masa örtüleri; pamuktan (örme veya kroşe HARİÇ)

13.92.13 Masa örtüsü, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

13.92.13 Masa örtüsü, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden

13.92.13 Masa örtüleri; sentetik/suni liflerden (örme veya kroşe HARİÇ)

13.92.13 Masa örtüsü, suni ve sentetik elyaftan ve diğer dokuma veya dokusuz tekstilden (pamuktan
veya ketenden olanlar hariç)

13.92.13 Masa örtüleri; ketenden (örme veya kroşe HARİÇ)

13.92.13 Masa örtüsü, dokusuz suni ve sentetik elyaftan

13.92.13 Masa örtüsü
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13.92.13 Masa örtüleri; dokunabilir diğer maddelerden (örme veya kroşe HARİÇ)

13.92.13 Masa örtüleri (örme veya kroşe)

13.92.14 Tuvalet ve mutfak bezleri (sentetik/suni lifden, dokunmamış)

13.92.14 Tuvalet ve mutfak bezleri (ketenden)

13.92.14 Tuvalet ve mutfakta kullanılan örtüler, dokusuz suni ve sentetik elyaftan

13.92.14 Tuvalet ve mutfak bezleri (pamuktan)

13.92.14 Tuvalet ve mutfak bezleri (sentetik/suni lifden, diğer)

13.92.14 Tuvalet ve mutfak bezleri [pamuktan (havlu mensucattan)]

13.92.14 Tuvalet ve mutfak bezleri (dokunabilir diğer maddeden )

13.92.14 Tuvalet ve mutfakta kullanılan örtüler, dokuma kumaştan (pamuklu havlu ve benzeri ilmeği
kesilmemiş dokuma kumaştan olanlar hariç)

13.92.14 Tuvalet ve mutfakta kullanılan örtüler, pamuklu havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş
dokumadan

13.92.14 Tuvalet ve mutfakta kullanılan örtüler

13.92.15 Perde ve iç stor, perde ve yatak farbalaları; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya
kroşe)

13.92.15 Kalın perdeler

13.92.15 Perde ve iç stor, perde ve yatak farbalaları [(pamuktan (diğer hallerde)]

13.92.15 Perdeler (kalın perdeler dahil) ve iç storlar; perde veya yatak saçakları ve farbelaları

13.92.15 Perde ve iç stor, perde ve yatak farbalaları; sentetik liflerden (örme veya kroşe)

13.92.15 Perde (sentetik lifden, dokunmamış)

13.92.15 Perdeler ve iç storlar, perde veya yatak saçakları ve farbelaları (dokuma malzemelerden)

13.92.15 Perdeler ve iç storlar, perde veya yatak saçakları ve farbelaları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
malzemelerden)

13.92.15 Perde (dokunmaya elverişli diğer maddelerden, dokunmamış)

13.92.15 Perde (dokunmaya elverişli diğer maddelerden, dokunmuş)

13.92.15 Perdeler ve iç storlar, perde veya yatak saçakları ve farbelaları (dokusuz malzemelerden)

13.92.15 Perde (sentetik lifden, dokunmuş)

13.92.16 İşlemeye hazır dokuma kumaş ve iplik setleri (halı, duvar halısı, nakışlı masa örtüsü, peçete
vb. tekstil ürünleri yapımı için) (perakende satışa hazır).

13.92.16 Yatak örtüleri (dokumaya elverişli maddelerden)

13.92.16 Diğer mefruşat eşyası; dokunabilir diğer maddelerden (örme veya kroşe HARİÇ)

13.92.16 Duvar halısı; el dokuması/iğne işlemesi

13.92.16 Cibinlikler (çözgü tipi örme kumaştan); alfa-sipermetrin (ISO), klorfenapir (ISO), ?. ile
emprenye edilmiş/kaplanmış

13.92.16 Kilim, halı, masa örtüsü vb. için mensucat ve iplik takımı

13.92.16 Yatak örtüleri (kuştüyü yorgan hariç)

13.92.16 Yatak örtüleri (pamuktan, diğer)

13.92.16 Diğer mefruşat eşyası; pamuktan (örme veya kroşe HARİÇ)

13.92.16 Mefruşat ürünleri, mobilya ve minder kaplamaları ile araba koltuklarını kaplamak için olanlar
(battaniye, seyahat battaniyesi, yatak takımı, çarşaf vb., yemek takımı, masa örtüsü, peçete vb.,
tuvalet takımları, mutfak takımları, perde, panjur, fela ve yatak örtüleri ve saçakları hariç)

13.92.16 Yatak örtüleri (keten/ramiden)

13.92.16 Diğer mefruşat eşyası; sentetik liflerden (örme veya kroşe HARİÇ)

13.92.16 Duvar halısı, el dokuması (Goblen, flander, aubusson, beauvais tipinde) ve iğne işi (kanaviçe,
çapraz dikiş dahil)

13.92.16 Yatak örtüleri; örme veya kroşe

13.92.16 Diğer mefruşat eşyası; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya kroşe)

13.92.16 Mobilyalar için kılıflar
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13.92.16 Başka yerde sınıflandırılmamış mefruşat ürünleri; halı, duvar halısı ve benzerlerinin yapımı
için kullanılan, işlemeye hazır dokuma kumaş ve iplik setleri

13.92.21 Çuval, torba, çanta ve benzerleri (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar), pamuktan olanlar

13.92.21 Ambalaj için torba ve çuval (bitki iç kabuk.dok.lifinden, kullanılmamış)

13.92.21 Ambalaj için polietilen ve polipropilen şeritlerden, vb.den torba ve çuval; örme veya kroşe

13.92.21 Çuval, torba, çanta ve benzerleri (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar), polietilen veya
polipropilen şeritlerden örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

13.92.21 Ambalaj için torba ve çuval (pamuktan)

13.92.21 Ambalaj için polietilen ve polipropilen şeritlerden, vb.den torba ve çuval; örme veya kroşe
HARİÇ

13.92.21 Çuval, torba, çanta ve benzerleri (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar)

13.92.21 Ambalaj için torba ve çuval (bitki iç kabuk.dok.lifinden, kullanılmış)

13.92.21 Dökme maddeler için diğer sentetik veya suni maddelerden esnek mahfazalar

13.92.21 Çuval, torba, çanta ve benzerleri (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar), polietilen veya
polipropilen şeritten (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

13.92.21 Dökme maddeler için polietilen/polipropilen şeritlerden esnek mahfazalar; örme veya kroşe

13.92.21 Ambalaj için sentetik veya suni maddelerden diğer torba ve çuval

13.92.21 Çuval, torba, çanta ve benzerleri (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar), (pamuk, polietilen
veya polipropilenden olanlar hariç)

13.92.21 Dökme maddeler için polietilen/polipropilen şeritlerden esnek mahfazalar; örme veya kroşe
HARİÇ

13.92.21 Ambalaj için dokumaya elverişli diğer maddelerden diğer torba ve çuval

13.92.22 Yelkenler

13.92.22 Çadırlar (dokumaya elverişli diğer maddelerden)

13.92.22 Çadırlar (sentetik lifden)

13.92.22 Çadırlar (karavan tentesi dahil)

13.92.22 Şişme yataklar

13.92.22 Şişme yataklar ve diğer kamp eşyaları (karavan tentesi, çadır ve uyku tulumu hariç)

13.92.22 Brandalar, tenteler ve storlar; gemi, yelkenli sörf veya çıkartma gemileri için yelkenler; çadır
ve kamp malzemesi (havalı (şişme) yataklar dahil)

13.92.22 Vagon, mavna örtüleri, tenteler, dış storlar (dokunabilir diğer maddeden )

13.92.22 Brandalar, güneşlikler ve storlar (karavan tentesi hariç)

13.92.22 Diğer kamp eşyası

13.92.22 Vagon, mavna örtüleri, tenteler, dış storlar (sentetik liften)

13.92.22 Havalı yataklar

13.92.23 Yönlendirilebilen paraşütler

13.92.23 Paraşütler (sevkedilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve roto

13.92.23 Paraşütler (yönlendirilebilen paraşütler dahil) ve rotoşütler; bunların parçaları

13.92.24 Yorgan, kuş tüyü yorgan, minder, puf, yastık, uyku tulumu ve benzerleri (yaylı veya dolgulu
ya da içi herhangi bir malzeme ile doldurulmuş olanlar veya gözenekli kauçuktan ya da
plastikten olanlar)

13.92.24 Uyku tulumları

13.92.24 Kuş tüyü veya gıdık tüyü (ince kuş tüyü) ile doldurulmuş uyku takımları (yorgan, kuş tüyü
yorgan, minder, puf, yastık dahil (şilte ve uyku tulumu hariç))

13.92.24 Kuş tüyüyle doldurulmuş yatak eşyası vb. eşya

13.92.24 Diğer maddelerle doldurulmuş yatak eşyası vb. eşya

13.92.24 Doldurulmuş uyku takımları (yorgan, kuş tüyü yorgan, minder, puf, yastık dahil (kuş tüyü
veya gıdık tüyü (ince kuş tüyü) ile doldurulanlar ile şilte ve uyku tulumu hariç))

13.92.29 Diğer hazır eşya; örme veya kroşe
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13.92.29 Yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar);
can yeleği, can simidi ve diğer hazır eşyalar (kadın pedleri, çocuk bezleri vb. ürünler hariç)

13.92.29 Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri (dokunmamış, örme veya kroşe hariç)

13.92.29 Kadın pedleri, tamponlar ve benzeri eşyalar, tekstil malzemelerinden (vatkadan olanlar hariç)

13.92.29 Diğer hazır eşya (keçeden); örme veya kroşe HARİÇ

13.92.29 Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri (örme veya kroşe)

13.92.29 Yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri (dokusuz tekstilden)

13.92.29 Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya (elbise patronları dahil); örme veya kroşe
HARİÇ

13.92.29 Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri (dokunmamış mensucattan)

13.92.29 Cankurtaran yelekleri ve kemerleri

13.92.29 Bebekler için pedler ve bebek bezleri ile benzeri eşyalar, tekstil malzemelerinden (vatkadan
olanlar hariç)

13.92.29 Yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi ve benzeri temizlik bezleri, cankurtaran yelekleri ve
cankurtaran simitleri

13.92.29 Yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri (dokusuz tekstilden olanlar ile örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

13.92.29 Diğer hazır tekstil ürünleri (yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi ve benzeri temizlik bezleri,
cankurtaran yelekleri ve cankurtaran simitleri dahil)

13.92.29 Arabalar ve makineler için kılıflar

13.92.99 Hazır tekstil ürünleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri, giyim hariç

13.93.11 El halıları, ipekten (düğümlü olanlar)

13.93.11 Diğer tekstil yer döşemeleri (düğümlü olanlar)

13.93.11 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (düğümlü olanlar)

13.93.11 Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (diğer ipliklerden)

13.93.11 Makine halıları (düğümlü olanlar)

13.93.11 El halıları, floştan (düğümlü olanlar)

13.93.11 Diğer tekstil malzemelerinden halılar (düğümlü olanlar) (ipek ve yün olanlar ile makine
yapımı olanlar hariç)

13.93.11 Düğümlü/sarmalı halı/yer kaplamaları (yünden/kıldan, ipek %10 -)(el yapımı olan)

13.93.11 El halıları, yünden (düğümlü olanlar)

13.93.11 Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (yünden/kıldan, ipek>%10)

13.93.11 Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (diğer maddelerden)

13.93.12 Yer kaplaması (poplipropilenden, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz)

13.93.12 Yer kaplaması (polpropilenden, havsız, hazır eşya olma, tuftesiz/flokesiz)

13.93.12 Yer kaplaması (diğer sentetik/suni maddeden, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz)

13.93.12 Yer kaplamsı; yün/ince kıldan (tufte veya floke edilmemiş) diğerleri

13.93.12 Halı-Aksminster (yün/ince kıldan, hav yapılı, haz.eşya olma, tuftesiz/flokesiz)

13.93.12 Yer kaplamaları-yün/ince kıldan, hav yapılı, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz

13.93.12 Yer kaplaması (sentetik/suni dokumaya elverişli maddelerden, havsız, hazır eşya olma,
tuftesiz/flokesiz)

13.93.12 Yer kaplaması (yün/ince kıldan, havsız, hazır eşya olma, tuftesiz/flokesiz)

13.93.12 Diğer maddelerden yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş)

13.93.12 Kilim, sumak, karaman ve elde dokunmuş benzeri yer döşemeleri

13.93.12 Halılar ve diğer yer kaplamaları; sent. / suni dokumaya elverişli maddelerden, hav yapısında,
hazır eşya halinde olan

13.93.12 Yer kaplamsı; koko lifinden (tufte veya floke edilmemiş)

13.93.12 Aksminster halı-yün/ince kıldan, hav yapılı, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz
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13.93.12 Yer kaplaması (dokumaya elverişli diğer maddelerden, havsız, hazır eşya olma,
tuftesiz/flokesiz)

13.93.12 Yer kaplaması (yün/ince kıldan, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz)

13.93.12 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri, dokuma (tafting (püsküllü ) veya floklu (tüylü) olanlar
hariç)

13.93.12 Yer kaplaması (diğer maddelerden)

13.93.12 Yer kaplamaları (havlı, hazır eşya, tufte/floke edilmemiş)

13.93.12 Halılar ve diğer yer kaplamaları; sent. / suni dokumaya elverişli maddelerden, hav yapısında,
hazır eşya halinde olmayan

13.93.13 Dokumaya elverişli diğer maddelerden diğer yer kaplaması

13.93.13 Polipropilenden karo (yüzeyi =<1 m2.)

13.93.13 Halı ve yer kaplaması (yün/ince kıldan, tufte edilmiş)

13.93.13 Diğer sentetik/suni diğer maddelerden diğer yer kaplaması

13.93.13 Naylon/diğer poliamidlerden karo (yüzeyi=<1 m2.)

13.93.13 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (polipropilenden, yüzeyi 1'den büyük, tafting (püsküllü))

13.93.13 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (naylon/diğer poliamidlerden, baskılı, yüzeyi 1 m2'ye eşit
veya küçük karo, tafting (püsküllü))

13.93.13 Dokumaya elverişli diğer maddelerden karo (yüzeyi =<1 m2. )

13.93.13 Naylon/diğer poliamidlerden diğer yer kaplaması

13.93.13 Diğer sentetik/suni maddeler ile dokumaya elverişli diğer maddelerden karo ve diğer yer
kaplamaları (tafting (püsküllü))

13.93.13 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (naylon/diğer poliamidlerden, baskılı, yüzeyi 1m2'den
büyük, tafting (püsküllü))

13.93.13 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (naylon/diğer poliamidlerden, baskısız, yüzeyi 1 m2'ye eşit
veya küçük karo, tafting (püsküllü))

13.93.13 Polipropilenden diğer yer kaplaması

13.93.13 Naylon/diğer poliamidlerden baskılı karo (yüzeyi =<1 m2. )

13.93.13 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (naylon/diğer poliamidlerden, baskısız, yüzeyi 1m2'den
büyük, tafting (püsküllü))

13.93.13 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri, tafting (püsküllü)

13.93.13 Diğer sentetik/suni diğer maddelerden karo (yüzeyi=<1 m2.)

13.93.13 Naylon/diğer poliamidlerden diğer yer kaplaması, baskılı

13.93.13 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (polipropilenden, yüzeyi 1 m2'ye eşit veya küçük karo,
tafting (püsküllü))

13.93.13 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (yün/ince kıldan, tafting (püsküllü))

13.93.19 Diğer halılar ve diğer yer kaplamaları; dokumaya elverişli diğer maddelerden

13.93.19 Keçeden ve dokumaya elverişli maddelerden karolar; 0,3 m2 < yüzeyi <= 1 m2, tufte veya
floke edilmemiş

13.93.19 Keçe halı ve diğer keçe tekstil yer döşemeleri (tafting (püsküllü) veya floklu olanlar hariç)

13.93.19 Paspas ve yolluklar (dokuma, düğümlü, tafting (püsküllü) ve keçeden olanlar hariç)

13.93.19 Yer kaplaması; keçeden halı ve dokumaya elverişli diğer mad.karolar [(yüzeyi=<0,3m2
tuftesiz/flokesiz)

13.93.19 Diğer halı ve yer kaplamaları (diğer sentetik/suni maddeden)

13.93.19 Halı ve tekstil yer döşemeleri, keçeden

13.93.19 Diğer halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (düğümlü, dokuma, tafting (püsküllü), keçeden
olanlar hariç)

13.93.19 Diğer halı ve tekstil yer döşemeleri (keçeden yapılanlar dahil)

13.93.19 Flok halılar (püskürtme yoluyla yapılan halılar)

13.93.19 Keçeden diğer halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları; tufte veya
floke edilmemiş
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13.93.99 Halı ve kilim imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

13.94.11 Kınnap, polietilen veya polipropilenden yapılmış, bağlama veya balyalama (tarımsal amaçlı)
için

13.94.11 Polietilen/polipropilenden ipi (dtex<=50000)

13.94.11 Naylon/diğer poliamid/diğer poliesterden ipl (dtex>50000) örülmüş

13.94.11 Kınnap, halat, urgan ve kordon, tekstil malzemelerinden (jüt, ve diğer tekstil bitki kabuğu
elyaflarından, sisal, abaka (Manila keneviri) veya diğer sert yaprak elyafından, sentetik
elyaftan olanlar hariç)

13.94.11 Abaka/diğer sert lifler (yapraklardan) ve jütten/diğer bitki iç kabuklarından iplikler

13.94.11 Sisalden veya Agave cinsi dokumaya elverişli diğer liflerden sicim, kordon, ip, halat

13.94.11 Kınnap, halat, urgan veya kordon (Sisal veya Agave cinsi diğer tekstil elyaflarından, jütten
veya diğer tekstil bitki kabuğu elyaflarından ve sert yaprak elyaflarından) (bağlama ve
balyalama kınnapları hariç)

13.94.11 Diğer sicim, kordon, ip, halatlar; diğerlerinden

13.94.11 Diğer sentetik lifden iplik (dtex<=50000) diğer

13.94.11 Naylon/diğer poliamid/diğer poliesterden ipl (dtex>50000) diğer

13.94.11 Polietilen/polipropilenden biçer, bağlar ipleri

13.94.11 Halat, urgan veya kordon (polietilenden, polipropilenden, naylondan veya diğer
poliamidlerden ya da polyester içeriği > 50,000 desiteks olanlardan, diğer sentetik elyaflardan
yapılmış) (bağlama ve balyalama kınnapları hariç)

13.94.11 Kınnap, (polietilenden, polipropilenden, naylondan veya diğer poliamidlerden ya da polyester
içeriği ≤ 50,000 desiteks (5 g/m) olanlardan yapılmış), (bağlama ve balyalama kınnapları
hariç)

13.94.11 Polietilen/polipropilenden ipi (dtex>50000) örülmüş

13.94.11 Naylon/diğer poliamid/diğer poliesterden iplik (dtex<=50000) diğer

13.94.11 Polietilen/polipropilenden diğer ipi (dtex>50000)

13.94.11 Kınnap, sisalden yapılmış, bağlama veya balyalama (tarımsal amaçlı) için

13.94.11 Biçerbağlar ipleri

13.94.11 Kınnap, halat, urgan veya kordon, jüt veya diğer tekstil bitki kabuğu elyaflarından

13.94.12 Diğer ağ ve fileler

13.94.12 Hazır balık ağlarının diğerleri

13.94.12 Hazır ağlar, naylon veya diğer poliamidlerden kınnap, halat veya urgandan yapılmış (kroşe
yöntemiyle üretilen parça ağlar, saç filesi, spor ve balık ağları hariç)

13.94.12 Diğer hazır ağ ve fileler; naylon/diğer poliamidden

13.94.12 Düğümlü ağlar, tekstil malzemelerinden (suni ve sentetik tekstilden hazır balık ağları, naylon
veya diğer poliamidlerden yapılmış diğer hazır ağlar hariç)

13.94.12 Kınnap, halat veya urgandan düğümlü ağlar, tekstil malzemesinden hazır ağlar; başka yerde
sınıflandırılmamış iplikten, şeritten ürünler

13.94.12 Hazır balık ağları, suni ve sentetik elyaftan yapılmış kınnap, halat veya urgandan olanlar (balık
ağı kepçesi hariç)

13.94.12 Diğer poliamidlerden diğer ağ ve fileler

13.94.12 Hazır balık ağları; sicim, ip ve halattan

13.94.12 Hazır balık ağları, suni ve sentetik ipliklerden yapılmış (balık ağı kepçesi hariç)

13.94.12 Tarifenin başka yerinde yeralmayan/belirtilmeyen 54.04 veya 54.05'daki
iplik,şerit,sicim,kordon,ip veya halatlardan eşya

13.94.12 Kınnap, halat, urgan veya kordondan yapılmış eşyalar

13.94.12 Hazır ağ ve fileler; diğer dokunabilir sent, suni maddeden

13.94.12 Sicim ip ve halattan hazır ağ ve fileler; naylon/diğer poliamidden

13.94.12 Hazır ağlar, naylon veya diğer poliamidlerden yapılmış (kroşe yöntemiyle üretilen parça ağlar,
saç filesi, spor ve balık ağları hariç)
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13.94.20 Kullanılmış veya yeni paçavralar; tasnife tabi tutulmuş olanlar

13.94.20 Paçavra, sicim, ip, halat döküntüsü; diğer

13.94.20 Paçavralar, kırpıntı kınnap, halat, urgan ve kordonlar ile kullanılmış (yıpranmış) tekstil
malzemesinden ürünler

13.94.99 Halat, urgan, kınnap ve ağ imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

13.95.10 Dokusuz kumaşlar, ağırlığı > 25 gr/m² fakat ≤ 70 g/m² olanlar (dokusuz kumaştan yapılmış
eşyalar dahil) (giydirilmiş veya kaplanmış giyim eşyaları hariç)

13.95.10 Dokunmamış mensucat [diğer (m2>150gr, sıvanmış/kaplanmış)]

13.95.10 Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (m2>150gr, sıvanmış/kaplanmış)]

13.95.10 Dokunmamış mensucat [diğer (25<m2<=70gr, )]

13.95.10 Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (m2<=25gr, diğer)]

13.95.10 Dokusuz kumaşlar, ağırlığı > 70 gr/m² fakat ≤ 150 g/m² olanlar (dokusuz kumaştan yapılmış
eşyalar dahil) (giydirilmiş veya kaplanmış giyim eşyaları hariç)

13.95.10 Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (25<m2<=70gr, sıvanmış/kaplanmış)]

13.95.10 Dokunmamış mensucat [dokunabilir sen/suni lifden (m2>150gr, diğer)]

13.95.10 Dokunmamış mensucat [diğer (70<m2<=150gr, sıvanmış/kaplanmış)]

13.95.10 Dokusuz kumaşlar, ağırlığı ≤ 25 gr/m² olanlar (dokusuz kumaştan yapılmış eşyalar dahil)
(giydirilmiş veya kaplanmış giyim eşyaları hariç)

13.95.10 Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (m2<=25gr, sıvanmış/kaplanmış)]

13.95.10 Dokunmamış mensucat [dokunabilir liflerden (70<m2<=150gr, diğer)]

13.95.10 Dokunmamış mensucat [diğer (25<m2<=70gr, sıvanmış/kaplanmış)]

13.95.10 Dokunmamış mensucat [diğer (m2>150gr, diğer)]

13.95.10 Dokusuz kumaşlar, ağırlığı > 150 g/m² olanlar (dokusuz kumaştan yapılmış eşyalar dahil)
(giydirilmiş veya kaplanmış giyim eşyaları hariç)

13.95.10 Dokunmamış mensucat [dokunabilir liflerden (25<m2<=70gr, diğer)]

13.95.10 Dokunmamış mensucat [diğer (m2<=25gr, sıvanmış/kaplanmış)]

13.95.10 Dokunmamış mensucat [diğer (70<m2<=150gr)]

13.95.10 Dokusuz kumaşlar ve bunlardan yapılan ürünler (giyim hariç)

13.95.10 Dokusuz kumaşlar, giydirilmiş veya kaplanmış (dokusuz kumaştan yapılmış eşyalar dahil)
(giyim eşyaları hariç)

13.95.10 Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (70<m2<=150gr,
sıvanmış/kaplanmış)]

13.95.10 Dokunmamış mensucat [diğer (m2<=25gr, diğer)]

13.95.99 Dokusuz kumaşlar ve bunlardan yapılan ürünlerin imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri (giyim hariç)

13.96.11 Metalize iplikler veya metalize gipe iplikler

13.96.11 Dokunabilir ipliklerden metalize iplikler

13.96.12 Başka yerde sınıflandırılmamış metal iplikten dokuma kumaşlar ve metalize iplikten dokuma
kumaşlar

13.96.12 Tarifenin başka yerinde olmayan;giyim ve döşemecilikte kullanılan, metal/metalize ipliklerden
mensucat

13.96.13 Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar

13.96.13 Poliamid ve poliester esaslı sentetik filamentlerden kauçuk ip ve halat

13.96.13 Diğer dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar

13.96.13 Kauçuk iplik veya kordon, tekstil kaplanmış; tekstil iplik ve şerit, kauçuk veya plastikle
kaplanmış veya emdirilmiş (emprenye edilmiş)

13.96.14 Mensucat; diğer maddelerle sıvanmış/kaplanmış/lamine edilmiş

13.96.14 Mensucat; polivinil klorürle sıvanmış/kaplanmış/lamine edilmiş

13.96.14 Başka yerde sınıflandırılmamış tekstil kumaşlar (emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş
veya kaplanmış)



KOD TANIM

13.96.14 Mensucat; poliüretanla sıvanmış/kaplanmış/lamine edilmiş

13.96.14 Kitap dış kapağında kullanılan zamk/nişastayla sıvanmış mensucat

13.96.14 Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat, tiyatro dekorları, vb. işler için boyanmış
bezler "tualler"

13.96.14 Mensucat; poliüretanla emdirilmiş

13.96.14 Ressamların tuval panoları, otomotiv süsleri

13.96.14 Mensucat; diğer maddelerle emdirilmiş

13.96.14 Mühendis muşambası/şeffaf bezler; hazır tualler

13.96.14 Mensucat; selüloz türev./plastik sıvanmış/kaplanmış/lamine edilmiş

13.96.14 Mensucat; poli (vinil klörür) emdirilmiş

13.96.15 Nakil aracı iç, dış lastiği için mensucat; mukavemetli

13.96.15 Lastik kord bezi (yüksek dayanırlıkta naylon veya diğer poliamid, polyester veya viskoz ipeği
ipliklerinden)

13.96.15 Nakil aracı iç, dış lastik mukavemetli mensucat (kord bezi); kauçuk emdirilmiş

13.96.15 Nakil aracı iç, dış lastiği için mensucat; viskoz, mukavemetli

13.96.15 Nakil aracı iç, dış lastik mukavemetli mensucat (kord bezi); naylon/poliamidlerden, kauçuk
emdirilmiş

13.96.15 Lastik kord bezi

13.96.15 Nakil aracı iç, dış lastik mukavemetli mensucat(kord bezi); poliesterden, kauçuk emdirilmiş

13.96.15 Nakil aracı iç, dış lastiği için mensucat, mukavemetli

13.96.16 Fitil

13.96.16 Tekstilden hortumlar ve benzeri borular, emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya kaplanmış olsun
veya olmasın (diğer malzemelerden astarı, zırhı veya aksesuarı olsun veya olmasın)

13.96.16 Dokunabilir diğer maddelerden hortumları

13.96.16 Kağıt makineleri için dokunmuş mensucat; m2<650gr

13.96.16 Yağ presinde/benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları

13.96.16 Lüks lambası gömleği

13.96.16 Tekstilden fitiller, taşıma veya konveyör bantları (metal veya diğer materyallerle
güçlendirilmiş olanlar dahil)

13.96.16 Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı/transmisyon kolonları

13.96.16 Kağıt makineleri için dokunabilir diğer maddeden dokunmuş mensucat; m2<650gr

13.96.16 Keçeden teknik eşya

13.96.16 Teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri ve eşyaları (fitil, lüks lambası gömleği, tekstil
malzemesinden hortumlar, taşıma veya konveyör bantları, elek bezi ve süzgeç bezi dahil)

13.96.16 Elek bezi ve süzgeç bezi

13.96.16 sentetik lifden hortumlar

13.96.16 Kağıt makineleri için sentetik lifden dokunmuş mensucat; m2<650gr

13.96.16 Kağıt makineleri için dokunabilir diğer maddeden dokunmuş mensucat; m2=>650gr

13.96.16 Tekstil malzemesinden hortumlar

13.96.16 Dokunmuş, örülmüş fitiller, lamba gömlekleri

13.96.16 Dokumaya elverişli maddelerden eleklik mensucat ve gaz mensucat

13.96.16 Kağıt imaline mahsus makinalarda veya benzeri makinalarda kullanılan mensucat, m2>650gr

13.96.16 Dokumaya elverişli maddelerden, teknik işlerde kullanılmaya mahsus diğer ürünler ve diğer
eşya

13.96.16 Taşıma veya konveyör bantları

13.96.16 Tekstil kumaş ve keçeler, kağıt yapım makinesi ve benzer makineler (kağıt hamuru veya
asbestli çimento için olanlar dahil) için

13.96.16 Kard garnitürlerinin imalinde kullanılan kauçuk, deri vb kaplı, sıvalı, lamineli mensucat,
keçeli mensucat, vb.



KOD TANIM

13.96.16 Kağıt makinalarında kullanılan mensucat; üzerine dolgu tabakası iğnelenmiş,sentetik liflerden
dokunmuş, m2>650gr

13.96.16 Dairesel cilalama pedleri; kendinden yapışkanlı, dokumaya elverişli maddelerden, yarı iletken
waferların üretimi için

13.96.17 Paça ve bel lastikleri, gipe lastik ve lastik bant (tres mamulü)

13.96.17 Kordela; kadife, pelüş ve tırtıl mensucat, dokunabilir maddelerden

13.96.17 Diğer kordela; dokumaya elverişli maddelerden

13.96.17 Etiket ve armalar; işlenmemiş, diğer

13.96.17 Kordelalar

13.96.17 Kordela; ağırlık itibariyle elastomerik/kauçuk iplik=>%5

13.96.17 Kordela (boldükler) diğer

13.96.17 Parça halinde kordonlar; örme veya kroşe olanlar hariç

13.96.17 Dar dokuma kumaşlar; yapışkanla birleştirilen atkısız çözgülü dar kumaşlar; dokuma etiketler,
süsler ve benzerleri

13.96.17 Kordonlar, parça halinde; püskül ve ponpon, dekoratif süsler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
hariç)

13.96.17 Diğer kordela; diğer, sentetik ve suni lifden

13.96.17 Etiket ve armalar; işlenmemiş, dokunmamış mensucattan

13.96.17 Diğer dar dokuma kumaşlar (etiket, arma ve diğer benzer maddeler hariç)

13.96.17 Diğer kordela; pamuklu

13.96.17 Etiket ve armalar; işlenmemiş, üzerine yazı ve motif dokunmuş olanlar

13.96.17 İşleme yapılmamış şeritçi eşyası vb. süs  eşyası (örme veya kroşe HARİÇ), saçaklar,
ponponlar vb. eşya

13.96.17 Etiket, arma ve diğer benzeri eşyalar, tekstil malzemelerinden (nakışlılar hariç)

13.96.17 Diğer kordela; kenarlı, sentetik ve suni lifden

13.96.17 Etiket ve armalar; işlenmemiş, diğer dokunmuş maddelerden

13.96.99 Teknik ve endüstriyel tekstil imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

13.99.11 Dokumaya elverişli diğer maddelerden makina işi dantela (60.02 ila 60.06 pozisyonlarındaki
mensucat hariç)

13.99.11 Danteller, makine yapımı (parça, şerit veya motif şeklinde)

13.99.11 Suni ve sentetik liflerden makina işi dantela (60.02 ila 60.06 pozisyonlarındaki mensucat
hariç)

13.99.11 Tüller ve diğer ağ mensucat (düz olanlar); dokunmuş, örme veya kroşe HARİÇ

13.99.11 Tüller ve diğer ağ kumaşlar (dokuma, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

13.99.11 Danteller, el yapımı (parça, şerit veya motif şeklinde)

13.99.11 Diğer fasoneli tüller ve ağ mensucat; dokunmuş, örme veya kroşe HARİÇ

13.99.11 Tül ve diğer ağ kumaşlar (dokuma, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşlar hariç); dantel
(parça, şerit veya motif şeklinde)

13.99.11 El işi dantela (60.02 ila 60.06 pozisyonlarındaki mensucat hariç)

13.99.12 İşlemeler; suni ve sentetik, parça/şerit/motifli, kıymeti >17.5 euro/kg

13.99.12 Nakış (parça, şerit veya motif şeklinde)

13.99.12 İşlemeler; kimyevi, zeminsiz, parça/şerit/motifli, diğer

13.99.12 Nakışlar, tekstilden (parça, şerit veya motif şeklinde) (zemini gözükmeyenler ile pamuklular
hariç)

13.99.12 İşleme; dokunabi.diğer maddeden, parça/şerit/motifli, kıymeti>17.5 euro/kg.

13.99.12 İşlemeler; suni ve sentetik, parça/şerit/motifli, diğer

13.99.12 İşlemeler; kimyevi, zeminsiz, parça/şerit/motifli, kıymet>35 euro/kg

13.99.12 İşleme; dokunabilir diğer maddelerden, parça/şerit/motifli, diğer

13.99.12 İşlemeler; pamuktan, parça/şerit/motifli, kıymeti >17.5 euro/kg.



KOD TANIM

13.99.12 Nakışlar, zemini gözükmeyen (parça, şerit veya motif şeklinde)

13.99.12 İşlemeler; pamuktan, parça/şerit/motifli, diğer

13.99.12 Nakışlar, pamuklu parça, şerit veya motif şeklinde (görünebilir zeminli nakışlar hariç)

13.99.13 İğne işi keçeler;(emdirilmemiş,sıvanmamış,kaplanmamış/laminesiz)dokumaya elverişli
diğ.madd.

13.99.13 Dikiş -trikotaj usulü mensucat (emdirilmemiş,sıvanmamış,kaplanmamış/laminesiz)(yün ve
ince hayvan kılından)

13.99.13 Keçe (diğer dokumaya elverişli maddeden)

13.99.13 Başka yerde sınıflandırılmamış keçeler (emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş,
kaplanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın)

13.99.13 Keçe (giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş)

13.99.13 Dikiş -trikotaj usulü mensucat (emdirilmemiş,sıvanmamış,kaplanmamış/laminesiz)(dokumaya
elverişli diğer maddelerden)

13.99.13 İğne işi keçe ve dikiş-trikotaj usulü elde edilen mensucat (emdirilmiş, sıvanmış,
kaplanmış/lamine edilmiş)

13.99.13 Diğer keçe ( yün/ince kıldan, emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış/laminesiz)

13.99.13 Keçe (diğer)

13.99.13 İğne işi keçeler;(emdirilmemiş,sıvanmamış,kaplanmamış/laminesiz) jüt ve bitki iç
kabuklarının diğer lif.

13.99.14 Tekstilden floklar (tüyler), tozlar, kırpıntı ve döküntüler

13.99.14 Dokunabilir maddelerin kırpıntı, toz ve tarazları

13.99.14 Tekstil lifleri (uzunluğu 5 milimetreye eşit veya kısa olan (flok)), tekstil toz, kırpıntı ve
döküntüleri

13.99.15 Gipe iplikler, şeritler ve benzerleri, görünür genişliği ≤ 5 mm olan suni ve sentetik tekstil
malzemelerinden; şönil iplikler; şenet iplikler

13.99.15 Gipe iplikler

13.99.15 Gipe iplikler ve şeritler; şönil iplikler; şenet iplikler

13.99.15 Diğer (şenet ve gipe haricindeki) iplikler

13.99.15 Şenet iplik

13.99.16 Kapitone tekstil ürünleri, parça şeklinde (nakışlı hariç)

13.99.16 Kapitoneli mensucat (parçalı)

13.99.16 Kapitone tekstil ürünleri, parça şeklinde

13.99.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstiller ve tekstil ürünleri

13.99.19 Pudra/diğer kozmetik/tuvalet ürünleri için büyük ve küçük ponpon

13.99.19 Pudra ponponları ve pedleri, kozmetik veya kişisel bakım müstahzarlarının uygulanması için
olanlar

13.99.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstil ürünleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

14.11.10 Deriden manto, palto ve pardösü

14.11.10 Deri ve köseleden giyim eşyası

14.11.10 Deri veya deri bileşimli giyim eşyası

14.11.10 Deriden ceket, mont ve renkli spor ceketler

14.11.10 Deriden pantolon ve etekler

14.11.10 Deriden takım elbise

14.11.10 Deriden diğer giyim eşyaları

14.11.99 Deri kıyafet imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

14.12.11 Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler, pamuktan veya suni ve sentetik elyaftan
yapılmış (endüstriyel ve mesleki)

14.12.11 Erkek/erkek çocuk için takım halinde mesleki kıyafet; sent.lifden
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14.12.11 Erkek/erkek çocuk için mesleki kıyafet; sentetik lifden

14.12.11 Erkekler ve erkek çocuklar için takımlar, pamuktan veya suni ve sentetik elyaftan yapılmış
(endüstriyel ve mesleki)

14.12.11 Erkek/erkek çocuk için ceket/blazer; suni lifden

14.12.11 Erkek/erkek çocuk için takım halinde mesleki kıyafet; suni lifden

14.12.11 Erkek/erkek çocuk için ceket/blazer; pamuktan

14.12.11 Erkek/erkek çocuk için takım halinde mesleki kıyafet; pamuktan

14.12.11 Erkekler için takımlar, ceketler ve blazerler (endüstriyel ve mesleki)

14.12.12 Erkek/erkek çocuk için pantolon, kısa pantolon; pamuktan

14.12.12 Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulum; pamuktan, mesleki

14.12.12 Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı mesleki tulum; suni liflerden

14.12.12 Erkekler için pantolonlar, bahçıvan tipi iş tulumlar, binici/külot pantolonları ve şortlar
(endüstriyel ve mesleki)

14.12.12 Erkek/erkek çocuk için mesleki kıyafet; sentetik liflerden

14.12.12 Erkekler veya erkek çocukları için pantolonlar ve binici/külot pantolonları (kısa pantolon
dahil), pamuktan veya suni ve sentetik elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki)

14.12.12 Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı mesleki tulum; sentetik liflerden

14.12.12 Erkek/erkek çocuk için pantolon, kısa pantolon; suni lifden

14.12.12 Erkekler veya erkek çocukları için bahçıvan tipi iş tulumları, pamuktan veya suni ve sentetik
elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki)

14.12.21 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; mesleki, pamuktan

14.12.21 Kadınlar veya kız çocukları için takımlar, pamuktan veya suni ve sentetik elyaftan yapılmış
(endüstriyel ve mesleki)

14.12.21 Kadın/kız çocuk için takım; mesleki, pamuktan

14.12.21 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; mesleki, suni lifden

14.12.21 Kadınlar veya kız çocukları için ceket ve blazerler, pamuktan veya suni ve sentetik elyaftan
yapılmış (endüstriyel ve mesleki)

14.12.21 Kadın/kız çocuk için mesleki takım elbise; suni liflerden

14.12.21 Kadın/kız çocuk için mesleki takım elbise; sentetik liflerden

14.12.21 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; mesleki, sentetik lifden

14.12.21 Kadınlar için takımlar, ceketler ve blazerler (endüstriyel ve mesleki)

14.12.22 Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; mesleki, sent.liften

14.12.22 Kadınlar veya kız çocukları için pantolonlar ve binici/külot pantolonları (kısa pantolon dahil),
pamuktan veya suni ve sentetik elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki)

14.12.22 Kadın/kız çocuk için mesleki kıyafet; sentetik lifden

14.12.22 Kadınlar için pantolonlar, bahçıvan tipi iş tulumları, binici/külot pantolonları ve şortlar
(endüstriyel ve mesleki)

14.12.22 Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; mesleki, pamuktan

14.12.22 Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; mesleki, suni liften

14.12.22 Kadın/kız çocuk için mesleki kıyafet; pamuktan

14.12.22 Kadın/kız çocuk için mesleki kıyafet; suni lifden

14.12.22 Kadınlar veya kız çocukları için bahçıvan tipi iş tulumları, pamuktan veya suni ve sentetik
elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki)

14.12.30 Erkek/erkek çocuk için mesleki kıyafet; pamuktan

14.12.30 Erkek/erkek çocuk için mesleki kıyafet; sentetik/suni

14.12.30 Diğer iş giysileri

14.12.30 Kadın/kız çocuk için önlük, gömlek, diğer mesleki kıyafet; sentetik/suni mensucattan

14.12.30 Kadın/kız çocuk için önlük, gömlek, diğer mesleki kıyafet; pamuktan
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14.12.30 Kadın ve kız çocukları için sentetik ve suni liflerden yapılmış mesleki önlükler, gömlekler ve
diğer mesleki kıyafetler

14.12.30 Kadın ve kız çocukları için pamuktan yapılmış mesleki önlükler, gömlekler ve diğer mesleki
kıyafetler

14.12.30 Erkek/erkek çocuk için mesleki kıyafet; sentetik/suni elyaftan

14.12.99 İş giysisi imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

14.13.11 Erkek/erkek çocuk için anorak/rüzgarlık vs. pamuktan (örme veya kroşe)

14.13.11 Erkekler veya erkek çocukları için yelek, anorak, kayak montu, rüzgarlık ve benzeri ürünler
(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) (ceket ve blazerler hariç)

14.13.11 Erkek/erkek çocuk için palto, kaban, pelerin vs. pamuktan (örme veya kroşe)

14.13.11 Erkek/erkek çocuk için palto, kaban, pelerin vs. suni/sentetikten (örme veya kroşe)

14.13.11 Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin ve benzeri ürünler (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) (ceket ve blazerler, anorak ve rüzgarlıklar hariç)

14.13.11 Erkek/erkek çocuk için anorak/rüzgarlık vs. dokumaya elverişli diğer maddeden (örme veya
kroşe)

14.13.11 Erkek/erkek çocuk için palto, kaban, pelerin vs. dokumaya elverişli diğer maddeden (örme
veya kroşe)

14.13.11 Erkek/erkek çocuk için anorak/rüzgarlık vs. suni/sentetikten (örme veya kroşe)

14.13.11 Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin, anorak, rüzgarlık ve benzeri
ürünler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

14.13.12 Erkek/erkek çocuk için pantolon (uzun, kısa), şort, askılı tulum; dokumaya elverişli diğer
maddelerden (örme veya kroşe)

14.13.12 Erkekler veya erkek çocukları için takım, kombine takım, ceket, blazer, pantolon, bahçıvan
tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

14.13.12 Erkek/erkek çocuk için takım elbise; yün/ince hayvan kılından (örme veya kroşe)

14.13.12 Erkek/erkek çocuk ceketler ve blazeler; yünden ve ince hayvan kıllarından (örme veya kroşe)

14.13.12 Erkek/erkek çocuk için pant.,askılı tulum,kısa pant.ve şort pamuktan (örme veya kroşe)

14.13.12 Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
tekstilden)

14.13.12 Erkek/erkek çocuk için takım elbise; diğer maddelerden (örme veya kroşe)

14.13.12 Erkek/erkek çocuk ceketler ve blazeler; pamuktan (örme veya kroşe)

14.13.12 Erkek/erkek çocuk ceketler ve blazeler; sentetik liflerden (örme veya kroşe)

14.13.12 Erkek/erkek çocuk için pant.,askılı tulum,kısa pant.ve şort sent.liflerden (örme veya kroşe)

14.13.12 Erkekler veya erkek çocukları için takım ve kombine takımlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
tekstilden)

14.13.12 Erkek/erkek çocuk için ceketler ve blazeler; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya
kroşe)

14.13.12 Erkek/erkek çocuk için takımlar; sentetik liflerden (örme veya kroşe)

14.13.12 Erkek ve erkek çocukları için pantolonlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

14.13.12 Erkek/erkek çocuk için pant.,askılı tulum,kısa pant.ve şort yün/ince hayvan kılından (örme
veya kroşe)

14.13.12 Erkek/erkek çocuk için takım; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya kroşe)

14.13.12 Diğer, erkeklerin veya erkek çocukların bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu (kısa
pantolon dahil) ve şortları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

14.13.12 Erkek/erkek çocuk için takımlar; pamuktan (örme veya kroşe)

14.13.13 Kadınlar veya kız çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin ve benzeri ürünler (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) tekstilden) (ceket ve blazerler hariç)

14.13.13 Kadın/kız çocuk için anorak (kayak ceket dahil)/rüzgarlık vs. pamuktan (örme veya kroşe)

14.13.13 Kadınlar veya kız çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin, anorak, rüzgarlık ve benzeri
ürünler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

14.13.13 Kadın/kız çocuk için manto, kaban, kolsuz ceket, pelerin vs. pamuktan (örme veya kroşe)
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14.13.13 Kadın/kız çocuk için anorak (kayak ceket dahil)/rüzgarlık vs. diğer maddeden (örme veya
kroşe)

14.13.13 Kadın/kız çocuk için anorak (kayak ceket dahil)/rüzgarlık vs. yün/ince hayvan kılından (örme
veya kroşe)

14.13.13 Kadın/kız çocuk için manto, kaban, kolsuz ceket, pelerin vs. diğer maddeden (örme veya
kroşe)

14.13.13 Kadınlar veya kız çocukları için yelek, anorak, kayak montu, rüzgarlık ve benzeri ürünler
(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) (ceket ve blazerler hariç)

14.13.13 Kadın/kız çocuk için manto, kaban, kolsuz ceket, pelerin vs. sentetik/suni liften (örme veya
kroşe)

14.13.13 Kadın/kız çocuk için manto, kaban, kolsuz ceket, pelerin vs.yün/ ince hayvan kılından (örme
veya kroşe)

14.13.13 Kadın/kız çocuk için anorak (kayak ceket dahil)/rüzgarlık vs. sentetik/suni liften (örme veya
kroşe)

14.13.14 Kadın ve kız çocukları için takımlar, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için pantalon, askılı tulum, kısa pantolon ve şort; sent.liflerden (örme veya
kroşe)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için takım; pamuktan (örme veya kroşe)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; pamuktan (örme veya kroşe)

14.13.14 Diğer elbiseler; sentetik liflerden, kadın veya kız çocuk için (örme veya kroşe)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için etekler ve pantolon etekler; sentetik liflerden (örme veya kroşe)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya
kroşe)

14.13.14 Kadınlar veya kız çocukları için takım, kombine takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon-
etek, pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe))

14.13.14 Kadınlar veya kız çocukları için elbiseler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için takım elbise; pamuktan (örme veya kroşe)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için takım; dokunabilir diğer madde (örme veya kroşe)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için elbise; yün/ince hayvan kılından (örme veya kroşe)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için etekler ve pantolon etekler; yünden veya ince hayvan kıllarından (örme
veya kroşe)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için pantalon, askılı tulum, kısa pantolon ve şort; pamuktan (örme veya
kroşe)

14.13.14 Kadın ve kız çocukları için takımlar, yünden veya ince hayvan kıllarından ve dokumaya
elverişli diğer maddelerden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için takım elbise; sentetik lifden (örme veya kroşe)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için takım; yün/ince hayvan kılından (örme veya kroşe)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; dokunabilir diğer maddelerden (örme veya kroşe)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için elbise; dokunabilir diğer maddelerden (örme veya kroşe)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için pantalon, askılı tulum, kısa pantolon ve şort; yün/ince hayvan kılından
(örme veya kroşe)

14.13.14 Kadın ve kız çocukları için takımlar, sentetik liften (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

14.13.14 Kadın ve kız çocukları için diğer pantolon, binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), askılı
ve üst ön parçası olan tulumlar ve şortlar, yünden veya ince hayvan kıllarından, sentetik ve
suni liflerden ve dokunabilir diğer maddelerden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için takım; sentetik lifden (örme veya kroşe)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; sentetik lifden (örme veya kroşe)

14.13.14 Diğer elbiseler; suni liflerden, kadın veya kız çocuk için (örme veya kroşe)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için pantolon etek; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya kroşe)

14.13.14 Kadınlar veya kız çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)
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14.13.14 Kadınlar veya kız çocukları için etek ve pantolon etekler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
tekstilden)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için takım elbise; dokunabilir diğer maddelerden (örme veya kroşe)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; yün/ince hayvan kılından (örme veya kroşe)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için elbise; pamuktan (örme veya kroşe)

14.13.14 Kadın/kız çocuk için etekler ve pantolon etekler; pamuktan (örme veya kroşe)

14.13.14 Kadın ve kız çocukları için pantolon, binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), askılı ve üst
ön parçası olan tulumlar ve şortlar, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

14.13.21 Erkek/erkek çocuk için palto, kaban benzerleri; sentetik/suni lif, 1 adet>1kg

14.13.21 Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; dokunabilir diğer maddelerden

14.13.21 Erkekler veya erkek çocukları için yelek, anorak, kayak montları, rüzgarlıklar ve benzeri
eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe), emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş,
kaplanmış, lamine edilmiş veya su geçirmez hale getirilmiş olanlar ile ceket ve blazerler hariç)

14.13.21 Erkekler veya erkek çocukları için yağmurluklar, paltolar, kabanlar, pelerinler, vb.

14.13.21 Erkek/erkek çocuk için palto, kaban benzeri giysi; sentetik/suni lif, 1 adet<=1kg

14.13.21 Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; sentetik ve suni lifden

14.13.21 Erkekler veya erkek çocukları için palto, yağmurluk, kaban, harmani, pelerin, anorak,
rüzgarlık ve benzeri ürünler, tekstil kumaşlarından yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
hariç)

14.13.21 Erkek/erkek çocuk için palto, kaban benzeri giysi; pamuk, 1 adet>1kg

14.13.21 Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; pamuktan

14.13.21 Erkek/erkek çocuk için palto, kaban vb. giysi; yün/ince kıldan

14.13.21 Erkek/erkek çocuk için palto, kaban vb. giysi; dokunabilir diğer maddelerden

14.13.21 Erkek/erkek çocuk için palto, kaban benzeri giysi; pamuk, 1 adet<=1kg

14.13.21 Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; yün/ince kıldan

14.13.22 Erkekler veya erkek çocukları için takımlar ve kombine takımlar, tekstil kumaşlarından
yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.13.22 Erkek/erkek çocuk için takım elbise; suni lifden

14.13.22 Erkek/erkek çocuk için takım elbise; sentetik lifden

14.13.22 Erkek/erkek çocuk için takım halinde diğer kıyafet; pamuktan

14.13.22 Erkek/erkek çocuk için takım elbise; yün/ince kıldan

14.13.22 Erkekler veya erkek çocukları için takım elbiseler veya giysi kombinleri (örgü (triko) veya tığ
işi (kroşe) hariç)

14.13.22 Erkek/erkek çocuk için takım elbise; dokunabili diğer maddeden

14.13.22 Erkek/erkek çocuk için takım halinde mesleki kıyafet; diğer maddelerden

14.13.22 Erkek/erkek çocuk için takım halinde kıyafet; yün ve ince hayvan kıllarından

14.13.22 Erkek/erkek çocuk için takım halinde diğer kıyafet; sent.lifden

14.13.22 Erkek/erkek çocuk için takım halinde diğer kıyafet; suni lifden

14.13.22 Erkek/erkek çocuk için takım elbise; pamuktan

14.13.23 Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler, tekstil kumaşlarından yapılmış (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.13.23 Erkek/erkek çocuk için blaze, ceket; dokunabilir diğer maddeden

14.13.23 Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; pamuktan, diğer

14.13.23 Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; yün/ince hayvan kıllarından

14.13.23 Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.13.23 Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; sentetik lifden diğer

14.13.23 Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; suni lifden diğer

14.13.24 Erkek/erkek çocuk diğer pantolon ve diğer kısa pantolonlar; suni liflerden

14.13.24 Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulum; pamuktan, diğer
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14.13.24 Erkekler veya erkek çocukları için pantolon, binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), şort,
bahçıvan tipi tulumlar (yünden, pamuktan ve suni veya sentetik elyaftan olanlar ile örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.13.24 Erkekler veya erkek çocukları için binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), denimden

14.13.24 Erkek/erkek çocuk için diğer şort

14.13.24 Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı diğer tulum; sentetik liflerden

14.13.24 Erkek/erkek çocuk için atkı iplikli kadife ve pelüşten pantolonlar ve kısa pantolonlar

14.13.24 Erkekler veya erkek çocukları için şortlar, pamuk veya suni veya sentetik elyaftan yapılmış
(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.13.24 Erkekler veya erkek çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil);
atkı iplikli kadife ve pelüşten olanlar (kot kumaşından olanlar ile örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) hariç)

14.13.24 Erkekler veya erkek çocukları için pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve
şortlar, tekstil kumaşlarından yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.13.24 Erkek/erkek çocuk için diğer şort; suni lifden, diğer

14.13.24 Erkek/erkek çocuk için pantolon/kısa pantolon; sentetik lifden, diğer

14.13.24 Erkek/erkek çocuk için denimden pantolonlar ve kısa pantolonlar

14.13.24 Erkek ve erkek çocukları için diğer askılı ve üst ön parçalı tulumlar, yünden veya ince hayvan
kıllarından, sentetik veya suni liflerden ve dokumaya elverişli diğer maddelerden (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) olanlar ile endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç)

14.13.24 Erkekler veya erkek çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil),
suni veya sentetik elyaftan yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile endüstriyel
veya mesleki kıyafetler hariç)

14.13.24 Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulumlar; yün/ince kıldan

14.13.24 Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı diğer tulum; suni liflerden

14.13.24 Erkek/erkek çocuk için diğer şort; pamuktan

14.13.24 Erkek/erkek çocuk için şort; yün/ince kıldan

14.13.24 Erkek ve erkek çocukları için askılı ve üst ön parçalı tulumlar, pamuktan (örgü (triko) veya tığ
işi (kroşe) olanlar ile endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç)

14.13.24 Erkekler veya erkek çocukları için pantolon, binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil) ve
şortlar, yün veya ince hayvan kılından yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile
endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç)

14.13.24 Erkek/erkek çocuk için diğer şort; sentetik liflerden

14.13.24 Erkek/erkek çocuk için pamuktan diğer pantolonlar ve kısa pantolonlar

14.13.24 Erkek/erkek çocuk için kısa pantolon/pantolon; yün/ince hayvan kılından

14.13.24 Erkekler veya erkek çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil);
pamuktan olanlar (kot kumaşından olanlar ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.13.24 Erkek/erkek çocuk için uzun pantolon; denimden

14.13.31 Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık benzeri dış giyim eşyası;pamuktan

14.13.31 Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; yün/ince kıldan

14.13.31 Kadın/kız çocuk için manto, kaban benzeri giysi; pamuk, 1 adet>1kg

14.13.31 Kadınlar veya kız çocukları için manto, yağmurluk, kaban, harmani, pelerin, anorak, rüzgarlık
ve benzeri ürünler, tekstil kumaşlarından yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.13.31 Kadınlar veya kız çocukları için yelek, anorak, kayak ceketi, rüzgarlık ve benzeri eşyalar (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe), emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış, lamine
edilmiş veya su geçirmez hale getirilmiş olanlar ile ceket ve blazerler hariç)

14.13.31 Kadın/kız çocuk için manto, kaban benzerleri; sentetik/suni lif, 1adet>1

14.13.31 Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; sentetik ve suni lifden

14.13.31 Kadın/kız çocuk için palto, kaban vb. giysi; dokunabilir diğer maddeden

14.13.31 Kadın/kız çocuk için manto, kaban, benzeri giysi; pamuk, 1 adet<=1kg

14.13.31 Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; dokunabilir diğer maddeden
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14.13.31 Kadınlar veya kız çocukları için yağmurluklar ve paltolar, vb.

14.13.31 Kadın/kız çocuk için manto, kab.benzeri giysi; sentetik/suni lif, 1 adet<=1kg

14.13.31 Kadın/kız çocuk için palto, kaban vb. giysi; yün/ince kıldan

14.13.32 Kadın/kız çocuk için diğer takım elbise

14.13.32 Kadınlar veya kız çocukları için takımlar ve kombine takımlar, tekstil kumaşlarından yapılmış
(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.13.32 Kadın/kız çocuk için takım elbise; suni lifden

14.13.32 Kadın/kız çocuk için diğer takım elbise; suni liflerden

14.13.32 Kadınlar veya kız çocukları için takım elbiseler veya giysi kombinleri (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) hariç)

14.13.32 Kadın/kız çocuk için takım elbise; dokunabilir diğer maddeden

14.13.32 Kadın/kız çocuk için takım elbise; pamuktan

14.13.32 Kadın/kız çocuk için diğer takım elbise; pamuktan

14.13.32 Kadın/kız çocuk için takım elbise; yün/ince kıldan

14.13.32 Kadın/kız çocuk için takım; yün/ince kıldan

14.13.32 Kadın/kız çocuk için takım elbise; sentetik lifden

14.13.32 Kadın/kız çocuk için diğer takım elbise; sentetik liflerden

14.13.33 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; diğer, sentetik lifden

14.13.33 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; dokumaya elverişli diğer maddelerden

14.13.33 Kadınlar veya kız çocukları için ceket ve blazerler, tekstil kumaşlarından yapılmış (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.13.33 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; diğer, suni lifden

14.13.33 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; yün/kıldan

14.13.33 Kadınlar veya kız çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.13.33 Kadın/kız çocuk için diğer ceket/blazer

14.13.34 Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; sentetik lif.

14.13.34 Kadın/kız çocuk için elbise; suni liflerden

14.13.34 Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek, suni lifden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.13.34 Kadınlar veya kız çocukları için elbise, etek ve pantolon etekler, tekstil kumaşlarından
yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.13.34 Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; yün/ince kıldan

14.13.34 Kadın/kız çocuk için elbise; pamuktan

14.13.34 Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.13.34 Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; pamuktan

14.13.34 Kadın/kız çocuk için elbise; sentetik liflerden

14.13.34 Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek, sentetik lifden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
hariç)

14.13.34 Kadınlar veya kız çocukları için elbiseler (kot elbiseler dahil) (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
hariç)

14.13.34 Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek, suni lifden

14.13.34 Kadın/kız çocuk için elbise; ipek/döküntülerinden

14.13.34 Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek, dokumaya elverişli diğer maddeler (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.13.34 Kadın/kız çocuk için diğer pantolon etek

14.13.34 Kadın/kız çocuk için elbise; dokunabilir diğer maddelerden

14.13.34 Kadın/kız çocuk için elbise; yün/kıldan

14.13.34 Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek, yün/ince kıldan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
hariç)

14.13.35 Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulumlar; pamuktan
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14.13.35 Kadın/kız çocuk için pantolon/kısa pantolon; suni lifden

14.13.35 Kadınlar veya kız çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), suni
lifden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç)

14.13.35 Kadın/kız çocuk için pantolon/kısa pantolon, şort vs. atkı ipliklerinden.

14.13.35 Kadınlar veya kız çocukları için bahçıvan tipi tulumlar, yün veya ince hayvan kılından ve
insan yapımı elyaftan (örgü(triko) veya tığ işi (kroşe), pamuk, endüstriyel veya mesleki
elbiseler hariç) ve yün veya ince hayvan kılından, kadın veya kız çocuk sortları (örme veya tığ
işi hariç)

14.13.35 Kadın/kız çocuk için pantolon/kısa pantolon, şort vs. denimden

14.13.35 Kadın/kız çocuk için pantolon/kısa pantolon; sentetik lifden

14.13.35 Kadın/kız çocuk için şort; suni lifden

14.13.35 Kadın/kız çocuk için pantolon/kısa pantolon; yün/ince kıldan

14.13.35 Kadınlar veya kız çocukları için bahçıvan tipi tulumlar, pamuktan yapılmış (örgü (triko) veya
tığ işi (kroşe) olanlar ile endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç)

14.13.35 Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; sent.lifden

14.13.35 Kadınlar veya kız çocukları için pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve
şortlar, tekstil kumaşlarından yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.13.35 Kadınlar veya kız çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil),
sentetik lifden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile endüstriyel veya mesleki kıyafetler
hariç)

14.13.35 Kadınlar veya kız çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), kot
kumaştan yapılmış (endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç)

14.13.35 Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; suni lifden

14.13.35 Kadın/kız çocuk için şort; pamuktan

14.13.35 Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulumlar, ve şortlar vs. yün/hayvan kılından

14.13.35 Kadınlar veya kız çocukları için şortlar, pamuktan yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
hariç)

14.13.35 Kadın veya kız çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), golf
pantolonları, şort vs., pamuktan ve diğer dokunabilir maddelerden (kot kumaştan yapılmış
olanlar ile endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç)

14.13.35 Kadınlar veya kız çocukları için şortlar, suni ve sentetik elyaftan yapılmış (örgü (triko) veya
tığ işi (kroşe) hariç)

14.13.35 Kadın/kız çocuk için pantolon/kısa pantolon şort vs. dokunabilir diğer madde

14.13.35 Kadın veya kız çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), golf
pantolonları, şort vs., atkı ipliklerinden kadifeden (kot kumaştan yapılmış olanlar ile
endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç)

14.13.35 Kadınlar veya kız çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil),
yün/ince kıldan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile endüstriyel veya mesleki kıyafetler
hariç)

14.13.35 Kadın/kız çocuk için şort; sentetik lifden

14.13.35 Kadın/kız çocuk için pantolon/kısa pantolon, şort vs. dokunabilir diğer maddelerden

14.13.35 Kadınlar veya kız çocukları için pantolon, binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil),
bahçıvan tipi tulumlar, tekstilden yapılmış (pamuktan, yünden veya ince hayvan kılından, suni
ve sentetik elyaftan, örgü veya tığ işi olanlar hariç)

14.13.40 Kullanılmış giysiler ve aksesuarları

14.13.40 Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya

14.13.99 Dış giyim imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

14.14.11 Erkekler veya erkek çocukları için gömlek, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden

14.14.11 Erkek/erkek çocuk için gömlek; yün, ince hayvan kılndan (örme veya kroşe)

14.14.11 Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan (örme veya kroşe)

14.14.11 Erkek/erkek çocuk için gömlek; suni liflerden (örme veya kroşe)
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14.14.11 Erkek/erkek çocuk için gömlek; dokunabilir diğer maddeden (örme veya kroşe)

14.14.11 Erkek/erkek çocuk için gömlek; sentetik liflerden (örme veya kroşe)

14.14.11 Erkekler veya erkek çocukları için gömlekler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

14.14.12 Erkek/erkek çocuk için bornozlar,robdöşambrlar vb. eşya; dokumaya elverişli diğer
maddelerden (örme veya kroşe)

14.14.12 Erkekler veya erkek çocukları için pijama ve gecelikler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
tekstilden)

14.14.12 Erkek/ erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar; pamuktan (örme veya kroşe)

14.14.12 Erkekler veya erkek çocukları için külot, slip, gecelik, pijama, bornoz, ropdöşambır ve benzeri
ürünler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

14.14.12 Erkek/ erkek çocuk için külotlar ve slipler; pamuktan (örme veya kroşe)

14.14.12 Erkek/ erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar; dokumaya elverişli diğer maddelerden
(örme veya kroşe)

14.14.12 Erkekler veya erkek çocukları için ropdöşambır, bornoz ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya
tığ işi (kroşe) tekstilden)

14.14.12 Erkek/ erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar; sentetik ve suni liflerden (örme veya
kroşe)

14.14.12 Erkekler ve erkek çocukları için pamuktan külotlar ve slipler (boxer şortlar dahil), (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) olanlar)

14.14.12 Erkek/ erkek çocuk için külotlar ve slipler; sentetik ve suni liflerden (örme veya kroşe)

14.14.12 Erkek/erkek çocuk için bornozlar,robdöşambrlar vb. eşya; pamuktan (örme veya kroşe)

14.14.12 Erkekler ve erkek çocukları için sentetik ve suni liflerden ve dokumaya elverişli diğer
maddelerden külotlar ve slipler (boxer şortlar dahil), (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar)

14.14.12 Erkek/ erkek çocuk için külotlar ve slipler; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya
kroşe)

14.14.13 Kadınlar veya kız çocukları için bluz, gömlek ve gömlek bluzlar (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) tekstilden)

14.14.13 Kadın/kız çocuk için gömlek bluz/gömlek; ipek/ipek döküntülerinden (örme veya kroşe)

14.14.13 Kadınlar veya kız çocukları için bluz, gömlek ve gömlek bluzlar (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe))

14.14.13 Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek bluz; sentetik/suni lifden (örme veya kroşe)

14.14.13 Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek-bluz; yün/ince hayvan kılından (örme veya kroşe)

14.14.13 Kadın/kız çocuk için gömlek bluz/gömlek; dokunabilir diğer maddelerden (örme veya kroşe)

14.14.13 Kadın/kız çocuk için pamuktan bluz, gömlek, gömlek-bluz (örme veya kroşe)

14.14.13 Kadın/kız çocuk için gömlek bluz/gömlek; keten/ramiden (örme veya kroşe)

14.14.14 Kadın/kız çocuk için lizözler,bornozlar,sabahlıklar vb. eşya; sentetik/suni liflerden (örme veya
kroşe)

14.14.14 Kadınlar veya kız çocukları için lizöz, bornoz, ropdöşambır, sabahlık ve benzeri eşyalar (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

14.14.14 Kadın/kız çocuk için slipler ve külotlar; sentetik ve suni liflerden (örme veya kroşe)

14.14.14 Kadın/kız çocuk için lizözler,bornozlar,sabahlıklar vb. eşya; pamuktan (örme veya kroşe)

14.14.14 Kadınlar veya kız çocukları için kombinezon, iç etek, jüpon, slip, külot, gecelik, pijama,
sabahlık, bornoz ve benzeri ürünler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

14.14.14 Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp veya jüponlar; sentetik veya suni liflerden (örme veya
kroşe)

14.14.14 Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; pamuktan (örme veya kroşe)

14.14.14 Kadın/kız çocuk için slipler ve külotlar; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya
kroşe)

14.14.14 Kadınlar veya kız çocukları için kombinezonlar, iç etekler ve jüponlar (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) tekstilden)
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14.14.14 Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya
kroşe)

14.14.14 Kadın/kız çocuk için slipler ve külotlar; pamuktan (örme veya kroşe)

14.14.14 Kadınlar veya kız çocukları için gecelik ve pijamalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
tekstilden)

14.14.14 Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; sentetik ve suni liflerden (örme veya kroşe)

14.14.14 Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp veya jüponlar; dokumaya elverişli diğer maddelerden
(örme veya kroşe)

14.14.14 Kadın/kız çocuk için lizözler,bornozlar,sabahlıklar vb. eşya;dokumaya elverişli diğer
maddelerden (örme veya kroşe)

14.14.14 Kadınlar veya kız çocukları için külot ve slipler (boxer şortlar dahil) (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) tekstilden)

14.14.21 Erkek/erkek çocuk için gömlek; keten/ramiden

14.14.21 Erkek/erkek çocuk için gömlek; sentetik/suni lifden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar
hariç)

14.14.21 Erkek/erkek çocuk için gömlek; sentetik/suni lifden

14.14.21 Erkek/erkek çocuk için gömlek; dokunabilir diğer maddelerden (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) olanlar hariç)

14.14.21 Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan

14.14.21 Erkek/erkek çocuk için gömlek; yün/ince kıldan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

14.14.21 Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

14.14.21 Erkek/erkek çocuk için gömlek; keten/ramiden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

14.14.21 Erkek/erkek çocuk için gömlek; dokumaya elverişli diğer maddelerden

14.14.21 Erkekler veya erkekler çocukları için gömlekler, tekstil kumaşından yapılmış (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.14.22 Erkek/erkek çocuk için gece gömlek ve pijama; dokunabilir diğer maddeden

14.14.22 Erkek/erkek çocuk için gece gömlek ve pijama; sentetik/suni lif.

14.14.22 Erkekler veya erkek çocukları için atlet ve diğer fanilalar, külot, slip, gecelik, pijama, bornoz
ve ropdöşambır, tekstil kumaşından yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.14.22 Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; dokunur diğer maddeden

14.14.22 Erkek/erkek çocuk için gece gömlek ve pijama; pamuktan

14.14.22 Erkekler veya erkek çocukları için atlet, fanila, bornoz, ropdöşambır ve benzeri eşyalar (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.14.22 Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; pamuktan

14.14.22 Erkekler veya erkek çocukları için gecelik ve pijamalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.14.22 Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; sentetik/suni liflerden

14.14.22 Erkek/erkek çocuk için külot/silip; dokunabilir diğer maddeler

14.14.22 Erkekler veya erkek çocukları için külot ve slipler (boxer şortlar dahil; örgü veya tığ işi hariç)

14.14.22 Erkek/erkek çocuk için külot/silip; pamuktan

14.14.23 Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, pamuktan

14.14.23 Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, yün/ince kıldan

14.14.23 Kadınlar veya kız çocukları için bluz, gömlek ve gömlek bluzlar (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) hariç)

14.14.23 Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs.dokumaya elverişli diğer maddelerden

14.14.23 Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, ipek ve ipek döküntü.

14.14.23 Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, sentetik/suni lif.

14.14.23 Kadınlar veya kız çocukları için bluz, gömlek ve gömlek bluzlar, tekstil kumaşından yapılmış
(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.14.23 Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs.keten ve ramiden
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14.14.24 Kadınlar veya kız çocukları için kombinezon, iç etek ve jüponlar (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) hariç)

14.14.24 Kadınlar veya kız çocukları için lizöz, bornoz, ropdöşambır, atlet, fanila, slip ve külotlar
(boxer şortlar dahil), suni elyaflardan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.14.24 Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; dokunabilir diğer maddeden

14.14.24 Kadınlar veya kız çocukları için atletler ve diğer fanilalar, slipler, külotlar, bornozlar,
ropdöşambırlar, sabahlıklar ve benzeri eşyalar, pamuktan yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) hariç)

14.14.24 Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; pamuktan

14.14.24 Kadınlar veya kız çocukları için atlet ve diğer fanilalar, kombinezon, iç etek, jüpon, slip, külot,
gecelik, pijama, sabahlık, bornoz ve benzeri ürünler, tekstil kumaşından yapılmış (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.14.24 Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; sentetik/suni lifden

14.14.24 Kadınlar veya kız çocukları için gecelik veya pijamalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

14.14.24 Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; dokunabilir diğer maddeden

14.14.24 Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim, sentetik/suni lifden

14.14.24 Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden

14.14.24 Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; pamuktan

14.14.24 Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; sentetik/suni lif.

14.14.24 Kadınlar veya kız çocukları için lizöz, bornoz, ropdöşambır, atlet, fanila, slip ve külotlar,
tekstilden yapılmış (pamuktan, suni ve sentetik elyaftan olanlar ile örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) hariç)

14.14.25 Korse, paçalı korseler ve sutyenli korseler (ayarlanabilir askılı badiler dahil)

14.14.25 Sutyenler

14.14.25 Korse ve korse pantolonlar

14.14.25 Sütyenler; diğer

14.14.25 Sutyen, korse, pantolon askısı, çorap askısı, jartiyer ve benzeri ürünler ile bunların parçaları
(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olsun ya da olmasın)

14.14.25 Pantolon askısı, çorap bağı, jartiyer vb. eşya ile bunların parçaları

14.14.25 Pantolon askısı, çorap askısı, jartiyer ve benzer eşyalar ve bunların parçaları

14.14.25 Sütyenli korseler

14.14.25 Bir sütyen ve külot içeren setler

14.14.30 Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

14.14.30 Tişört, fanila, atlet, vb. giyim eşyası; yünden, ince hayvan kılından, sentetik veya suni liflerden
(örme veya kroşe)

14.14.30 Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; yün/ince hayvan kılından (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

14.14.30 Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; dokunabilir diğer maddelerden (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe))

14.14.30 Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; sentetik/suni lifden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

14.14.30 Tişört, atlet ve diğer fanilalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

14.14.30 Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vb. giyim eşyası; pamuktan (örme veya kroşe)

14.14.30 Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vb. giyim eşyası; dokunabilir diğer maddelerden (örme veya
kroşe)

14.14.99 İç giyim imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

14.19.11 Bebekler için fanila, tulum, külot, bebek bezi, parmaklı/parmaksız eldiven ve dış giyim dahil
olmak üzere giysiler ve giysi aksesuarları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)) (boyu ≤ 86 cm
çocuklar için)

14.19.11 Bebek için eldiven; yün/ince hayvan kıllarından (örme veya kroşe)

14.19.11 Bebek elbiseleri, giysi aksesuarları ve parçaları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

14.19.11 Bebekler için diğer giyim eşyası ve aksesuarı; sentetik liflerden (örme veya kroşe)
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14.19.11 Bebek için eldiven; sentetik liflerden (örme veya kroşe)

14.19.11 Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı; yünden/ince hayvan kılından (örme veya kroşe)

14.19.11 Bebekler için diğer giyim eşyası ve aksesuarı; pamuktan (örme veya kroşe)

14.19.11 Bebekler için diğer giyim eşyası ve aksesuar; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme
veya kroşe)

14.19.11 Bebek için eldiven; pamuktan (örme veya kroşe)

14.19.12 Kayak kıyafetleri (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

14.19.12 Spor kıyafetleri; sentetik lifden (örme veya kroşe)

14.19.12 Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir diğer maddelerden, kauçuk=>%5 (örme
veya kroşe)

14.19.12 Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir diğer maddelerden, diğer (örme veya kroşe)

14.19.12 Eşofmanlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

14.19.12 Spor kıyafetleri; pamuktan (örme veya kroşe)

14.19.12 Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik lifden, diğer (örme veya kroşe)

14.19.12 Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir diğer maddeden, kauçuk=>%5 (örme veya
kroşe)

14.19.12 Erkek/erkek çocuk için diğer yüzme kıyafeti; dokunabilir diğer maddelerden, (örme veya
kroşe)

14.19.12 Diğer giyim eşyası; pamuktan (örme veya kroşe)

14.19.12 Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik lifden, kauçuk=>%5 (örme veya kroşe)

14.19.12 Diğer giyim eşyası; sentetik ve suni liflerden (örme veya kroşe)

14.19.12 Erkekler veya erkek çocukları için mayolar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

14.19.12 Spor kıyafetleri; dokunabilir diğer maddelerden (örme veya kroşe)

14.19.12 Kadınlar veya kız çocukları için mayolar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

14.19.12 Kayak kıyafetleri (örme veya kroşe)

14.19.12 Eşofmanlar, kayak giysileri, mayolar ve diğer giysiler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

14.19.12 Diğer giysiler (uzun kollu badiler dahil) (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

14.19.12 Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik lifden, kauçuk=>%5 (örme veya kroşe)

14.19.12 Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik lifden, diğer (örme veya kroşe)

14.19.12 Diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer maddelerden (örme veya kroşe)

14.19.13 Eldiven (tek parmaklı/ parmaksız); kauçuk emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış (örme veya kroşe)

14.19.13 Eldiven (tek parmaklı/ parmaksız); dokunabilir diğer maddelerden (örme veya kroşe)

14.19.13 Eldiven (tek parmaklı/ parmaksız); plastik emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış (örme veya kroşe)

14.19.13 Eldiven (tek parmaklı/ parmaksız); pamuktan (örme veya kroşe)

14.19.13 Eldiven (tek parmaklı/ parmaksız); yün/ince hayvan kıllarından (örme veya kroşe)

14.19.13 Eldiven (tek parmaklı/ parmaksız); sentetik liflerden (örme veya kroşe)

14.19.13 Eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

14.19.19 Diğer hazır giyim aksesuarları ile giysi parçaları veya giysi aksesuarlarının parçaları (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe))

14.19.19 Giyim eşyası için aksesuar; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya kroşe)

14.19.19 Giysi aksesuarları ve bunların parçaları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) (eldiven,
parmaksız ve tek parmaklı eldivenler, şal, eşarp, atkı, kaşkol, başörtüsü ve peçeler hariç)

14.19.19 Şal, eşarp, atkı, kaşkol, peçe, duvak vb; dokunabilir diğer maddelerden (örme veya kroşe)

14.19.19 Şal, eşarp, atkı, başörtüsü, peçe ve benzerleri (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

14.19.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden giyim eşyası için veya giyim eşyası aksesuarları için
parçalar (örme veya kroşe)

14.19.19 Giyim eşyası için aksesuar; dokunabilir diğer maddelerden, elastiki veya kauçuklu (örme veya
kroşe)
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14.19.21 Bebek elbiseleri ve giyim aksesuarları, tekstilden, fakat örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar
hariç (boyu 86 cm veya daha küçük çocuklar için), yelek, tulum, külot, esnek takımlar,
eldiven, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler ve dış giyim dahil (kadın pedleri, çocuk bezleri
ve benzeri ürünler hariç)

14.19.21 Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; sentetik lifden

14.19.21 Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; dokunabilir diğer maddeden

14.19.21 Bebek elbiseleri ve giysi aksesuarları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç tekstil
kumaşlarından olanlar)

14.19.21 Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; pamuktan

14.19.21 Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; yün/ince hayvan kılından

14.19.22 Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden

14.19.22 Kadın/kız çocuk için diğer kıyafet; pamuktan

14.19.22 Erkek/erkek çocuk için diğer kıyafet; sentetik/suni liften

14.19.22 Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; alt kısımlar, pamuktan

14.19.22 Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafetleri

14.19.22 Erkekler veya erkek çocukları için başka yerde sınıflandırılmamış diğer giysiler (yelek,
eşofman, koşu kıyafetleri ve spor tişört ve şortları dahil, kayak kıyafetleri ile örgü (triko) veya
tığ işi (kroşe) olanlar hariç )

14.19.22 Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; alt kısımlar, sentetik/suni mensucat

14.19.22 Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; üst kısımlar, pamuktan

14.19.22 Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; üst kısımlar, sentetik/suni liften

14.19.22 Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; dış yüzü tek, aynı mensucat, pamuk

14.19.22 Erkek veya erkek çocuğu mayoları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

14.19.22 Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; üst kısımlar, sentetik/suni mensucat

14.19.22 Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; dışı tek aynı mensucat, pamuk

14.19.22 Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; dışı tek aynı mensucat, setetik/suni

14.19.22 Kayak kıyafetleri

14.19.22 Kayak kıyafeti (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

14.19.22 Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; dışı tek aynı sentetik/suni mensucat

14.19.22 Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden

14.19.22 Erkek/erkek çocuk için diğer kıyafet; pamuktan

14.19.22 Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafetleri

14.19.22 Kadınlar veya kız çocukları için başka yerde sınıflandırılmamış diğer giysiler (yelek, eşofman,
koşu kıyafetleri ve spor tişört ve şortları dahil, kayak kıyafetleri ile örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) olanlar hariç)

14.19.22 Kadın/kız çocuk için diğer kıyafet; sentetik/suni mensucattan

14.19.22 Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; alt kısımlar, pamuktan

14.19.22 Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; alt kısımlar, sentetik/suni liften

14.19.22 Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; üst kısımlar, pamuktan

14.19.22 Kadın veya kız çocuğu mayoları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

14.19.22 Eşofmanlar, kayak giysileri, mayolar ve diğer giysiler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç
tekstil kumaşlarından olanlar)

14.19.23 Giyim eşyası aksesuarları

14.19.23 Eldiven

14.19.23 Mendil; dokunabilir diğer maddelerden

14.19.23 Boyun bağı, papyon ve kravat (ipek veya ipek döküntüsünden ve örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) olanlar hariç)

14.19.23 Başka yerde sınıflandırılmamış mendil, şal, eşarp, peçe, boyunbağı, kravat, eldiven ve diğer
giysi aksesuarları; giysilerin veya giyim aksesuarlarının parçaları (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) hariç tekstil kumaşlarından olanlar)
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14.19.23 Giyim eşyasının diğer parça ve aksesuarları

14.19.23 Kravat, papyon, boyunbağları; ipek/döküntüsünden

14.19.23 Şal; ipek/ipek döküntüsünden

14.19.23 Boyun bağı, papyon ve kravat, ipek veya ipek döküntüsünden yapılmış (örgü (triko) veya tığ
işi (kroşe) olanlar hariç)

14.19.23 Tekstil malzemelerinden yapılmış tabansız ayakkabılar (panduf vb.)

14.19.23 Şal; suni lifden

14.19.23 Papyon, boyunbağları vs. dokunabilir diğer maddelerden

14.19.23 Şal; sentetik lifden

14.19.23 Başka yerde sınıflandırılmamış giysi aksesuarları, giysilerin veya giyim aksesuarlarının
parçaları, tekstilden yapılmış, bunların parçaları (örgü(triko) veya tığ işi(kroşe) olan şal, eşarp
ve kaşkol, peçeler ve duvaklar, boyunbağı, papyon ve kravat, eldiven, parmaksız ve tek
parmaklı eldivenler, bunların parçaları, sütyen, kuşak ve korse, pantalon askıları, jartiyer ve
çorap askısı hariç)

14.19.23 Şal, eşarp, atkı, baş örtüsü, peçe ve benzerleri (ipek veya ipek döküntüsünden ve örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

14.19.23 Mendiller

14.19.23 Şal; yün/ince kıldan

14.19.23 Eldiven, parmaklı/parmaksız (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

14.19.23 Kravat, papyon, boyunbağları; sentetik/suni lifden

14.19.23 Şal, eşarp, atkı, baş örtüsü, peçe ve benzerleri, ipek veya ipek döküntüsünden yapılmış (örgü
(triko) veya tığ işi olanlar (kroşe) hariç)

14.19.23 Mendil; pamuktan

14.19.23 Şal; dokunabilir diğer maddelerden

14.19.31 Kemer ve fişeklikler, deri veya deri bileşimlerinden yapılmış

14.19.31 Deri ve köseleden bel kemeri, kılıç kayışı, palaskalar

14.19.31 Giysi aksesuarları, deriden veya deri bileşimlerinden yapılmış (spor eldivenleri hariç)

14.19.31 Giysi aksesuarları, deri veya deri bileşimlerinden yapılmış (eldiven, parmaksız ve tek parmaklı
eldivenler ile kemer ve fişeklikler hariç)

14.19.31 Giyim eşyasının diğer aksesuarları deri; köseleden

14.19.31 Diğer eldivenler

14.19.31 Eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler, deri veya deri bileşimlerinden yapılmış (spor
eldivenleri ve tüm iş kolları için koruyucu eldivenler hariç)

14.19.32 Kadın/kız çocuk için yağmurluk, kaban, pelerin vb. giyim eşyası; kaplanmış

14.19.32 Palto ve diğer giyim eşyası; (5602'da ki mensucattan)

14.19.32 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucattan giyim eşyası (örme veya kroşe)

14.19.32 Erkek/erkek çocuk için yağmurluk, kaban, pelerin vb. giyim eşyası; kaplanmış

14.19.32 Kauçuklu mensucattan giyim eşyası (örme veya kroşe)

14.19.32 Dokunmamış mensucattan diğer hazır giyim eşyası

14.19.32 Giysiler (keçeden veya dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya
kaplanmış tekstil kumaşından)

14.19.32 Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; kaplanmış, sıvanmış, emdirilmiş

14.19.32 Hastalar veya cerrahlar tarafından cerrahi operasyonlarda giyilen tek kullanımlık dokunmamış
mensucattan uzun elbiseler

14.19.32 Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; kaplanmış, sıvanmış, emdirilmiş

14.19.41 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)

14.19.41 Keçeden şapka taslakları, diskler ve üstüvaneler
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14.19.41 Şapka kalıpları, şapka taslakları ve kapşonlar, tabla ve manşonlar (el kürkleri), keçeden
(boyuna yarılmış olan manşonlar dahil) (şekil vermek için kalıplanmış olanlar ile hazır
kenarlıklı (siperlikli) olanlar hariç)

14.19.41 Çeşitli maddeden şeritleri birleştirmek suretiyle yapılan/örülen şapka taslakları

14.19.41 Şapka kalıpları, şapka taslakları ve kapüşonlar (keçeden); tabla ve manşonlar (el kürkleri)
(keçeden); şapka şekilleri (hasır, vb. malzemeden örülerek veya herhangi malzemeden
şeritlerin birleştirilmesiyle yapılmış)

14.19.42 Siperlikli kasket, kep ve benzerleri

14.19.42 Şapka ve diğer başlıklar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) ya da dantelden yapılan, parçalar
halindeki (şerit halinde olmayan) keçe veya diğer tekstil kumaşlarından yapılmış); saç fileleri,
herhangi bir malzemeden

14.19.42 Şapka ve diğer başlıklar (keçeden yapılmış, hasır vb. malzemeden örülerek veya herhangi bir
malzemeden şeritler birleştirilerek yapılmış, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe), parçalar halindeki
dantelden veya diğer tekstil kumaşlarından yapılmış); saç fileleri

14.19.42 Şapkalar ve diğer başlıklar; her nevi maddeden şeritlerin birleştirilmesi/örülmesiyle yapılan

14.19.42 Şapkalar ve diğer başlıklar; 65.01 pozisyonunda yer alan şapka malzemelerinden

14.19.42 Şapkalar ve diğer başlıklar, keçeden (şapka taslakları veya kapşonlar ve tabladan yapılmış)

14.19.42 Diğer şapka ve başlıklar; şapka taslak ve disklerinden yapılmış, kıl keçesinden/yün ve kılın
keçesinden

14.19.42 Diğer maddelerden şapka, bere, bone, saç fileleri vb. başlıklar

14.19.42 Şapka ve diğer başlıklar (hasır vb. malzemeden örülerek veya herhangi bir malzemeden
şeritler birleştirilerek yapılmış)

14.19.43 Diğer maddelerden diğer şapka ve başlıklar

14.19.43 Diğer başlıklar (kauçuk veya plastikten yapılmış başlıklar, güvenlik başlıkları ve asbest
başlıklar hariç); bu şapkalara ilişkin şerit, astar, kılıf, şapka astarları, şapka çatısı, siperliği ve
çenealtı kayışı

14.19.43 Başlıklara mahsus iç şerit, astar, kılıf, siperlik ve çene altı kayışları

14.19.99 Diğer giyim eşyası ve giyim aksesuarları imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

14.20.10 Kürklü deriden yapılmış giyim eşyası, giyim aksesuarları ve diğer eşyalar (başlıklar hariç)

14.20.10 Diğer kürk mamulleri

14.20.10 Kürkten diğer eşya

14.20.10 Kürklü deriden eşyalar (giyim eşyaları, giysi aksesuarları, şapka ve başlıklar hariç)

14.20.10 Kürklü deriden yapılmış giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (şapka ve başlıklar hariç)

14.20.10 Giyim eşyası, aksesuarı; beyaz mantolu/mavi sırtlı kapüşonlu fok yavrusu kürkünden

14.20.99 Kürkten yapılan ürün imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

14.31.10 Diğer çoraplar; yünden veya ince hayvan kıllarından (örme veya kroşe)

14.31.10 Diğer çoraplar; sentetik liflerden, diz altı (varis çorapları hariç) (örme veya kroşe)

14.31.10 Çorap, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (sentetik liflerden diğer çoraplar) (tek katı < 67
desiteks olanlar ile uzun veya diz altı kadın çorapları, külotlu çorap, tayt çorap, tabanlı patikler
hariç)

14.31.10 Çorap, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (yünden veya ince hayvan kıllarından) (tek katı
< 67 desiteks olanlar ile uzun veya diz altı kadın çorapları, külotlu çorap, tayt çorap, tabanlı
patikler hariç)

14.31.10 Külotlu çorap, tayt çorap, kadın çorabı, erkek çorabı ve diğer çoraplar (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe))

14.31.10 Çorap, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (dereceli olarak baskı yapan sentetik ve diğer
maddelerden varis çorapları) (tek katı < 67 desiteks olanlar ile uzun veya diz altı kadın
çorapları, külotlu çorap, tayt çorap, tabanlı patikler hariç)

14.31.10 Diğer çoraplar; dokunabilir diğer maddelerden (örme veya kroşe)

14.31.10 Külotlu çoraplar ve tayt çoraplar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) sentetik elyaftan yapılmış
(tek kat iplik başına 67 desiteksten büyük veya eşit olanlar)

14.31.10 Diğer çoraplar; sentetik liflerden (örme veya kroşe)
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14.31.10 Çorap; kadınlar için, uzun veya diz altı, dokumaya elverişli diğer maddelerden (tek katı <67
desiteks) (örme veya kroşe)

14.31.10 Diğer külotlu çoraplar ve taytlar; sentetik liflerden (tek kat desiteks <67) (örme veya kroşe)

14.31.10 Çorap, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (sentetik liflerden kadın çorapları) (tek katı < 67
desiteks olanlar ile uzun veya diz altı kadın çorapları, külotlu çorap, tayt çorap, tabanlı patikler
hariç)

14.31.10 Uzun veya diz altı kadın çorapları, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) sentetik elyaftan yapılmış
(tek kat iplik başına 67 desiteksten küçük olanlar)

14.31.10 Külotlu çoraplar ve taytlar tekstil ürünlerinden, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) çoraplar,
tekstilden yapılmış (sentetik fiberden belli oranda sıkıştırılarak yapılan ve bebekler için
çoraplar hariç))

14.31.10 Diğer çoraplar; sentetik liflerden, kadınlar için (örme veya kroşe)

14.31.10 Çorap; kadınlar için, sentetik liflerden (tek katı <67 desiteks) (örme veya kroşe)

14.31.10 Diğer külotlu çoraplar ve taytlar; sentetik liflerden (tek kat desiteks >=67) (örme veya kroşe)

14.31.10 Diğer çoraplar; pamuktan (örme veya kroşe)

14.31.10 Diğer külotlu çoraplar ve taytlar; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya kroşe)

14.31.10 Diğer çoraplar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (dokunabilir diğer maddeden) (tek katı
< 67 desiteks olanlar ile uzun veya diz altı kadın çorapları, külotlu çorap, tayt çorap, tabanlı
patikler hariç)

14.31.10 Çorap, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (pamuktan) (tek katı < 67 desiteks olanlar ile
uzun veya diz altı kadın çorapları, külotlu çorap, tayt çorap, tabanlı patikler hariç)

14.31.10 Külotlu çoraplar ve tayt çoraplar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) sentetik elyaftan yapılmış
(tek kat iplik başına 67 desiteksten küçük olanlar)

14.31.10 Çorap; dereceli olarak baskı yapan, diğer maddelerden (varis çorapları gibi) (örme veya kroşe)

14.31.10 Çorap, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (sentetik liflerden diz altı çorapları) (varis
çorapları ile tek katı < 67 desiteks olanlar ile uzun veya diz altı kadın çorapları, külotlu çorap,
tayt çorap, tabanlı patikler hariç)

14.31.10 Çorap; dereceli olarak baskı yapan, sentetik liflerden(varis çorapları gibi) (örme veya kroşe)

14.31.10 Çorap; kadınlar için, diz altı, sentetik liflerden (tek katı <67 desiteks) (örme veya kroşe)

14.31.99 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) çorap imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

14.39.10 Erkekler veya erkek çocukları için kazak, sweatshirt (s-shirt), süveter, yelek ve hırka, suni ve
sentetik elyaftan yapılmış (hafif ince örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka kazak ve süveter
hariç)

14.39.10 Erkek/erkek çocuk için yelek, pamuktan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (hafif ince
örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka kazak ve süveter hariç)

14.39.10 Kadınlar veya kız çocukları için kazak, süveter, sweatshirt (s-shirt), yelek ve hırka, yünden
veya ince hayvan kılından yapılmış (yün içeriği % 50'ye eşit veya daha fazla ve ağırlık
itibariyle 600 grama eşit veya daha fazla olan kazak ve süveterler hariç)

14.39.10 Kadın/kız çocuk için  hırkalar, yelekler vs eşya; suni/sentetik liflerden (örme veya kroşe)

14.39.10 Kazaklar, süveterler; yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı hafif ince örme, pamuktan (örme
veya kroşe)

14.39.10 Kadın/kız çocuk için hırkalar, yelekler vs eşya; yünden (örme veya kroşe)

14.39.10 Kazaklar, süveterler keten ve ramiden (örme veya kroşe)

14.39.10 Kadın/kız çocuk için  hırkalar, yelekler vs eşya; pamuktan (örme veya kroşe)

14.39.10 Kadın/kız çocuk için kazak, süveter, hırka, yelekler vs eşya; Kaşmir keçisi kılından (örme
veya kroşe)

14.39.10 Kazak, sweatshirt (s-shirt), süveter, yelek ve hırkalar, tekstil malzemelerinden yapılmış (yün,
ince hayvan kılı, pamuk, suni ve sentetik elyaftan yapılanlar hariç)

14.39.10 Kadın/kız çocuk için hırka, pamuktan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (hafif ince
örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka kazak ve süveter hariç)

14.39.10 Kazak ve süveterler, pamuktan yapılmış (hafif ince örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka
olanlar)
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14.39.10 Kazaklar, süveterler; yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı hafif ince örme, sentetik/suni
liflerden (örme veya kroşe)

14.39.10 Erkek/erkek çocuk için kazak, süveter, hırka, yelekler vs eşya;diğer ince kayvan kılından
(örme veya kroşe)

14.39.10 Kazaklar ve süveterler; yünden(ağırlık >=%50 yün, birim ağırlık >=600 gr ) (örme veya kroşe)

14.39.10 Kadın/kız çocuk için süveter, pamuktan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (hafif ince
örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka kazak ve süveter hariç)

14.39.10 Kazak ve süveterler, suni ve sentetik elyaftan yapılmış (hafif ince örgüden sıfır, polo veya
balıkçı yaka olanlar)

14.39.10 Süveter, kazak, hırka, yelek ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

14.39.10 Erkek/erkek çocuk için  hırkalar, yelekler vs eşya; suni/sentetik liflerden (örme veya kroşe)

14.39.10 Kadın/kız çocuk için kazak, süveter, hırka, yelekler vs eşya; diğer ince kayvan kılından (örme
veya kroşe)

14.39.10 Erkek/erkek çocuk için hırkalar, yelekler vs eşya; yünden (örme veya kroşe)

14.39.10 Kadın/kız çocuk için hırka/süveter benzeri eşya, pamuktan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
olanlar (hafif ince örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka kazak ve süveter hariç)

14.39.10 Erkek/erkek çocuk için hırka, pamuktan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (hafif ince
örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka kazak ve süveter hariç)

14.39.10 Erkekler veya erkek çocukları için kazak, süveter, sweatshirt (s-shirt), yelek ve hırka, yünden
veya ince hayvan kılından yapılmış (yün içeriği % 50'ye eşit veya daha fazla ve ağırlık
itibariyle 600 grama eşit veya daha fazla olan kazak ve süveterler hariç)

14.39.10 Hırka, yelek, süveter ve benzeri giyim eşyası; dokunabilir diğer maddelerden (örme veya
kroşe)

14.39.10 Kazak ve süveterler, ağırlığına göre yün içeriği ≥ % 50 ve parça başına ağırlığı ≥ 600 gr
olanlar

14.39.10 Erkek/erkek çocuk için hırka/yelek benzeri eşya, pamuktan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
olanlar (hafif ince örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka kazak ve süveter hariç)

14.39.10 Kadınlar veya kız çocukları için kazak, sweatshirt (s-shirt), süveter, yelek ve hırka, suni ve
sentetik elyaftan yapılmış (hafif ince örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka kazak ve süveter
hariç)

14.39.10 Erkek/erkek çocuk için kazak, süveter, hırka, yelekler vs eşya; Kaşmir keçisi kılından (örme
veya kroşe)

14.39.10 Erkek/erkek çocuk için  hırkalar, yelekler vs eşya; pamuktan (örme veya kroşe)

14.39.99 Diğer örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) giyim eşyası imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

15.11.10 Tabaklanmış veya işlenmiş, fakat monte edilmemiş bütün halindeki kürklü deriler (tavşan,
yabani tavşan veya kuzudan elde edilen)

15.11.10 Beyaz mantolu/mavi sırtlı kapüşonlu fok yavruları kürkü; dabaklı, apreli, bütün

15.11.10 Bütün halindeki deri, parça, kırpıntıları (birleştirilmiş) uzatılmış

15.11.10 Ayı balığı kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş, bütün halinde

15.11.10 Tabaklanmış veya işlenmiş kürklü deriler veya postlar (tavşan, yabani tavşan veya kuzu hariç)

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

15.11.10 Sincap, kunduz, dağ sıçanı ve diğer hayvanların bütün halindeki dabaklanmış/aprelenmiş
kürkleri ve parçaları

15.11.10 Kunduz, misk sıçanı veya tilkinin bütün halindeki dabaklanmış veya aprelenmiş kürkleri
(birleştirilmemiş)

15.11.10 Kuzu ve koyunların kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş, bütün halinde

15.11.10 Mantolu/kapişonlu fok yavruları derileri, bütün halinde, parçalanmış veya kırpıntılar halinde
(birleştirilmiş)

15.11.10 Tabaklanmış veya işlenmiş kürklü deri

15.11.10 Tavşan/yabani tavşan kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş, bütün halinde
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15.11.10 Sincap ve diğer hayvanların bütün halindeki dabaklanmış veya aprelenmiş kürkleri
(birleştirilmemiş)

15.11.10 Ayı balığı derileri; bütün halinde, parçalanmış veya kırpıntılar halinde (birleştirilmiş)

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

15.11.10 Astragan, Broadtail, Karakul, Pers, Hint vb. kuzuları dabaklanmış, aprelenmiş, bütün halinde

15.11.10 Tavşan/yabani tavşan derileri; bütün halinde, parçalanmış veya kırpıntılar halinde
(birleştirilmiş)

15.11.21 Güderi; koyun ve kuzulardan elde edilenler

15.11.21 Güderi ve güderi bileşenleri

15.11.21 Güderi; diğer hayvanlardan elde edilenler

15.11.21 Güderi

15.11.22 Rugan deri ve rugan lame deri; metalize deri

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

15.11.31 Sığırların (buffalo dahil) deri ve köselesi; yaş, bütün halde diğer deriler (yüzey alanı> 2, 6 m2)

15.11.31 Sığırların (buffalo dahil) post ve derileri; sadece dabaklanmış; kuru diğer derileri (yüzeyi
2.6m2 den az)

15.11.31 Sığırların (buffalo dahil) deri ve köseleleri; yarma, bütün halde

15.11.31 Sığırların (buffalo dahil) bütün halindeki post ve derileri; bütün, yarma (tüm halde, kuru;
yüzeyi>2, 6m2)

15.11.31 Sığırların (buffalo dahil) hint danası derisi; kuru, sırçalı vs. tüm haldeki derileri (yüzeyi 2.6m2
den az)

15.11.31 Deri (büyükbaş hayvan derileri, kılsız ve bütün halde)

15.11.31 Sığırların (buffalo dahil) derisi dabaklanmış, hazırlanmış, sırçalı, bütün halde;diğer
(yüzeyi=<2.6m2)

15.11.31 Sığır derileri; sırçalı, bütün halinde, yarma (kuru; yüzeyi>2,6m2)

15.11.31 Sığırların (buffalo dahil) derisi dabaklanmış, yaş, sırçalı, bütün, yarma (yüzey alanı>2, 6 m2)

15.11.31 Sığırların (buffalo dahil) deri ve köseleleri; bütün halde; yarma ve sırçalı deri dışındaki deriler
(yüzeyi=<2.6m2)

15.11.31 Sığırların (buffalo dahil) deri ve videlası dabaklanmış, hazırlanmış, sırçalı, bütün
halde;(yüzeyi=<2.6m2)

15.11.31 Sığırların sadece dabaklanmış, kuru, diğer derileri (yüzeyi 2.6m2 den fazla)

15.11.31 Sığırların (buffalo dahil) şırçalı, parçalanmamış, yarma derisi (tüm halde, yaş; yüzey alanı=<2,
6m2)

15.11.31 Sığırların (buffalo dahil) derisi dabaklanmış, hazırlanmış, yarma, bütün halde; vidala
(yüzeyi=<2.6m2)

15.11.31 Sığırların (buffalo dahil) hint danası derileri; kuru diğer derileri (yüzeyi 2.6m2 den az)

15.11.31 Sığırların (buffalo dahil) dabaklanmış, yaş, bütün haldeki diğer derileri (yüzey alanı=<2, 6 m2)

15.11.31 Sığırların (buffalo dahil) tüm halindeki yarmalı, parçalanmamış derisi (yüzey alanı=< 2, 6m2)

15.11.32 Sığırların (buffalo dahil) parçalanmamış, yarma deri ve köselesi (diğer halde, kuru)

15.11.32 Sığırların (buffalo dahil) deri ve köseleleri; yaş, diğer haldeki diğer derileri (yüzey alanı> 2, 6
m2)

15.11.32 Sığırların (buffalo dahil) yarma derilerinden deri ve kösele

15.11.32 Sığırların (buffalo dahil) sırçalı, parçalanmamış, yarma deri ve köselesi (diğer halde,
kuru;yüzeyi>2,6m2)

15.11.32 Sığırların (buffalo dahil) diğer derilerinden; deri ve köseleler (kenarlar dahil)

15.11.32 Sığırların (buffalo dahil) derisi dabaklanmış, yaş, sırçalı, bütün, yarma(yüzey alanı>2, 6 m2)

15.11.32 Sığırların (buffalo dahil) ve at derilerinden diğer diğer deri ve kösele; sırçalı, parçalanmamış,
kenarlar dahil

15.11.32 Deri (büyükbaş hayvan derileri, kılsız), bütün halde olmayan

15.11.32 Sığır (buffalo dahil) ve at derilerinden taban köselesi; sırçalı, parçalanmamış, kenarlar dahil
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15.11.33 Atın yarma derilerinden deri ve kösele

15.11.33 Sığırların (buffalo dahil) parçalanmamış, yarma diğer derisi (diğer halde, kuru)

15.11.33 Atın dabaklanmış yaş diğer derileri (yüzey alanı> 2, 6 m2)

15.11.33 Atın dabaklanmış ve hazırlanmış diğer haldeki diğer deri ve köselesi; diğer

15.11.33 Atların deri ve köseleleri; yarma; bütün halde

15.11.33 Atın  sırçalı, parçalanmamış, yarma diğer kuru derileri (kuru,yüzey>2.6m2)

15.11.33 Atın dabaklanmış yaş, sırçalı, parçalanmamış, yarma derileri(yüzey alanı>2, 6 m2)

15.11.33 Deri (at ve at benzeri hayvan derileri, kılsız)

15.11.33 Atın diğer deri ve köseleleri

15.11.33 Sığırların (buffalo dahil) tüm halindeki sırçalı, parçalanmamış diğer derisi

15.11.41 Deri (koyun veya kuzu derileri, yünsüz), tabaklanmış, fakat daha fazla işlenmemiş (güderi
hariç)

15.11.41 Koyun veya kuzuların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri
ve köseleleri

15.11.41 Koyunların veya kuzuların dabaklanmış derileri; yünü alınmış, daha ileri bir işlem görmemiş;
yaş halde (wet-blue dahil)

15.11.41 Deri (koyun veya kuzu derileri, yünsüz), tabaklandıktan sonra parşömen giydirilmiş veya
işlenmiş (güderi, rugan deri, rugan lamine deri ve metalize deri hariç)

15.11.41 Deri (koyun veya kuzu derileri, yünsüz)

15.11.41 Koyunların veya kuzuların dabaklanmış diğer derileri (yünü alınmış), (daha ileri bir işlem
görmemiş); kuru halde (crust)

15.11.41 Hint melezi (koyun/kuzu) kuru derisi; bitkisel ön dabaklama yapılmış

15.11.42 Keçi ve oğlakların dabaklanmış post ve derileri; yünü/kılı alınmış, ileri bir işlem görmemiş,
yaş halde (wet-blue dahil

15.11.42 Keçi ve oğlakların diğer deri ve köseleleri (dabaklama/ara kurutma sonrası ileri işlem görmüş)

15.11.42 Deri (keçi veya oğlak derileri, kılsız), tabaklanmış veya yeniden tabakalanmış, fakat daha fazla
işlenmemiş (güderi hariç)

15.11.42 Deri (keçi veya oğlak derileri, kılsız), tabaklandıktan sonra parşömen giydirilmiş veya
işlenmiş (güderi, rugan deri, rugan lamine deri ve metalize deri hariç)

15.11.42 Diğer keçi ve oğlak derileri; kuru halde

15.11.42 Deri (keçi veya oğlak derileri, kılsız)

15.11.42 Hint keçisi ve oğlakları; kuru derisi; bitkisel ön dabaklama yapılmış

15.11.43 Domuz derisi

15.11.43 Domuzların diğer deri ve köseleleri (dabaklama/ara kurutma sonrası ileri işlem görmüş)

15.11.43 Domuzların dabaklanmış derisi (yünü alınmış, parçalanmış, kuru halde (crust))

15.11.43 Domuz derisi (kılsız), tabaklandıktan sonra parşömen giydirilmiş veya işlenmiş (güderi, rugan
deri, rugan lamine deri ve metalize deri hariç)

15.11.43 Domuzların dabaklanmış derisi (yünü alınmış, yaş halde wet-blue dahil)

15.11.43 Domuz derisi (kılsız), tabaklanmış veya yeniden tabakalanmış, fakat daha fazla işlenmemiş

15.11.51 Diğer hayvanların dabaklanmış, yaş derileri

15.11.51 Sürüngenlerin bitkisel ön dabaklama yapılmış derileri

15.11.51 Sürüngenlerin dabaklanmış derileri; diğerleri

15.11.51 Deri, diğer hayvanlardan elde edilen, kılsız

15.11.51 Sürüngenlerin diğer deri ve köseleri (dabaklama/ara kurutma sonrası ileri işlem görmüş)

15.11.51 Diğer hayvanların dabaklanmış, kuru derileri

15.11.51 Diğer hayvanların deri ve köseleleri (dabaklama/ara kurutma sonrası ileri işlem görmüş)

15.11.52 Deri veya deri elyafı esaslı deri bileşimleri

15.11.52 Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, yaprak, şerit deri&kösele
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15.11.99 Tabaklanmış ve işlenmiş deri ile işlenmiş ve boyanmış kürk imalatının bir parçası olarak
taşeronluk işlemleri

15.12.11 Saraçlık ve koşum takımı (herhangi bir hayvan için, herhangi bir malzemeden)

15.12.11 Saraçlık ve koşum takımı (herhangi bir hayvan için, herhangi bir malzemeden) (binici kırbaç
ve sopası ve bunların parçaları, koşum kayışı, tasma kayışı, dizlik, köpek ağızlığı, eyer örtüsü,
köpek kıyafetleri ve benzerleri dahil)

15.12.11 Kırbaçlar

15.12.11 Her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları

15.12.11 Kırbaçların parçaları, süsleri ve aksesuvarları

15.12.12 Bavul, el çantaları ve benzerleri (deriden, deri bileşimlerinden, plastik levhadan, tekstil
malzemesinden, vulkanize (ebonit) elyaf veya mukavvadan); kişisel bakım, dikiş veya
ayakkabı ya da elbise temizlemek için seyahat setleri

15.12.12 Evrak, okul çantaları vb mahfazalar; plastik madde yapraklarından yapılmış olan

15.12.12 Sandık, bavul, valiz, evrak, okul çantası vb mahfazalar; kalıplanmış plastik maddeden

15.12.12 Sandık, bavul, makyaj çantası, evrak çantası, okul çantası ve benzeri muhafazalar (deri, deri
bileşenleri, rugan, plastik, tekstil malzemeleri, alüminyum veya diğer malzemelerden
yapılmış)

15.12.12 Evrak çantaları, okul çantaları vb. mahfazalar

15.12.12 Evrak, okul çantaları vb mahfazalar

15.12.12 El çantaları; dış yüzleri plastikten mamül madde yapraklarından yapılmış olanlar

15.12.12 Cepte/el çantasında taşınan eşya

15.12.12 Müzik aletleri mahfazaları; dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından

15.12.12 Tuvalet malze./dikiş/elbise, ayak.temizliği için kullanılan seyahat takımları

15.12.12 Seyahat setleri (kişisel bakım, dikiş veya ayakkabı ya da elbise temizlemek için) (manikür
takımı hariç)

15.12.12 Cepte veya el çantasında taşınan eşyalar

15.12.12 Dokumaya elverişli maddelerden seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları

15.12.12 Seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları (dış yüzü deri, kösele, rugandan olanlar)

15.12.12 Diğer el çantaları

15.12.12 Sandık, bavul, valizler, okul ve evrak çantaları vb mahfazalar; aluminyumdan

15.12.12 Seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları (dış yüzü diğer maddelerden olanlar)

15.12.12 Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele den veya rugandan olan diğer
muhafazalar

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

15.12.12 Sandık, bavul, valizler, okul ve evrak çantaları vb mahfazalar

15.12.12 Sandıklar, bavullar, valizler; plastik madde yapraklarından yapılmış olan

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

15.12.12 Cepte/el çantasında taşınan eşya; plastikten mamül madde yapraklarından yapılmış olanlar

15.12.12 Seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları; dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından

15.12.12 Dış yüzleri diğer maddelerden muhafaza, taşıma eşyaları

15.12.12 El çantaları (deri, deri bileşenleri, rugan, plastik tabaka, tekstil malzemeleri, alüminyum veya
diğer malzemelerden yapılmış; sapsız olanlar dahil)

15.12.12 Sandıklar, bavullar, valizler (dış yüzü deri, kösele, rugandan olanlar)

15.12.12 Sandıklar, bavullar, valizler (dış yüzü diğer maddelerden olanlar)

15.12.12 El çantaları; dokumaya elverişli maddelerden olanlar

15.12.12 Diğer maddelerden cep ve el çantası eşyası

15.12.12 Dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olan diğer mahfazalar

15.12.12 Başka yerde sınıflandırılmamış çantalar ve muhafazalar
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15.12.13 Saat kayışları, bantları, bilezikleri ve bunların parçaları (deri, deri bileşimi veya plastik dahil;
değerli metalden olanlar ile değerli metalle kaplanmış metal veya adi metallerden olanlar
hariç)

15.12.13 Saat kayışları (metal hariç), saat bantları ve saat bilezikleri ile bunların parçaları

15.12.13 Diğer saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları

15.12.19 Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri/köseleden teknik işler için eşya

15.12.19 Başka yerde sınıflandırılmamış deriden veya deri bileşimlerinden diğer ürünler (makinelerde
veya mekanik cihazlarda kullanılan veya diğer teknik kullanımlar için ürünler dahil)

15.12.19 Makinelerde veya mekanik cihazlarda kullanılan veya diğer teknik kullanımlar için deriden
veya deri bileşimlerinden ürünler

15.12.19 Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden transmisyon ve taşıyıcı kolonlar

15.12.19 Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri/köseleden diğer işler için eşya

15.12.19 Başka yerde sınıflandırılmamış deriden veya deri bileşimlerinden ürünler

15.12.19 Deriden veya deri bileşimlerinden ürünler (makinelerde veya mekanik cihazlarda kullanılan
veya diğer teknik kullanımlar için olanlar dahil)

15.12.99 Saraçlık ve koşum takımları, bavul, el çantası ve benzerlerinin imalatının bir parçası olarak
taşeronluk işlemleri

15.20.11 Ayakkabı; yüzü kauçuk ve plastik diğer (su geçirmez)

15.20.11 Dize kadar olan su geçirmez, kauçuk ve plastik yüzlü çizme vb. ayakkabılar (koruyucu metal
burunlu olanlar hariç)

15.20.11 Su geçirmez ayakkabı, bot vb., tabanı ve sayası kauçuk veya plastik olanlar (koruyucu metal
burunlu olanlar hariç)

15.20.11 Ayakkabı; bileği örtüp dizi örtmeyen diğerleri (yüzü kauçuktan olanlar, su geçirmez)

15.20.11 Yüzü kauçuk veya plastik su geçirmez diğer ayakkabılar (koruyucu metal burunlu olanlar
hariç)

15.20.11 Ayak bileğine kadar olan su geçirmez kauçuk ve plastik yüzlü bot vb. ayakkabılar (koruyucu
metal burunlu olanlar hariç)

15.20.11 Ayakkabı; bileği örtüp dizi örtmeyen diğerleri (yüzü plastik olanlar, su geçirmez)

15.20.12 Ayakkabı; yüzü plastikten (erkekler için)

15.20.12 Ayakkabı; yüzündeki kayışların tabandan delik geçirilmesi şeklinde

15.20.12 Terlikler ve evde giyilen diğer ayakkabılar, sayası plastik, tabanı kauçuk veya plastik olanlar
(ev terliği, pisi pisi (dans terliği vb.), pandof)

15.20.12 Ayakkabı; yüzü plastikten (yüzü şeritlerden yapılmış, diğer)

15.20.12 Ayakkabı; yüzü plastikten (kadınlar için)

15.20.12 Sandaletler, tabanı ve sayası kauçuk veya plastik olanlar (parmak arası sandaletler ve tokyolar
dahil)

15.20.12 Ayakkabı; diğer (yüzü kauçuktan olanlar, diğer)

15.20.12 Ayakkabı; yüzü plastikten diğerleri (terlik ve ev içinde giyilen)

15.20.12 Ayakkabı, bot vb., tabanı ve sayası kauçuk veya plastik olanlar (su geçirmez ayakkabılar veya
spor ayakkabılar hariç)

15.20.12 Ayakkabı; bileği örten; diğerleri

15.20.12 Ayakkabı; yüzü plastikten (iç tabanının uzunluğu <24 cm)

15.20.12 Ayakkabı; yüzü plastikten (erkek/kadınlara ait olduğu belirlenemeyen)

15.20.12 Gündelik/abiye ayakkabı, bot vb., sayası kauçuk veya plastikten olanlar

15.20.12 Ayakkabı; yüzü plastikten (yüzü şeritlerden yapılmış, topuk yüksekliği >3 cm)

15.20.13 Gündelik/abiye ayakkabı, sayası deri olanlar, kadınlar için (bot ve ayakkabılar dahil; fakat, su
geçirmez olanlar ve koruyucu metal burunlu olanlar hariç)

15.20.13 Terlik ve evde giyilen diğer ayakkabılar, tabanı kauçuk, plastik veya kösele, sayası deri olanlar
(ev terliği, pisi pisi (dans terliği vb.), pandof vb.)

15.20.13 Ayakkabı; yüzü tabii, suni, sentetik deriden diğer
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15.20.13 Ayakkabı; diğer (iç taban <24cm.)

15.20.13 Ayakkabı; terlik ve evde kullanılan diğer

15.20.13 Ayakkabı; iç taban uzunluğu <24cm. yüzü şeritlerden yapılmış ayakkabı

15.20.13 Ayakkabı; dış tabanı ile birlikte, topuk yük.>3cm. yüzü şeritlerden yapılmış

15.20.13 Ayakkabı; bileği örten (iç taban=>24cm.erkek/kadın)

15.20.13 Ayakkabı; bileği örten (iç taban <24cm.)

15.20.13 Ayakkabı; bileği örten baldırı örtmeyen (iç taban<24cm.)

15.20.13 Ayakkabı; bileği kapatan diğer yüzü deri, iç tabanı olmayan, platform üzerine yapılmış olan

15.20.13 Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar

15.20.13 Ayakkabı; bileği örten, baldırı örtmeyen (iç taban uzunluğu =>24 cm. kadın için)

15.20.13 Ayakkabı; yüzü şeritten (topuk yüksekliği>3cm, yüzü deriden, dış taban tabii kösele)

15.20.13 Ayakkabı; diğer (iç tabanı <24 cm. yüzü deriden, dış tabanı tabii köseleden)

15.20.13 Ayakkabı; bileği örten baldırı örtmeyen (iç taban=>24cm.erkek/kadın)

15.20.13 Ayakkabı; bileği örten (iç taban=>24cm.erkek)

15.20.13 Ayakkabı; iç taban uzunluğu=>24cm.yüzü şerit yapılmış, erkek/kadın

15.20.13 Ayakkabı; erkek/kadınlar için diğer (iç taban =>24cm.)

15.20.13 Gündelik/abiye ayakkabı, sayası deri olanlar, çocuklar için (bot ve ayakkabılar dahil; fakat, su
geçirmez olanlar ve koruyucu metal burunlu olanlar hariç)

15.20.13 Ayakkabı, bot vb., tabanı tahta, mantar veya diğer malzemelerden ve sayası deri olanlar
(tabanı kauçuk, plastik veya kösele olanlar hariç)

15.20.13 Ayakkabı; bileği örten (iç taban uzunluğu<24cm.dış tabanı tabii kösele)

15.20.13 Ayakkabı; yüzü şeritten (iç taban uzunluğu<24 cm, dış taban tabii kösele)

15.20.13 Ayakkabı; diğer (iç tabanı =>24 cm. yüzü deriden, dış tabanı tabii köseleden, erkek)

15.20.13 Ayakkabı; bileği örten baldırı örtmeyen (iç taban=>24cm.erkek)

15.20.13 Ayakkabı; bileği örten (iç taban=>24cm.kadın)

15.20.13 Ayakkabı; iç taban uzunluğu=>24cm. yüzü şerit yapılmış, erkek

15.20.13 Ayakkabı; erkekler için diğer (iç taban =>24cm.)

15.20.13 Ayakkabı, bot vb., sayası deri olan (spor ayakkabılar, koruyucu metal burunlu ayakkabılar ve
çeşitli özel ayakkabılar hariç)

15.20.13 Sandaletler, sayası deri olan, erkekler için (parmak arası sandaletler ve tokyolar dahil)

15.20.13 Ayakkabı; bileği kapatan, tabanı kösele, yüzü deri, iç tabanı olmayan, platform üzerine
yapılmış olan

15.20.13 Ayakkabı; bileği örten (iç taban uzunluğu=>24cm.dış tabanı tabii kösele, erkek)

15.20.13 Ayakkabı; yüzü şeritten (iç taban uzunluğu=>24 cm.dış taban tabii kösele; erkek)

15.20.13 Ayakkabı; diğer (iç tabanı =>24 cm. yüzü deriden, dış tabanı tabii köseleden, kadın)

15.20.13 Ayakkabı; bileği örten baldırı örtmeyen (iç taban=>24cm.kadın)

15.20.13 Ayakkabı; yüzü deriden, diğer; iç tabanı olmayan, platform üzerine yapılmış olan

15.20.13 Ayakkabı; iç taban uzunluğu =>24cm. yüzü şerit yapılmış, kadın

15.20.13 Ayakkabı; kadınlar için diğer (iç taban =>24cm.)

15.20.13 Ayakkabı, bot vb., tabanı tahta, sayası deri olanlar (takunyalar dahil; iç tabanlı veya koruyucu
metal burunlu olanlar hariç)

15.20.13 Gündelik/abiye ayakkabı, bot vb., sayası deri olanlar, erkekler için (bot ve ayakkabılar dahil;
fakat, su geçirmez olanlar ve koruyucu metal burunlu olanlar hariç)

15.20.13 Sandaletler, sayası deri olan, kadınlar için (parmak arası sandaletler ve tokyolar dahil)

15.20.13 Sandaletler, sayası deri olan, çocuklar için (parmak arası sandaletler ve tokyolar dahil)

15.20.13 Ayakkabı; bileği örten, baldırı örtmeyen (iç taban<24 cm.dış taban tabii kösele)

15.20.13 Ayakkabı; bileği örten, baldırı örtmeyen (iç taban uzunluğu =>24 cm.erkek için)

15.20.13 Ayakkabı; bileği örten (iç taban uzunluğu=>24cm.dış tabanı tabii kösele, kadın)
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15.20.13 Ayakkabı; diğer tabanı kösele, yüzü deri, iç tabanı olmayan, platform üzerine yapılmış olan

15.20.13 Ayakkabı; yüzü şeritten (iç taban uzunluğu=>24 cm.dış taban tabii kösele; kadın)

15.20.14 Ayakkabı, diğer (dış tabanı ahşap/mantar ve yüzü dok.elverişli madde)

15.20.14 Terlik ve diğer ev ayakkabıları (dış taban kösele)

15.20.14 Terlikler ve evde giyilen diğer ayakkabılar, (ev terliği, pisi pisi (dans terliği vb.), pandof vb.
dahil)

15.20.14 Ayakkabı, bot vb., sayası kumaş olanlar (terlikler ve evde giyilen diğer ayakkabılar ile tabanı
kauçuk, plastik, deri veya deri bileşimli olanlar hariç)

15.20.14 Ayakkabı, bot, terlik vb., sayası tekstil malzemesinden olanlar (spor ayakkabılar hariç)

15.20.14 Ayakkabı, diğer (dış taban diğer madde, yüzü dok.elverişli madde)

15.20.14 Ayakkabı, diğer (dış taban kauçuk/plastik)

15.20.14 Terlik ve diğer ev ayakkabıları (dış taban kauçuk/plastik)

15.20.14 Ayakkabı, diğer (dış taban tabii kösele, yüzü dokumaya elverişli madde

15.20.14 Ayakkabı, bot vb., tabanı kauçuk, plastik veya kösele, sayası tekstil malzemesinden olanlar
(terlikler ve evde giyilen diğer ayakkabılar ile spor ayakkabılar hariç)

15.20.14 Terlik, ev ayakkabıları (dış taban diğer madde, yüzü dok.elverişli madde)

15.20.21 Spor ayakkabılar, tenis, basketbol, jimnastik, antrenman vb. için

15.20.21 Spor ayakkabılar, tabanı kauçuk veya plastik, sayası tekstil malzemelerinden olanlar (tenis,
basketbol, jimnastik, antrenman ve benzeri ayakkabılar dahil)

15.20.21 Ayakkabı; spor, tenis, basketbol, jimnastik vb. (dış taban kauçuk/plastik)

15.20.29 Diğer spor ayakkabılar (kayak ve paten ayakkabıları hariç)

15.20.29 Ayakkabı; diğer sporlar için

15.20.29 Ayakkabı; diğer sporlar için (yüzü deriden)

15.20.31 Ayakkabı; bileği örten (koruyucu metal burunlu olan)

15.20.31 Ayakkabı, bot vb. (koruyucu metal burunlu olanlar)

15.20.31 Ayakkabı; dış taban yüzü kauçuk (koruyucu metal burunlu olan)

15.20.31 Ayakkabı, bot vb. (su geçirmeyen ayakkabı dahil), tabanı ve sayası kauçuk veya plastik
(koruyucu metal burunlu olanlar)

15.20.31 Ayakkabı; dış tabanı ve yüzü kauçuk ve plastik maddeden, metalden koruyucu burunluklu

15.20.31 Ayakkabı, bot vb., tabanı kauçuk, plastik veya kösele; sayası deri (koruyucu metal burunlu
olanlar)

15.20.31 Ayakkabı; diğer (koruycu metel burnu olan, yüzü deriden)

15.20.32 Başka yerde sınıflandırılmamış tahta ayakkabılar, çeşitli özel ayakkabılar ve diğer ayakkabılar

15.20.32 Ayakkabı; dış tabanı tabii kösele (yüzü baş parmağa dolanan deri bir şeritten olan)

15.20.32 Ayakkabı, diğer (dış taban kauçuk, plastik, tabii/terkip kösele)

15.20.32 Ayakkabı, diğer (dış tabanı diğer maddelerden)

15.20.40 Ayakkabı yüzleri ve bunların aksamı,deriden

15.20.40 Ayakkabı için diğer aksam

15.20.40 Diğer malzemelerden yapılan ayakkabı parçaları (sayalar hariç)

15.20.40 Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı dış tabanları

15.20.40 Ayakkabılar için çıkarılabilen iç tabanlar ve diğer çıkarılabilen aksesuar

15.20.40 Ayakkabı yüzleri vb. aksamı (takviye parçaları hariç)

15.20.40 Ayakkabıların deri sayaları ve bunların parçaları (takviye, sağlamlaştırıcı nitelikte olanlar
hariç)

15.20.40 Ayakkabıların sayaları ve bunların parçaları (deriden olanlar ile takviye, sağlamlaştırıcı
nitelikte olanlar hariç)

15.20.40 Ayakkabı aksamı; dış tabanı yok fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturulmuş ayakkabı
yüzlerinden meydana gelenler
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15.20.40 Deri ayakkabıların parçaları; çıkarılabilir taban astarı, topuk yastığı ve benzeri ürünler; kısa ve
uzun tozluklar ile bunların parçaları

15.20.99 Ayakkabı imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

16.10.11 İbreli/iğne yapraklı ağaç keresteleri; uzunlamasına biçilmiş ya da yontulmuş; dilimlenmiş ya
da soyulmuş; kalınlığı > 6 mm (ladin (Picea abies Karst.), köknar (Abies alba Mill.) ve çam
(Pinus sylvestris L.) olanlar hariç.)

16.10.11 Göknar (Abies spp.) ve ladin (Picea spp.) ağaçlarından kereste; rendelenmiş, kalınlık>6 mm

16.10.11 Kereste (kalınlığı > 6 mm, uzunlamasına biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya kabuğu
soyulmuş), ibreli ağaçlardan

16.10.11 Ladin kerestesi (Picea abies Karst.), köknar kerestesi (Abies alba Mill.) uzunlamasına biçilmiş
ya da yontulmuş, dilimlenmiş ya da soyulmuş, kalınlığı > 6 mm olanlar

16.10.11 Çam ağacından kereste; rendelenmiş, kalınlık>6 mm

16.10.11 Çam ağacından kereste; uç uca eklenmiş ve rendelenmiş hariç, kalınlık>6 mm

16.10.11 Diğer iğne yapraklı ağaçlardan diğer kereste; kalınlık>6 mm

16.10.11 Diğer iğne yapraklı ağaçlardan kereste; rendelenmiş, kalınlık>6 mm

16.10.11 Çam ağacından kereste; uç uca eklenmiş, kalınlık>6 mm

16.10.11 Göknar ve ladin ağaçlarından kereste; uç uca eklenmiş ve rendelenmiş hariç, kalınlık>6 mm

16.10.11 Çam kerestesi (Pinus sylvestris L.), uzunlamasına biçilmiş ya da yontulmuş, dilimlenmiş ya da
soyulmuş, kalınlığı > 6 mm olanlar

16.10.11 Göknar (Abies spp.) ve ladin (Picea spp.) ağaçlarından kereste; uç uca eklenmiş, kalınlık>6
mm

16.10.11 Diğer iğne yapraklı ağaçlardan kereste; uç uca eklenmiş, kalınlık>6 mm

16.10.12 Kereste (kalınlığı > 6 mm, uzunlamasına biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya kabuğu
soyulmuş), yapraklı ağaçlardan

16.10.12 Maun ağacından kereste; rendelenmiş, kalınlık>6 mm

16.10.12 Koyu Kırmızı/Açık Kırmızı Meranti ve Meranti Bakau ağaçlarından uç uca eklenmiş kereste;
kalınlık > 6mm

16.10.12 Beyaz meranti, seraya, sarı meranti ve alan'dan; (V)şeklinde, rendelenmemiş

16.10.12 Uzunlamasına kesilmiş Sapelli; diğer hallerde; kalın >= 6mm.

16.10.12 Virola, İmbua, Balsa ağaçlarından kereste; rendelenmiş, kalınlık>6mm.

16.10.12 Koyu Kırmızı/Açık Kırmızı Meranti ve Meranti Bakau ağaçlarından zımparalanmış kereste;
kalınlık > 6mm

16.10.12 Koyu Kırmızı/Açık Kırmızı Meranti ve Meranti Bakau ağaçlarından diğer kereste; kalınlık >
6mm

16.10.12 Beyaz (Lauan, Meranti, Seraya), Sarı Meranti ve Alan ağaçlarından diğer kereste; kalınlık >
6mm

16.10.12 Sapelli ağacından uç uca eklenmiş kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Uzunlamasına kesilmiş İroko; rendelenmiş; kalın >= 6mm.

16.10.12 Uzunlamasına kesilmiş İroko; diğer hallerde; kalın >= 6mm.

16.10.12 Abura, Afrika maunu, afrormosia, ako,... (Devamı resmi gazetede) ağaçlarından
zımparalanmış kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Abura, Afrika maunu, afrormosia, ako,... (Devamı resmi gazetede) ağaçlarından diğer kereste;
kalınlık > 6mm

16.10.12 Meşe; (V) şeklinde bağlantılı, zımparalanmış

16.10.12 Dişbudak (Fraxinus spp.) ağacından rendelenmiş veya uç uca eklenmiş kereste; kalınlık >
6mm

16.10.12 Huş (Betula spp.) ağacından kereste; zımparalanmış, kalınlık > 6mm

16.10.12 Huş (Betula spp.) ağacından diğer kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Diğer ağaçlardan rendelenmiş veya uç uca eklenmiş kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Diğer ağaçlardan zımparalanmış kereste; kalınlık > 6mm



KOD TANIM

16.10.12 Tropikal ağaç keresteleri, uzunlamasına biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya soyulmuş,
uç birleştirmeli ya da planyalanmış/zımparalanmış, kalınlığı > 6 mm

16.10.12 Meşe blokları, şeritleri ya da frizleri, parke döşemeleri ya da ahşap blok döşemeler için
olanlar, planyalanmış ama birleştirilmemiş olanlar (herhangi bir yüzü veya kenarı boylu
boyunca şekillendirilmiş olanlar hariç)

16.10.12 Virola, İmbua, Balsa; zımparalanmış, uç uca eklenmiş, uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş
vs.kalınlık>=6mm.

16.10.12 Meşe; (V) şeklinde bağlantılı, rendelenmiş

16.10.12 Akçaağaç'tan rendelenmiş veya uç uca eklenmiş kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Akçaağaç'tan zımparalanmış kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Kiraz ağacından diğer kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Keresteler, uzunlamasına biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya soyulmuş, kalınlığı > 6
mm; (ibreli/iğne yapraklı, tropikal ağaçlar ile meşe blokları, şeritleri ve frizleri hariç)

16.10.12 Maun ağacından diğer kereste; kalınlık>6 mm

16.10.12 Koyu, açık kırmızı meranti, ve meranti bakau; ağaç parça. (V) şekli; rendelenmiş

16.10.12 Beyaz (Lauan, Meranti, Seraya), Sarı Meranti ve Alan ağaçlarından zımparalanmış kereste;
kalınlık > 6mm

16.10.12 İroko ağacından uç uca eklenmiş kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Abura, Afrika maunu, afrormosia, ako,... (Devamı resmi gazetede) ağaçlarından rendelenmiş
kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Diğer tropik ağaçlardan diğer kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Uzunlamasına kesilmiş kayın; kalın >= 6mm.

16.10.12 Kiraz ağacından zımparalanmış kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Huş (Betula spp.) ağacından kereste; rendelenmiş veya uç uca eklenmiş, kalınlık > 6mm

16.10.12 Kavak ve titrek kavak (Populus spp.) ağaçlarından diğer kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Maun; zımparalanmış, uç uca eklenmiş, uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş
vs.kalınlık>=6mm.

16.10.12 Virola, İmbua, Balsa ağaçlarından diğer kereste; kalınlık>6mm.

16.10.12 Beyaz (Lauan, Meranti, Seraya), Sarı Meranti ve Alan ağaçlarından uç uca eklenmiş kereste;
kalınlık > 6mm

16.10.12 Uzunlamasına kesilmiş Sapelli; rendelenmiş; kalın >= 6mm.

16.10.12 Abura, Afrika maunu, afrormosia, ako,... (Devamı resmi gazetede) ağaçlarından uç uca
eklenmiş kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Diğer tropik ağaçlardan kereste; rendelenmiş veya uç uca eklenmiş, kalınlık > 6mm

16.10.12 Meşe ağacından rendelenmiş diğer kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Akçaağaç'tan diğer kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Kavak ve titrek kavak (Populus spp.) ağaçlarından kereste; rendelenmiş veya uç uca eklenmiş,
kalınlık > 6mm

16.10.12 Dişbudak (Fraxinus spp.) ağacından zımparalanmış kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Diğer geniş yapraklı ağaçlardan diğer kereste; kalın > 6mm

16.10.12 Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenki ağaçlarından rendelenmiş kereste; kalınlık >
6mm

16.10.12 Diğer tropik ağaçlardan kereste; zımparalanmış, kalınlık > 6mm

16.10.12 Meşe ağacından diğer kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Kiraz ağacından rendelenmiş veya uç uca eklenmiş kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Dişbudak (Fraxinus spp.) ağacından diğer kereste; kalınlık > 6mm

16.10.12 Kavak ve titrek kavak (Populus spp.) ağaçlarından kereste; zımparalanmış, kalınlık > 6mm

16.10.13 Demir yolu veya tramvay traversleri, emprenye edilmemiş ahşaptan

16.10.13 Demir yolu veya tramvay traversleri (emdirilmemiş (emprenye edilmemiş) ahşaptan
yapılanlar)
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16.10.13 Geniş yapraklı ağaçlardan ahşap demiryolu veya tramvay  traversleri; emprenye edilmemiş
(emdirilmemiş)

16.10.13 İğne yapraklı ağaçlardan ahşap demiryolu veya tramvay  traversleri; emprenye edilmemiş
(emdirilmemiş)

16.10.21 Birleştirilmemiş parke döşemeleri için şerit ve frizler ile süpürgelik ve pervazlar, ibreli
keresteden

16.10.21 İğne yapraklı ağaçlardan tablo, fotoğraf, ayna vb eşya çerçevesi için olanlar

16.10.21 Kereste (herhangi bir yüzü veya kenarı boylu boyunca şekillendirilmiş) (birleştirilmemiş parke
döşemeleri için şerit ve frizler ile süpürgelik ve pervazlar dahil), ibreli ağaçlardan.

16.10.21 İbreli ağaç keresteleri, (herhangi bir yüzü veya kenarı boylu boyunca şekillendirilmiş)
(birleştirilmemiş parke döşemeleri için şerit ve frizler dahil)

16.10.21 Diğer şekillerde iğne yapraklı ağaçlar

16.10.22 Kereste (herhangi bir yüzü veya kenarı boylu boyunca şekillendirilmiş) (birleştirilmemiş parke
döşemeleri için şerit ve frizler ile süpürgelik ve pervazlar dahil), bambudan.

16.10.22 Birleştirilmemiş parke döşemeleri için şerit ve frizler ile süpürgelik ve pervazlar, bambudan

16.10.22 Bambu; kenarına, yüzüne şekil verilmiş

16.10.22 Bambu, parke döşemeleri için şeritler ve frizler dahil, birleştirilmemiş, her hangi bir kenarı,
ucu veya yüzeyi boyunca sürekli döşemeye uygun "dilli, oluklu, yivli, pahlı, V-bağlantı
ölçekli, kalıplı, yuvarlatılmış veya benzeri" şekillendirilmiş, planyalanmış, zımparalanmış
veya eklemli olsun ya da olmasın (ibreli/iğne yapraklı ağaçlar ve bambular hariç)

16.10.23 Kereste (herhangi bir yüzü veya kenarı boylu boyunca şekillendirilmiş) (birleştirilmemiş parke
döşemeleri için şerit ve frizler ile süpürgelik ve pervazlar dahil), diğer ağaçlardan.

16.10.23 Tropikal geniş yapraklı ağaçlardan şekil verilmiş parçalar; lambalanmış, yiv açılmış, set
açılmış, şevlenmiş, vb.

16.10.23 Geniş yapraklı diğer ağaçlardan tablo, fotoğraf, ayna vb eşya çerçevesi için olanlar

16.10.23 Keresteler, parke döşemeleri için şeritler ve frizler dahil, birleştirilmemiş, her hangi bir kenarı,
ucu veya yüzeyi boyunca sürekli döşemeye uygun "dilli, oluklu, yivli, pahlı, V-bağlantı
ölçekli, kalıplı, yuvarlatılmış veya benzeri" şekillendirilmiş, planyalanmış, zımparalanmış
veya eklemli olsun ya da olmasın (ibreli/iğne yapraklı ağaçlar ve bambular hariç)

16.10.23 Kereste (herhangi bir yüzü veya kenarı boylu boyunca şekillendirilmiş) (birleştirilmemiş parke
döşemeleri için şerit ve frizler ile süpürgelik ve pervazlar dahil), diğer ağaçlardan (ibreli
ağaçlar ve bambu hariç)

16.10.23 Geniş yapraklı ağaçlardan şerit, süpürgelikler ve döşemelik ahşap bloklar

16.10.23 Birleştirilmemiş parke döşemeleri için şerit ve frizler ile süpürgelik ve pervazlar, diğer
kerestelerden (ibreli ağaçlar ve bambu hariç)

16.10.23 Geniş yapraklı diğer ağaçlardan diğer parçalar

16.10.24 Ağaç yünü; ağaç unu

16.10.25 İbreli/iğne yapraklı ağaç talaş ve yongaları

16.10.25 İnce dilimler veya yongalar halinde ağaç;Geniş yapraklı ağaçlar

16.10.25 Ağaç talaş ve yongaları

16.10.25 Ağaç talaş veya yongaları

16.10.25 İbreli/iğne yapraklı olmayan ağaç talaş ve yongaları

16.10.25 İnce dilimler veya yongalar halinde ağaç; iğne yapraklı ağaçlardan

16.10.31 Kereste, kaba halde (boya, vernik, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş)

16.10.31 Geniş yapraklı ağaçlar; boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş

16.10.31 İğne yapraklı ağaçlar; boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş

16.10.31 Keresteler, kaba halde, boya, kimyasal koyulaştırıcı madde, kreozot ya da başka koruyucularla
işlem görmüş

16.10.32 Geniş yapraklı ağaçlardan ahşap demiryolu veya tramvay  traversleri; emprenye edilmiş
(emdirilmiş)

16.10.32 Ahşap demir yolu veya tramvay traversleri, emdirilmiş (emprenye edilmiş)
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16.10.32 İğne yapraklı ağaçlardan ahşap demiryolu veya tramvay  traversleri; emprenye edilmiş
(emdirilmiş)

16.10.39 Sırık ve kazıklar

16.10.39 İğne yapraklı ağaçtan çember, sırık, kazık, baston, şemsiye, alet sapı vb. eşya için çubuk

16.10.39 Diğer keresteler, kaba halde (sırık ve kazıklar dahil)

16.10.39 Kaba halde kereste, ezilmiş kazık ve şerit formunda

16.10.39 Geniş yapraklı ağaçtan çember, sırık, kazık, baston, şemsiye, alet sapı vb.eşya için çubuk

16.10.91 Tomruk ve kerestelerin kurutulması, emdirilmesi (emprenye edilmesi) veya kimyasal işlemden
geçirilmesi hizmetleri

16.10.91 Tomruk ve kerestelerin işlenmesi, emdirilmesi (emprenye edilmesi) ve korunması (kurutarak
sertleştirme ve kurutma dahil)

16.10.91 Kerestelerin kurutulması

16.10.91 Ağacın koruyucu kimyasal maddeler veya diğer maddelerle emprenye edilmesi veya kimyasal
işlemlere tabi tutulması hizmetleri

16.10.91 Tomruk ve kerestelerin emdirilmesi (emprenye edilmesi)

16.10.99 Biçilmiş ve planyalanmış kereste imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

16.21.11 Kontrplak, ahşap kaplama paneli ve benzeri lamine ahşap malzeme (bambudan yapılmış)

16.21.11 Kontrplaklar, kaplama panolar, benzeri kaplama; bambudan olan

16.21.12 Ağaçtan yonga ve levha (işlenmemiş/zımparalanmış, başka işlem yapılmamış)

16.21.12 Ağaçtan yonga ve levha (yüzeyi melamin emdirilmiş kağıtla kaplanmış)

16.21.12 Ağaçtan yonga ve levha (diğer şekillerde işlenmiş)

16.21.12 Yonga levhalar, ağaçtan

16.21.12 Yonga levhalar

16.21.12 Ağaçtan yonga ve levha (yüzeyi plastikten dekoratif levha/yaprakla kaplanmış)

16.21.13 Yönlendirilmiş yonga levha (OSB)

16.21.13 Yönlendirilmiş şerit levhalar (OSB), ağaçtan

16.21.13 Oriented strand board (işlenmemiş/zımparalanmış, başka işlem yapılmamış)

16.21.13 Oriented strand board (diğer şekillerde işlenmiş)

16.21.14 Yonga levhalar ve benzeri levhalar odunsu malzemelerden (ağaçtan olanlar hariç)

16.21.14 Etiket yongalı levhalar ve benzeri levhalar, ahşaptan (ağaçtan yonga levha ve yönlendirilmiş
şerit levha (OSB) hariç)

16.21.14 Diğer ağaçlardan pano-levhalar

16.21.14 Diğer odunsu maddelerden elde edilen levhalar

16.21.14 Diğer levhalar, ağaç veya diğer odunsu maddelerden yapılan

16.21.15 Lif levha (0,5<yoğunluk=< 0,8 gr/cm3.) mekanik olarak işlenmemiş/yüzü kaplanmamış

16.21.15 Lif levha, orta yoğunlukta (yoğunluğu =< 0,5 gr/cm3.) mekanik olarak işlenmemiş/yüzü
kaplanmamış

16.21.15 Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: <= 5 mm.) diğer şekillerde

16.21.15 Lif levha, orta yoğunlukta (yoğunluğu > 0,8 gr/cm3.) mekanik olarak işlenmemiş/yüzü
kaplanmamış

16.21.15 Lif levha, orta yoğunlukta (yoğunluğu =< 0,5 gr/cm3.) diğer şekillerde

16.21.15 Orta yoğunlukta lif levhalar (MDF), ağaç veya diğer odunsu malzemelerden (reçine veya diğer
organik maddelerle birleştirilmiş olsun veya olmasın, kalınlığı 5 mm'den fazla olan fakat 9
mm'yi geçmeyenler)

16.21.15 Lif levha (0,5<yoğunluk=< 0,8 gr/cm3.) diğer şekillerde

16.21.15 Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: > 9 mm.) mekanik olarak işlenmemiş/yüzü kaplanmamış

16.21.15 Lif levhalar (MDF hariç), ağaç veya diğer odunsu malzemelerden (reçine veya diğer organik
maddelerle birleştirilmiş olsun veya olmasın, yoğunluğu ≤ 0.5 g/cm3 olanlar)
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16.21.15 Orta yoğunluklu lif levhalar (MDF), ağaç veya diğer odunsu malzemelerden (reçine veya diğer
organik maddelerle birleştirilmiş olsun veya olmasın, kalınlığı 5 mm ve daha az olanlar)

16.21.15 Lif levha, orta yoğunlukta( 5 mm< kalınlık<= 9 mm) diğer şekillerde

16.21.15 Lif levha, orta yoğunlukta (yoğunluğu > 0,8 gr/cm3.) diğer şekillerde

16.21.15 Lifli levhalar, ağaç veya diğer odunsu maddelerden yapılan

16.21.15 Lif levhalar (MDF hariç), ağaç veya diğer odunsu malzemelerden (reçine veya diğer organik
maddelerle birleştirilmiş olsun veya olmasın, yoğunluğu > 0.8 g/ cm3 olanlar)

16.21.15 Lif levha, orta yoğunlukta ( 5 mm< kalınlık<= 9 mm) mekanik olarak işlenmemiş/yüzü
kaplanmamış

16.21.15 Lif levhalar (MDF hariç), ağaç veya diğer odunsu malzemelerden (reçine veya diğer organik
maddelerle birleştirilmiş olsun veya olmasın, yoğunluğu > 0.5 g/cm3 fakat <=0.8 g/cm3
olanlar)

16.21.15 Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: <= 5 mm.) mekanik olarak işlenmemiş/yüzü kaplanmamış

16.21.15 Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: > 9 mm.) diğer şekillerde

16.21.15 Orta yoğunlukta lif levhalar (MDF), ağaç veya diğer odunsu malzemelerden (reçine veya diğer
organik maddelerle birleştirilmiş olsun veya olmasın, kalınlığı 9 mm'den fazla olanlar)

16.21.16 Her iki dış yüzü de iğne yapraklı ağaç levhalarından meydana gelen diğer kontrplaklar

16.21.16 Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri; diğerlerinden

16.21.16 Diğer kontrplaklar, kaplama ağaçlar (en az bir tabakası yonga levhadan olanlar)

16.21.16 Kontrplak, ahşap kaplama paneli ve benzeri lamine ahşap malzeme, ibreli ağaçlardan

16.21.16 Diğer kontraplaklar, kaplanmış paneller ve benzer lamine edilmiş ahşaplar, ibreli/iğne yapraklı
ağaç kerestesinden

16.21.16 Diğer kontrplaklar

16.21.17 Diğer kontrplaklar; en az bir dış yüzü diğer tropikal ağaçlardan

16.21.17 Diğer kontrplaklar; en az bir dış yüzü meranti, sipo, limba, sapelli, pelesenki, vb. tropikal
ağaçlardan

16.21.17 Kontrplaklar, sadece ahşap tabakalardan oluşan (bambu olanlar hariç), her bir tabaka kalınlığı
6 mm'yi geçmeyen ve en az bir dış tabakası tropikal ağaçlardan olanlar

16.21.17 Kontrplak, ahşap kaplama paneli ve benzeri lamine ahşap malzeme, en azından dış katı
tropikal ağaçlardan

16.21.18 Kontrplaklar; bir dış yüzü 4412.33 alt poz. belirtilenlerin dışında kalan geniş yapraklı
ağaçlardan, kalınlık<=6mm

16.21.18 Kontrpllaklar; (en az bir dış yüzü diğer geniş yapraklı ağaçlardan), kalınlık<=6mm

16.21.18 Kontratablalar; (en az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan), kalınlık<=6mm

16.21.18 Diğer kontraplak, kaplanmış panel ve benzeri lamine edilmiş ahşap malzemeler, diğer
ağaçlardan

16.21.18 Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri (en az bir dış yüzü geniş yapraklı
ağaçlardan)

16.21.18 Kontrplak, ahşap kaplama paneli ve benzeri lamine ahşap malzeme, diğer ağaçlardan

16.21.18 Kontrplaklar; en az bir dış yüzü kızılağaç, dişbudak, kayın,? (devamı Resmi Gazetede)
ağaçlarından olan, kalınlık<=6mm

16.21.21 Yoğunluğu artırılmış ahşap (blok, levha, şerit veya profil halinde)

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

16.21.22 İğne yapraklı ağaçtan kaplamalık, kontrplak için yapraklar; v şeklinde

16.21.22 Ahşap kaplama plakaları, kontrplak ve diğer ahşaplar için plakalar, uzunlamasına biçilmiş,
dilimlenmiş veya soyulmuş, kalınlığı ≤ 6 mm, ibreli ağaçlardan

16.21.22 Ahşap kaplama plakaları ve plakalar, kontrplak ve diğer ahşaplar için (kalınlığı ≤ 6 mm,
testere ile uzunlamasına kesilmiş, dilimlenmiş/soyulmuş), ibreli ağaçlardan

16.21.22 İğne yapraklı ağaçlardan kaplama, kontrplak vb. için diğer yapraklar

16.21.22 İğne yapraklı ağaçlardan kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar; kalınlık <= 6mm
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16.21.23 Meranti (Koyu Kırmızı, Açık Kırmızı ve Bakau) ağaçlarından kaplamalar ve yapraklar;
rendelenmiş, kalınlık <= 6mm

16.21.23 Meranti (Koyu Kırmızı, Açık Kırmızı ve Bakau) ağaçlarından kaplamalar ve yapraklar;
zımparalanmış, kalınlık <= 6mm

16.21.23 Ahşap kaplama plakaları ve kontrplak ve diğer ahşaplar için plakalar, uzunlamasına biçilmiş,
dilimlenmiş veya soyulmuş, kalınlığı ≤ 6 mm, tropikal ağaçlardan

16.21.23 Meranti (Koyu Kırmızı, Açık Kırmızı ve Bakau) ağaçlarından kaplamalar ve yapraklar; uç uca
eklenmiş, kalınlık <= 6mm

16.21.23 Beyaz laun, sipo, limba, okoume vb tropik ağaçtan kaplamalık, kontrplak için yaprak

16.21.23 Beyaz Laun, sipo, limba, okoume, (Devamı resmi gazetede) ağaçlarından diğer kaplamalar ve
yapraklar; kalınlık <= 6mm

16.21.23 Ahşap kaplama plakaları ve plakalar, kontrplak ve diğer ahşaplar için (kalınlığı ≤ 6 mm,
testere ile uzunlamasına kesilmiş, dilimlenmiş/soyulmuş), tropikal ağaçlardan

16.21.23 Meranti (Koyu Kırmızı, Açık Kırmızı ve Bakau) ağaçlarından diğer kaplamalar ve yapraklar;
kalınlık <= 6mm

16.21.23 Diğer tropik ağaçlardan kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar; kalınlık <= 6mm

16.21.23 Diğer tropik ağaçlardan kaplamalar ve yapraklar; 1mm < kalınlık <= 6mm

16.21.23 Diğer tropik ağaçlardan kaplamalar ve yapraklar; kalınlık=<1mm

16.21.23 Beyaz Laun, sipo, limba, (Devamı resmi gazetede) ağaçlarından kaplamalar ve yapraklar;
rendelenmiş, kalınlık <= 6mm

16.21.23 Diğer tropik ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için yapraklar

16.21.24 Diğer ağaçlardan kaplamalar ve yapraklar; kalınlık=<1mm

16.21.24 Diğer ağaçlardan kaplamalar ve yapraklar; 1mm < kalınlık <= 6mm

16.21.24 Ahşap kaplama plakaları ve plakalar, kontrplak ve diğer ahşaplar için (kalınlığı ≤ 6 mm,
testere ile uzunlamasına kesilmiş, dilimlenmiş/soyulmuş), diğer ağaçlardan

16.21.24 Ahşap kaplama plakaları ve kontrplak ve diğer ahşaplar için plakalar, uzunlamasına biçilmiş,
dilimlenmiş veya soyulmuş, kalınlığı ≤ 6 mm, diğer ağaçlardan (ibreli ve tropikal ağaçlardan
olanlar hariç)

16.21.24 Diğer ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için yapraklar; rendelenmiş/zımparalanmış

16.21.24 Diğer ağaçlardan kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar; kalınlık <= 6mm

16.21.91 Levha ve panellerin bitirilmesi hizmetleri

16.21.99 Ahşap kaplama plakaları ve ahşap esaslı panel imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

16.22.10 Birleştirlen parke paneller, ahşaptan (mozaik yer döşemeleri için olanlar hariç)

16.22.10 Birleştirilmiş döşeme tahtalarından diğer panolar

16.22.10 Mozaik döşemeler için bambudan veya en az üst tabakası bambudan olan panolar

16.22.10 Bambudan veya en az üst tabakası bambudan olan diğer panolar

16.22.10 Diğer ağaçların birleştirilmiş döşeme tahtalarından diğer panolar

16.22.10 Birleştirilmiş parke paneller

16.22.10 Birleştirilen parke paneller, ahşaptan (mozaik yer döşemeleri için olanlar)

16.22.10 Mozaik döşemeler için diğer ağaçların birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar

16.22.99 Birleştirilmiş parke yer döşemesi imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

16.23.11 İğne yapraklı ağaçlardan; pencere, pencere kasaları, çerçeve, pervazlar

16.23.11 Okoume, obeche, sipo vb tropik ağaçlardan pencere, pencere kasaları, çerçeve, pervazlar

16.23.11 Diğer ağaçlardan; kapılar, kapı çerçeveleri, kapı pervazları ve eşikleri

16.23.11 Pencereler, pencereli kapılar (Fransız penceresi) ve bunların kasaları ile kapılar ve bunların
kasaları ve eşikleri (ahşaptan yapılmış)

16.23.11 Diğer ağaçlardan; pencere, pencere kasaları, çerçeve, pervazlar

16.23.11 Pencereler, pencereli kapılar ve bunların kasaları (ahşaptan yapılmış)

16.23.11 Kapılar, bunların kasaları ve eşikleri (ahşaptan yapılmış)
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16.23.11 Okoume, obeche vb tropik ağaçtan; kapı, kapı çerçeveleri, kapı pervazları, eşikleri

16.23.11 İğne yapraklı ağaçtan; kapılar, kapı çerçeveleri, kapı pervazları ve eşikleri

16.23.12 Padavralar ve çatı örtüleri (shakes)

16.23.12 Heyelan destek beton kalıbı

16.23.12 Beton kalıpları (beton inşaat işleri için), kiremitler ve çatı padavraları (ahşaptan yapılmış)

16.23.19 Direkler ve kirişler

16.23.19 Bambudan bina ve inşaat için diğer marangozluk mamulleri ve diğer doğrama parçaları

16.23.19 Bina ve inşaat için diğer marangozluk mamulleri ve diğer doğrama parçaları

16.23.19 Başka yerde sınıflandırılmamış inşaat doğrama ve marangozluk ürünleri (ahşaptan yapılmış)

16.23.19 Tutkallanarak lamine edilmiş kereste (glue-laminated timber); bambudan olanlar HARİÇ

16.23.19 İnşaat doğrama ve marangozluk ürünleri (pencereler, pencereli kapılar (Fransız pencereler) ve
kapılar, bunların kasaları ve eşikleri, parke paneller, beton inşaat işleri için ahşap beton
kalıpları, ahşap kiremitler ve çatı padavraları hariç)

16.23.20 Taşınabilir (mobil) evler

16.23.20 Monte edilmiş olsun ya da olmasın prefabrik yapı özelliğine sahip tamamlanmamış, esas
olarak ahşaptan yapılmış yapılar (konut, işyeri, mağaza, kulübe, garaj, sera ve diğer amaçlar
için tasarlanmış olanlar)

16.23.20 Prefabrik ahşap yapılar

16.23.20 Ahşap prefabrik yapıIar

16.23.20 Prefabrik yapılar, esas olarak ahşaptan yapılmış (ya tümüyle monte edilmiş ve kullanıma hazır
ya da monte edilmemiş) (konut, işyeri, mağaza, kulübe, garaj, sera ve diğer amaçlar için
tasarlanmış olanlar)

16.23.20 Prefabrik yapılar, konut, esas olarak ahşaptan yapılmış (ya tümüyle monte edilmiş ve
kullanıma hazır ya da monte edilmemiş)

16.23.20 Prefabrik yapılar (işyeri, mağaza, kulübe), esas olarak ahşaptan yapılmış (ya tümüyle monte
edilmiş ve kullanıma hazır ya da monte edilmemiş) (, , garaj, sera ve diğer amaçlar için
tasarlanmış olanlar)

16.23.20 Prefabrik yapılar (garaj, sera ve diğer amaçlar için), esas olarak ahşaptan yapılmış (ya tümüyle
monte edilmiş ve kullanıma hazır ya da monte edilmemiş)

16.23.99 Diğer inşaat doğrama ve marangozluk ürünleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

16.24.11 Palet sandıklar ve yük tablaları, tahtadan (düz paletler hariç)

16.24.11 Ahşap düz paletler; palet kaldırıcılar

16.24.11 Ahşap palet sandıklar ve diğer yük tablaları

16.24.11 Paletler, palet sandıklar ve tahtadan diğer yük tablaları

16.24.11 Düz palet ve palet kuşakları, tahtadan

16.24.12 Ahşap varil ve fıçıcı ürünleri

16.24.12 Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller, fıçıcılık ürünleri ve bunların parçaları (fıçı tahtaları
dahil)

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

16.24.13 Büyük ve küçük sandık, kafes sandık, silindir sandıklar vb ambalajlar

16.24.13 Ahşap kablo makaraları

16.24.13 Diğer ahşap konteynerler ve bunların parçaları

16.24.13 Ahşap kutular; sandıklar; kasalar; silindir kutular ve benzeri ahşap paketleme malzemeleri
(kablo makaraları hariç)

16.24.99 Ahşap konteyner imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

16.29.11 Ahşaptan ayakkabı kalıpları

16.29.11 Ahşaptan yapılan iş aletleri, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge veya fırça gövdeleri ve sapları,
ayakkabı ve botların çeşitli tipteki kalıpları

16.29.11 Pipo imaline mahsus kabaca kesilmiş ağaç ve kökler
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16.29.11 Pipo imalatı için kabaca şekillendirilmiş ağaç veya ağaç kökü blokları

16.29.11 Ahşaptan yapılan iş aletleri, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge veya fırça gövdeleri ve sapları,
pipo imalatı için ağaç bloklar, ayakkabı ve botların çeşitli tipteki kalıpları

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

16.29.12 Mutfak ve sofra için diğer eşya; 44. fasılın 2 nolu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan
olanlar

16.29.12 Ahşap sofra ve mutfak eşyası

16.29.12 Bambudan ekmek tahtaları, kesme (doğrama) ve benzeri için tahtalar

16.29.12 Mutfak ve sofra için diğer eşya; bambudan ve 44. fasılın 2 nolu ek notunda belirtilen tropikal
ağaçlardan olanlar hariç

16.29.12 Bambudan mutfak ve sofra için diğer eşya

16.29.12 Bambudan Çin usulü yemek çubukları

16.29.13 Kakma ahşap işleri, kakma ile süslü ahşap eşyalar, mücevher veya kaşık-çatal takımı ve
benzeri eşyalar için ahşap kutular, ahşap biblo ve diğer süsler; palto/şapka askılıkları, büro
evrak rafları, kül tablaları, kalemlikler, mürekkep hokkaları

16.29.13 Üzerine kakma yapılmış ağaçlar

16.29.13 Diğer ağaçlardan ahşap küçük heykelcikler, diğer süs eşyası

16.29.13 Okoume, obeche vb tropik ağaçtan mücevherat, çatal, bıçak takımı için mahfazalar vb

16.29.13 Diğer ağaçlardan mücevherat, çatal, bıçak takımı için mahfazalar vb eşya

16.29.13 Kakma ahşap işleri, kakma ile süslü ahşap eşyalar, mücevher veya kaşık-çatal takımı ve
benzeri eşyalar için ahşap kutular, ahşap biblo ve diğer süsler

16.29.13 Okoume, obeche vb tropik ağaçlarından ahşap küçük heykelcikler, diğer süs eşyası

16.29.14 Şemsiye, güneş şemsiyesi ve bastonların sap ve uçları

16.29.14 Diğer ağaçlardan ahşap çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna vb için)

16.29.14 Ahşap çerçeve (tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri nesneler için) ve ahşaptan diğer eşyalar

16.29.14 Elbise askıları; ahşaptan

16.29.14 Ayakkabının ahşap kısımları (örn. taban ve topuk)

16.29.14 Ahşap lif levhadan diğer eşya

16.29.14 Bambudan diğer eşya

16.29.14 Diğer ahşap eşyalar (palet kuşakları ve ahşap tabutlar hariç)

16.29.14 Ahşap çerçeve (tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri nesneler için)

16.29.14 Ahşap diğer eşya

16.29.14 Okoume, obeche, sipo vb tropik ağaçtan ahşap çerçeve (resim, fotoğraf, ayna vb için)

16.29.15 Odun pelleti; kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş

16.29.15 Testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (odun pelleti HARİÇ); kütük, briket, topak vb.
şekillerde aglomere edilmiş

16.29.15 Preslenmiş veya aglomera edilmiş ahşap ve bitkisel atık ve hurdalardan pelet ve briketler

16.29.15 Samandan briketler

16.29.15 Kahve veya soya fasulyesi telveleri ve zirai bitki atıkları gibi ikame malzemelerden yapılan
şömine pellet ve briketleri

16.29.15 Odundan peletler

16.29.15 Pelet dışındaki şekillerde, aglomera edilmiş odun atık ve hurdaları

16.29.15 Peletler ve briketler, preslenmiş ve aglomere edilmiş odun ve sebze atıklarının ve hurdalarının

16.29.21 Atık mantar; ezilmiş, granül haline getirilmiş veya öğütülmüş mantar (ham veya basitçe
hazırlanmış olan doğal mantarlar hariç)

16.29.21 Tabii mantar (işlenmiş)

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

16.29.21 Doğal mantar (dış kabuğu alınmış veya kabaca köşelendirilmiş dikdörtgen veya kare blok,
levha, tabaka veya şerit halinde)
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16.29.21 Doğal mantar (dış kabuğu alınmış veya kabaca köşelendirilmiş veya blok, levha, tabaka ya da
şerit şeklinde); ezilmiş, granül haline getirilmiş veya öğütülmüş mantar; döküntü mantar

16.29.22 Tabii mantardan tıpalar ve tıkaçlar; silindirik olanlar

16.29.22 Tabii mantardan tıpalar ve tıkaçlar; diğer

16.29.22 Doğal mantardan yapılmış tıpa veya tıkaçlar

16.29.22 Tabii mantardan diğer eşya

16.29.22 Doğal mantardan diğer eşyalar

16.29.22 Doğal mantardan yapılan eşya

16.29.23 Tıpalar ve tıkaçlar (küp, blok, levha, yaprak, şerit, her şekil karo vb) diğer

16.29.23 Aglomera mantardan yapılmış blok, levha, tabaka ve şeritler ile her biçimdeki karolar ve dolu
silindirler

16.29.23 Aglomere mantar (küp, blok, levha, yaprak, her şekil karo vb) bağlayıcı madde içeren

16.29.23 Aglomera mantardan yapılmış, köpüklü şaraplar için, silindirik, mantar tıpalar ve tıkaçlar
(sızdırmazlık halkası doğal mantar olanlar dahil)

16.29.23 Tıpalar, tıkaçlar; köpüklü şarap için (sızdırmazlık halkası mantardan olan dahil)

16.29.23 Aglomere mantar (blok, levha, yaprak, tüp çubuk ve diğer iptidai şekilde)

16.29.23 Aglomera mantardan yapılmış bloklar, levhalar, tabakalar ve şeritler, herhangi bir şekildeki
karolar, dolu silindirler ya da sızdırmazlık halkaları (aglomera genleştirilmiş mantar ya da
yanmış mantar dahil; mantar tapalar ve tıkaçlar hariç)

16.29.23 Aglomera mantardan yapılmış mantar tıpalar ve tıkaçlar, silindirik, şaraplar için (köpüklü
şaraplar için bu tür ürünler hariç)

16.29.24 Aglomere mantar ve mamulleri; diğer

16.29.24 Başka yerde sınıflandırılmamış aglomera mantar; aglomera mantardan eşyalar

16.29.24 Aglomere mantardan tıpalar ve tıkaçlar; diğer

16.29.25 Diğer maddelerden hasırcı, sepetçi eşyası

16.29.25 Hint kamışından diğer hasırlar, paspaslar ve paravanlar

16.29.25 Hint kamışı; sepetçi ve hasırcı eşyası

16.29.25 Örülmeye elverişli diğer bitkisel maddelerden diğer ürünler

16.29.25 Hint kamışından örgüler

16.29.25 Örülmeye elverişli diğer bitkisel maddelerden örülmüş hasırlar, paspaslar ve paravanlar

16.29.25 Hasır, halfa otu veya diğer örme malzemelerinden (saz, saman vb.) mamul eşyalar; sepet ve
sepet işi eşyalar

16.29.25 Bambudan örülmüş hasırlar, paspaslar ve paravanlar

16.29.25 Bambudan diğer hasırlar, paspaslar ve paravanlar

16.29.25 Örülmeye elverişli diğer bitkisel maddelerden diğer hasırlar, paspaslar ve paravanlar

16.29.25 Bambudan örgüler

16.29.25 Hint kamışı örgülerden yapılmış ürünler

16.29.25 Hint kamışından diğer ürünler

16.29.25 Örülmeye elverişli diğer maddelerden örgüler

16.29.25 Örülmeye elverişli diğer maddelerden yapılmış örgülerden eşya

16.29.25 Diğer bitkisel maddelerden şişelere ambalajlama/muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar

16.29.25 Bitkisel maddelerden diğer sepetçi eşyası

16.29.25 Hint kamışından örülmüş hasırlar, paspaslar ve paravanlar

16.29.25 Bambu; sepetçi ve hasırcı eşyası

16.29.25 Diğer bitkisel maddele örgülerden yapılmış ürünler

16.29.25 Örülmeye elverişli diğer maddelerden diğer ürünler

16.29.25 Bambudan diğer ürünler

16.29.25 Bambu örgülerden yapılmış ürünler
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16.29.25 Diğer bitkisel maddelerden örgüler

16.29.91 Ahşap ve mantar (mobilya hariç) ile hasır ve örme malzemesi imalat hizmetleri

16.29.99 Diğer ahşap ürünler ile mantar, hasır ve örme malzemesinden eşyaların imalatının bir parçası
olarak taşeronluk işlemleri

17.11.11 Kimyasal kağıt hamuru, çözünür derecede

17.11.11 Çözünür kimyasal odun hamuru

17.11.12 Geniş yapraklılardan beyazlatılmamış kimyasal odun hamuru

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

17.11.12 İğne yapraklı ağaçtan yarı beyaz, beyaz kimyasal odun hamuru

17.11.12 Geniş yapraklı ağaçlardan yarı beyaz, beyaz kimyasal odun hamuru

17.11.12 İğne yapraklılardan beyazlatılmamış kimyasal odun hamuru

17.11.13 Geniş yapraklı sülfitli kimyasal odun hamuru tam/yarı beyaz

17.11.13 İğne yapraklı sülfitli kimyasal odun hamuru tam/yarı beyaz

17.11.13 Geniş yapraklı ağaçtan sülfitli kimyasal odun hamuru-beyazlatılmamış

17.11.13 İğne yapraklı ağaçtan sülfitli kimyasal odun hamuru-beyazlatılmamış

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

17.11.14 Odun hamuru

17.11.14 Kağıt/karton/diğer lifli selülozik maddelerden geri kazanılan liflerin hamurları; mekaniksel
olanlar

17.11.14 Linter pamuğu hamuru

17.11.14 Termo-mekaniksel odun hamuru (TMP)

17.11.14 Mekanik kağıt hamuru; yarı kimyasal kağıt hamuru; ağaç dışındaki lifli selülozik maddelerden
kağıt hamuru

17.11.14 Kağıt/karton/diğer lifli selülozik maddelerden geri kazanılan liflerin hamurları;
mekanik/kimyasal işlem karışımından

17.11.14 Geri kazanılmış kağıt/kartonların liflerinin hamurları

17.11.14 Yarı kimyasal odun hamuru

17.11.14 Bambudan diğer lifli selülozik maddelerin hamurları

17.11.14 Kağıt/karton/diğer lifli selülozik maddelerden geri kazanılan liflerin hamurları; kimyasal
olanlar

17.11.99 Kağıt hamuru imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

17.12.11 Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde)

17.12.11 Gazete kağıdı (rulo veya tabaka)

17.12.12 El yapımı kağıt ve mukavva

17.12.12 El yapısı kağıt ve karton

17.12.13 Kağıt ve mukavva (ışık, ısı veya elektriğe duyarlı kağıt imalatı için kullanılanlar); karbon
kağıdı; duvar kağıdı

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

17.12.13 Duvar kağıdı imali için kağıt (elyafı mekanik işlem olmayan, elyaf ağırlığı= <%10)

17.12.13 Duvar kağıdı imaline mahsus kağıt (diğer)

17.12.14 Diğer karton ve kartonlar; rulo halinde (40 = <m2 ağırlık <60 gr.)

17.12.14 Grafik kağıdı, mukavvası: mekanik lifleri ≤ % 10, ağırlığı ≥ 40 g/m² ve ≤ 150 g/m² ve rulo
halinde olanlar

17.12.14 Grafik kağıdı, mukavvası: mekanik lifleri ≤ % 10, ağırlığı > 150 g/m² olanlar

17.12.14 Diğer kağıtlar (elyafı %10 + mek.elde edilen elyaftan) katlanmış, ebat 435x297mm) tabaka

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

17.12.14 Kağıt ve kartonlar (m2 ağırlık; 60 - 75gr.) rulo

17.12.14 Grafik kağıdı, mukavvası: mekanik lifleri ≤ % 10, ağırlığı ≥ 40 g/m² ve ≤ 150 g/m² ve tabaka
halinde olanlar
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17.12.14 Diğer kağıtlar (elyafı %10+mekanik elde edilen elyaftan)katlanmış, ebat 435x297mm) diğer

17.12.14 Kağıt ve karton; tabaka (ağırlık; >150 gr.) diğer hallerde

17.12.14 Kağıt ve karton; tabaka (ağırlık; >150 gr.) rulo halinde

17.12.14 Diğer kağıtlar (m2 ağırlık; 80gr. fazla) rulo

17.12.14 Kağıt ve kartonlar (m2 ağırlık; 75 - 80gr.) rulo

17.12.14 Grafik kağıdı, mukavvası: mekanik lifleri > % 10 olanlar

17.12.14 Diğer kağıt ve mukavvalar (grafik amaçlı)

17.12.14 Diğer kağıt ve karton (diğer şekillerde) rulo

17.12.14 Kağıt ve karton; tabaka, diğer boyutta (40 =<m2 ağırlık <150 gr.)

17.12.14 Diğer kağıt ve kartonlar; rulo halinde (m2 ağırlık <72 gr.)

17.12.14 Kağıt ve karton; tabaka (40 =<m2 ağırlık <150 gr.) (A4 boyutu)

17.12.14 Diğer kağıt ve karton (m2 ağırlık; < 40gr. )

17.12.14 Grafik kağıdı, mukavvası: mekanik lifleri ≤ % 10, ağırlığı < 40 g/m² olanlar

17.12.20 Selüloz vatkalar (ev işlerinde veya hijyen amaçlı kullanılanlar), eni > 36 cm olan rulolar
şeklinde veya katlanmamış halde en az bir kenarının uzunluğu > 36 cm olan dikdörtgen (kare
tabakalar dahil) tabakalar halinde olanlar

17.12.20 Krepeli kağıt, selüloz elyaf tabakaları (her bir katının m2ağır.=<25gr) rulo/tabaka

17.12.20 Krapon kağıt ve selüloz liflerden ağlar (ev işlerinde veya hijyen amaçlı kullanılanlar), eni > 36
cm olan rulolar şeklinde veya katlanmamış halde en az bir kenarının uzunluğu > 36 cm olan
dikdörtgen tabakalar halinde, her katının ağırlığı ≤ 25 g/m² olanlar

17.12.20 Selüloz vatka (krepeli, kıvrımlı, kabartılmış, perforeli, yüzeyleri boyalı veya değil)
rulo./tabaka halinde

17.12.20 Tuvalet kağıdı veya kağıt mendil, kağıt havlu veya peçete, selüloz vatka ve selüloz liflerinden
ağlar

17.12.20 Diğer tuvalet, yüz temizliği, ev, sağlık için ince kağıt, vb kağıtlar; rulo/tabaka

17.12.20 Krapon kağıt ve selüloz liflerden ağlar (ev işlerinde veya hijyen amaçlı kullanılanlar), eni > 36
cm olan rulolar şeklinde veya katlanmamış halde en az bir kenarının uzunluğu > 36 cm olan
dikdörtgen tabakalar halinde, her katının ağırlığı > 25 g/m² olanlar

17.12.20 Krepeli kağıt, selüloz elyaf tabakaları (her bir katının m2ağır >25gr)rulo/tabaka

17.12.20 Evde kullanılacak kağıt ürünlerin imalatında kullanılan dökme haldeki kağıtlar

17.12.31 Birinci elyaf diğer yüzey (kraftlayner) kağıtları; beyazlatılmamış

17.12.31 Kraftliner, kaplanmamış, ağartılmamış, rulo veya tabaka halinde (yazı, baskı ve diğer grafik
kullanımlar için olanlar, delikli kartstoklar ve delikli kart şeridi kağıtları hariç)

17.12.31 Kraftliner (ağartılmamış, kaplanmamış)

17.12.31 Kraftlayner karton/kağıt; (m2<150gr) beyazlatılmamış (kuşesiz, sıvanmamış, rulo/tabaka, iğne
yapraklı ağaçlardan)

17.12.31 Kraftlayner karton/kağıt; (m2>175gr) beyazlatılmamış (kuşesiz, sıvanmamış, rulo/tabaka, iğne
yapraklı ağaçlardan)

17.12.31 Kraftlayner karton/kağıt; (150gr<=m2<175gr) beyazlatılmamış (kuşesiz, sıvanmamış,
rulo/tabaka, iğne yapraklı ağaçlardan)

17.12.32 Kraftlayner kağıt ve karton (m2 ağır.<175gr) (dış kısmen beyaz/renkli/iç beyazlatılmamış,
iğne yapraklı ağaçlardan)

17.12.32 Beyaz kraftliner; kaplanmış kraftliner

17.12.32 Kraftliner, kaplanmamış, rulo veya tabaka halinde (beyazlatılmamış olanlar, yazı, baskı ve
diğer grafik kullanımlar için olanlar, delikli kartstoklar ve delikli kart şeridi kağıtları hariç)

17.12.32 Kraftlayner karton/karton (m2 ağır.= >175gr) (dış kısmen beyaz/renkli/iç beyazlatılmamış,
iğne yapraklı ağaçlardan)

17.12.32 Kraftlayner karton/kağıt; diğer

17.12.32 Kraftlay. kağıt ve karton (m2 ağır.= >175gr) (dış kısmen beyaz/renkli/iç beyazlatılmış, iğne
yapraklı ağaçlardan)

17.12.33 Yarı kimyasal odun selülozu ondüle(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)kağıt
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17.12.33 Yarı kimyasal fluting kağıtlar

17.12.34 Yarı kimyasal saman selülozu ondüle(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)kağıt

17.12.34 Geri dönüştürülmüş fluting kağıtlar ve diğer fluting kağıtlar

17.12.34 Diğer sıvanmamış kağıt/kartonlar (rulo veya tabaka) (diğerleri)

17.12.34 Diğer sıvanmamış kağıt/kartonlar (rulo veya tabaka) (wellenstoff)

17.12.35 Testliner (geri dönüştürülmüş tabakalı mukavva)

17.12.35 Testlayner kağıdı/kartonu (m2 ağırlık; >150gr.)

17.12.35 Testlayner kağıdı/kartonu (m2 ağırlık; < 150gr.)

17.12.35 Testliner, kaplanmamış (geri dönüştürülmüş tabakalı mukavva); ağırlığı ≤ 150 g/m², rulo veya
tabaka halinde olanlar

17.12.35 Testliner, kaplanmamış (geri dönüştürülmüş tabakalı mukavva); ağırlığı > 150 g/m², rulo veya
tabaka halinde olanlar

17.12.41 Kraft torba kağıdı, kaplanmamış, ağartılmamış (yazı, baskı ve diğer grafik kullanımlar için
olanlar, delikli kartstoklar ve delikli kart şeridi kağıtları hariç)

17.12.41 Torba imali için kraft kağıt, beyazlatılmamış; diğer

17.12.41 Diğer kraft kağıt/kartonları, beyazlatılmamış (ağır.=<150gr)

17.12.41 Krapon veya kırışık kraft torba kağıdı, rulo veya tabaka halinde

17.12.41 Kraft kağıdı; m2 ağ.=<150gr, beyazlatılmamış, iğne yapraklı ağaç liflerden, elektronikte
izolasyon için

17.12.41 Diğer kraft kağıt/kartonları (ağırlık =<150gr)

17.12.41 Kraft kağıt, kaplanmamış; kraft torba kağıdı, krepon veya kırışık kağıt

17.12.41 Torba imali için birinci elyaf (kraft) kağıtları, beyazlatılmamış, ağırlıkça>=%80 iğne yapraklı
ağaç liflerinden

17.12.41 Kraft kağıtları ve kartonları; m2 ağ.=<150gr, beyazlatılmamış, iğne yapraklı ağaç liflerden

17.12.41 Birincil elyaf (kraft) kağıtlar, krepe edilmiş veya kıvrımlı (kabartma yapılmış veya perfore
edilmiş olsun olmasın)

17.12.41 Kraft torba kağıdı, kaplanmamış (ağartılmamış olanlar, yazı, baskı ve diğer grafik kullanımlar
için olanlar, delikli kartstoklar ve delikli kart şeridi kağıtları hariç)

17.12.41 Kraft kağıdı ve mukavvası, kaplanmamış, ağırlığı ≤ 150 g/m² olanlar (kraftliner, kraft torba
kağıtları, yazı, baskı ve diğer grafik kullanımlar için olanlar hariç)

17.12.41 Torba imali için birinci elyaf (kraft) kağıtları, diğerleri, ağırlıkça>=%80 iğne yapraklı ağaç
liflerinden

17.12.41 Torba imali için kraft kağıt, beyazlatılmış (diğer)

17.12.41 Kraft kağıt ve kartonlar; m2 ağırlığı =< 150gr, iğne yapraklı ağaç liflerden, kütle halinde
tekdüze beyazlatılmış

17.12.41 Kraft diğer kağıt ve kartonlar; m2 ağırlığı =< 150gr, iğne yapraklı ağaç liflerden

17.12.42 Kağıt/karton (m2 ağırlık; <150gr.)

17.12.42 Kullanılmış kağıt/karton (m2 ağırlık; > 225gr.)

17.12.42 Diğer kaplanmamış kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde, ağırlığı >150 g/m² ve <
225 g/m² olanlar (HS 4802'deki "sıvanmış kağıt ve kartonlar (perfore edilmiş kart ve şeritler)"
ile fluting kağıdı, testliner, sülfit ambalaj kağıdı, filtre veya keçe kağıdı ve mukavvaları hariç)

17.12.42 Diğer kaplanmamış kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde, ağırlığı ≥ 225 g/m² olanlar
(HS 4802'deki "sıvanmış kağıt ve kartonlar (perfore edilmiş kart ve şeritler)" ile fluting kağıdı,
testliner, sülfit ambalaj kağıdı, filtre veya keçe kağıdı ve mukavvaları hariç)

17.12.42 Diğer kağıt/karton (m2 ağırlık; >225gr.)

17.12.42 Sülfitli ambalaj kağıdı, rulo veya tabaka halinde

17.12.42 Diğer kaplanmamış kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde, ağırlığı ≤ 150 g/m² olanlar
(HS 4802'deki "sıvanmış kağıt ve kartonlar (perfore edilmiş kart ve şeritler)" ile fluting kağıdı,
testliner, sülfit ambalaj kağıdı, filtre veya keçe kağıdı ve mukavvaları hariç)

17.12.42 Kağıt/karton (m2 ağırlık; 150x225gr.)

17.12.42 Sülfitli ambalaj kağıdı
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17.12.42 Sülfitli ambalaj kağıdı ve diğer kaplanmamış kağıtlar (yazı, baskı ve diğer grafik amaçlı
kullanılanlar hariç)

17.12.43 Keçe kağıdı ve mukavvası, kaplanmamış, rulo veya tabaka halinde

17.12.43 Filtre kağıdı ve mukavvası, kaplanmamış, rulo veya tabaka halinde

17.12.43 Filtre kağıdı/kartonu

17.12.43 Filtre kağıdı ve mukavvaları; keçe kağıtları

17.12.43 Keçe kağıdı/kartonu

17.12.44 Sigara kağıdı; diğer şekil ve hallerde

17.12.44 Sigara kağıdı (kesilmiş olanlar ile defter veya boru halinde olanlar hariç)

17.12.44 Sigara kağıdı (defter veya boru halinde olanlar hariç), eni > 5 cm olan rulolar halinde

17.12.44 Sigara kağıdı (5cm<genişlik<15cm); rulo halinde olanlar

17.12.51 Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları, m². ağırlığı 225 gr. veya daha fazla olanlar

17.12.51 Mukavva, kaplanmamış, iç tarafı gri olanlar

17.12.59 Kraft kağıt ve kartonlar; (m2 ağ.=>225gr) (%80kim.sülfat/soda işlemli iğne yapraklı ağaç
liflerinden)

17.12.59 Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar; beyazlatılmamış, m2=>225gr

17.12.59 Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar; beyazlatılmış, 150gr<m2<225gr

17.12.59 Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonmlar; 150gr<m2<225gr

17.12.59 Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar; beyazlatılmış, m2=>225gr

17.12.59 Diğer beyazlatılmamış birincil elyaf kağıt ve kartonlar, 150gr<m2<225gr

17.12.59 Dolgu maddeli (saturating) birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar; (150<m2
ağ.<225gr)beyazlatılmamış

17.12.59 Diğer mukavvalar, kaplanmamış

17.12.60 Bitkisel parşömen

17.12.60 Yağ geçirmez kağıtlar

17.12.60 Bitkisel parşömen, yağlı kağıtlar, aydınger ve saydam kağıtlar ile diğer saten saydam veya yarı
saydam kağıtlar

17.12.60 Saydam/yarı saydam kağıtlar

17.12.60 Kristal denilen kağıt

17.12.60 Çizim kağıtları

17.12.71 Kompozit kağıt ve mukavvalar (yüzeyi kaplanmamış veya emdirilmemiş (emprenye
edilmemiş))

17.12.71 Yapıştırma suretiyle elde edilen diğer kağıt/karton

17.12.71 Yapıştırma ile elde edilen kağıt/karton; kullanılmış kağıttan (kağıt kaplı/değil)

17.12.72 Krepeli/kıvrımlı kağıt/kartonlar

17.12.72 Kağıt ve mukavvalar (krepon, kırışık, kabartmalı veya perfore (delikli) olanlar)

17.12.73 Diğer mekanik grafik kağıdı, kaplanmış, tabaka halinde, yazı, baskı ve diğer grafik kullanımlar
için (mekanik lif miktarı > % 10 olanlar)

17.12.73 Yazı, baskı veya diğer grafik amaçlarda kullanılan kağıt ve kartonlar; rulo halinde

17.12.73 Diğer mekanik grafik kağıdı, kaplanmış, rulo halinde, yazı, baskı ve diğer grafik kullanımlar
için (mekanik lif miktarı > % 10 olanlar)

17.12.73 Hafif kuşe kağıt; yazım, baskı veya diğer grafik amaçlar için

17.12.73 Yazım, baskı ve grafik amaçlı kullanılan diğer kağıt ve kartonlar; rulo halinde,
mekanik/kimyasal lif miktarı>%10

17.12.73 Baskılı/kabartmalı diğer kağıt ve karton; diğer hallerde

17.12.73 Hafif kağıt, kaplanmış, yazı, baskı ve diğer grafik kullanımlar için olanlar (mekanik lif miktarı
> % 10 olanlar)

17.12.73 Yazı, baskı veya grafik için kağıt ve kartonlar; bir kenarı <=435mm, diğer kenarı <= 297mm,
tabakalar halinde
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17.12.73 Diğer yazı, baskı veya diğer grafik amaçlarda kullanılan kağıt ve kartonlar

17.12.73 Kağıt ve mukavvalar, kaolinle veya diğer inorganik maddelerle kaplanmış (yazı, baskı veya
diğer grafik amaçlar için kullanılanlar)

17.12.73 Işığa, ısıya ve elektriğe karşı duyarlı kağıtlar için kullanılan, mekanik ve kimyasal mekanik lif
içeriği % 10 veya daha az olan kaplanmış kağıt ve mukavvalar ile yazı, baskı ve diğer grafik
kullanımlar için ağırlığı ? 150 g/m² olan kaplanmış kağıt ve mukavvalar

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

17.12.74 Kraft kağıt, kaolinle veya diğer inorganik maddelerle kaplanmış (yazı, baskı ve diğer grafik
amaçlı kullanılanlar hariç)

17.12.75 Kraft mukavva, kaolinle veya diğer inorganik maddelerle kaplanmış (yazı, baskı ve diğer
grafik amaçlı kullanılanlar hariç)

17.12.75 Kraft kağıt, karton; kaolin ile sıvanmış, kütle tek düze beyazlatılmış (m2 ağır.>150gr)

17.12.75 Kraft kağıt, karton; diğer şekilde, kütle tek düze beyazlatılmış (m2 ağır.>150gr)

17.12.76 Karbon kağıdı, diğer kopya veya transfer kağıtları; rulo veya tabakalar halinde  (kendinden
kopya eden hariç)

17.12.76 Kendinden kopya eden kağıtlar (48 16 20 00 HARİÇ)

17.12.76 Karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya transfer kağıtları (rulo veya
tabaka halinde)

17.12.77 Kendinden yapışkanlı kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde

17.12.77 Zamklı kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde (kendinden yapışkanlılar hariç)

17.12.77 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kağıt ve mukavvalar, kaplanmış, vb.

17.12.77 Katranlı, bitümlü veya asfaltlı kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde

17.12.77 Kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde, mum, parafin mumu, stearin, yağ veya
gliserolle kaplanmış veya emdirilmiş (emprenye edilmiş)

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

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

17.12.77 Kağıt/kartonlar, plastik sıvalı, emdirilmiş/kaplı; beyazlatılmış (m2 ağır.>150 gr)

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

17.12.77 Beyazlatılmış kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde, plastikle kaplanmış veya
emdirilmiş (emprenye edilmiş), ağırlığı > 150 g/m² olanlar (yapışkanlılar hariç)

17.12.77 Kendinden yapışkanlı kağıt ve kartonlar (vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla
sıvanmış)genişlik<10cm

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

17.12.77 Kağıt, mukavva, selüloz vatkaları ve selüloz liflerinden ağlar, rulo veya tabaka halinde
(kaplanmış, emdirilmiş (emprenye edilmiş), yüzeyi renklendirilmiş veya baskı yapılmış)

17.12.77 Kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde, plastikle kaplanmış veya emdirilmiş
(emprenye edilmiş) (yapışkanlılar, beyazlatılmışlar ve ağırlığı > 150 g/m² olanlar hariç)

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

17.12.77 Diğer kağıt/karton, selüloz vatka, elyaf tabakalar

17.12.78 Çok katlı diğer kağıt ve kartonlar; diğerleri

17.12.78 Kraft kağıt ve mukavvalar, bir yüzü veya her iki yüzü kaolinle veya diğer inorganik
maddelerle kaplanmış, herhangi bir boyutta, rulo olanlar ile kare veya dikdörtgen tabaka
halinde olanlar (yazı, basım veya diğer grafik amaçlar için olanlar hariç; kütlesi uniform olarak
ağartılmış kağıt ve mukavvalar, ağırlığına göre toplam lif içeriğinin %95'inden fazlası
kimyasal işlem görmüş ağaç lifi olanlar)

17.12.78 Diğer kraft kağıt ve kartonlar (Yazı, baskı veya diğer grafik amaçlı kullanılanlar
hariç);diğerleri

17.12.78 İçi gri mukavva, kaolin veya diğer inorganik maddelerle kaplanmış (yazı, basım veya diğer
grafik amaçlı kullanılanlar hariç)

17.12.78 Diğer çok katlı kağıt ve mukavvalar, kaplanmış
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17.12.79 Bir veya iki yüzü kaolin (çin kili) veya diğer inorganik maddeler ile sıvanmış diğer kağıt veya
kartonlar

17.12.79 Kağıt ve mukavvalar, bir yüzü veya her iki yüzü kaolinle veya diğer inorganik maddelerle
kaplanmış, rulo veya tabaka halinde (grafik amaçlar için kullanılanlar, çok katlı kağıt ve
mukavvalar hariç)

17.12.79 Diğer Kağıt ve kartonlar; beyazlatılmış, kaolin ile sıvanmış

17.12.79 Çok katlı diğer kağıt ve kartonlar; her tabakası beyazlatılmış

17.12.79 Çok katlı kağıt ve mukavvalar, kaplanmış ve her tabakası ağartılmış olanlar

17.12.79 Çok katlı diğer kağıt ve kartonlar; sadece bir dış tabakası beyazlatılmış

17.12.79 Diğer mukavvalar, kaolinle veya diğer inorganik maddelerle kaplanmış (yazı, basım veya
diğer grafik amaçlı kullanılanlar hariç)

17.12.79 Çok katlı kağıt ve mukavvalar, kaplanmış ve sadece bir dış tabakası ağartılmış olanlar

17.12.99 Kağıt ve mukavva imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

17.21.11 Oluklu kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde

17.21.11 Oluklu kağıt/kartonlar

17.21.12 Torbalar ve çantalar, kağıttan

17.21.12 Diğer torba ve çantalar (külahlar dahil)

17.21.12 Torbalar ve çantalar, kağıttan, mukavvadan, selüloz vatkadan veya selüloz lif ağlarından
yapılmış (taban genişliği ≥ 40 cm olanlar hariç)

17.21.12 Torba ve çantalar; taban genişliği= >40 cm

17.21.12 Torbalar ve çantalar, kağıttan, mukavvadan, selüloz vatkadan veya selüloz lif ağlarından
yapılmış, taban genişliği ≥ 40 cm

17.21.13 Koli, kutu ve benzeri muhafazalar, oluklu kağıttan veya mukavvalardan

17.21.13 Oluklu kağıt/kartondan kutu ve mahfazalar

17.21.14 Oluksuz kartondan katlanabilir kutular ve diğer paketleme malzemeleri

17.21.14 Oluksuz kartondan ve sert kartondan mostra

17.21.14 Oluksuz kağıt/kartondan katlanabilir kutu-mahfazalar

17.21.14 Katlanabilir kutular ve diğer paketleme malzemeleri (sıvılar için olanlar)

17.21.14 Katlanır koli, kutu ve benzeri muhafazalar, oluklu olmayan kağıttan veya mukavvalardan

17.21.14 Oluksuz kağıt veya kartondan katlanabilir kutular ve muhafazalar; diğerleri

17.21.14 Oluksuz sert kartondan katlanabilir kutular ve diğer paketleme malzemeleri

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

17.21.15 Klasörler, evrak rafları, saklama kutuları ve benzeri eşyalar, kağıttan yapılmış (büro, mağaza
ve benzeri yerlerde kullanılan)

17.21.15 Kutu tipi klasörler, evrak rafları, saklama kutuları ve benzeri eşyalar, kağıttan yapılmış (büro,
mağaza ve benzeri yerlerde kullanılan)

17.21.15 Ambalaj kutuları (plak poşetleri dahil)

17.21.15 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer paketleme kutuları ve benzeri muhafazalar (plak
kartonları dahil)

17.21.99 Oluklu kağıt veya oluklu mukavva ile kağıt ve mukavvadan muhafaza kapları imalatının bir
parçası olarak taşeronluk işlemleri

17.22.11 Masa örtüleri ve peçeteler (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli
ağlardan yapılmış)

17.22.11 Masa örtüleri ve sofra peçeteleri

17.22.11 Tuvalet kağıtları; bir katının (m2. ağır.=<25 gr)

17.22.11 Mendiller, kurulama veya yüz silme kağıtları

17.22.11 Kağıt mendiller, temizlik veya yüz temizleme için kağıt mendiller (kağıt hamurundan,
kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış)

17.22.11 El havluları; rulo halinde olanlar

17.22.11 Tuvalet kağıtları



KOD TANIM

17.22.11 Tuvalet kağıtları; bir katının (m2. ağır. >25 gr)

17.22.11 El havluları (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan
yapılmış)

17.22.11 El havluları; diğerleri

17.22.11 Tuvalet kağıdı, kağıt mendil, temizlik veya yüz temizleme için kağıt mendil ve havlular, masa
örtüsü ve peçeteler (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan
yapılmış)

17.22.12 Bebek bezleri; diğer maddelerden

17.22.12 Bebek bezleri (kağıttan)

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

17.22.12 Dokunabilir sentetik ve suni liflerden rulolar (çap<=8mm)

17.22.12 Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya; dokumaya elverişli diğer maddelerden

17.22.12 Hijyenik havlular; diğer maddelerden

17.22.12 Dokumaya elverişli sentetik ve suni liflerden diğer vatkalar ve bunlardan mamul diğer eşya

17.22.12 Hijyenik diğer eşya (örneğin inkontinans bakım ürünleri); diğer maddelerden

17.22.12 Hijyenik havlular, tamponlar ve benzeri eşya; dokumaya elverişli diğer maddelerden

17.22.12 Diğer vatka ve vatkadan diğer eşya (Pamuktan)

17.22.12 Başka yerde sınıflandırılmamış ev veya hastane eşyaları ile sıhhi ürünler vb., (kağıttan
yapılmış)

17.22.12 Hidrofil (pamuktan)

17.22.12 Giyim eşyası ve giysi aksesuarları, kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz
lifli ağlardan yapılmış (mendiller ve başlıklar hariç)

17.22.12 Hijyenik havlu ve tamponlar, bebekler için pedler ve bebek bezleri ile benzeri hijyenik ürünler
(vatkadan yapılmış)

17.22.12 Kağıttan tıbbi, cerrahi/hijyenik amaç için eşya (perakende satılacak halde değil)

17.22.12 Hijyenik havlu ve tamponlar, bebekler için pedler ve bebek bezleri ile benzeri hijyenik
ürünler, giyim eşyası ve giysi aksesuarları (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya
selüloz lifli ağlardan yapılmış)

17.22.12 Vatkalar; vatkadan diğer eşyalar

17.22.12 Rulo/tabakalar halinde diğer kağıt/kartonlardan ev eşyası vb

17.22.12 Dokumaya elverişli diğer maddelerden vatkalar ve bunlardan mamul eşya

17.22.12 Tamponlar; diğer maddelerden

17.22.12 İdrarını tutamayan yetişkinler için hijyenik eşyalar

17.22.12 Hijyenik havlu, tampon ve benzeri eşyalar (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya
selüloz lifli ağlardan yapılmış)

17.22.12 Hijyenik havlular, tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya; dokumaya elverişli
maddelerden yapılmış vatkadan

17.22.13 Bambudan yapılmış kağıt ve kartondan tepsiler, tabaklar, bardaklar vb.

17.22.13 Kağıt ve kartondan tepsiler, tabaklar

17.22.13 Kağıt ve kartondan bardaklar vb.

17.22.13 Tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerleri, kağıt veya mukavvadan yapılmış

17.22.99 Kağıt ve mukavvadan ev eşyası, hijyenik (sıhhi) eşya ve tuvalet gereçleri imalatının bir parçası
olarak taşeronluk işlemleri

17.23.11 Diğer karbon kağıdı, kendinden kopya ve transfer kağıtları

17.23.11 Karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya transfer kağıtları; mumlu
teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar; tutkallı veya yapışkanlı kağıtlar

17.23.11 Karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya transfer kağıtları; mumlu
teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar

17.23.11 Kendinden kopya eden kağıtlar (48 09 20 00 HARİÇ)

17.23.12 Zarflar



KOD TANIM

17.23.12 Mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları

17.23.12 Mektup kartları, baskısız kartpostallar ve kartpostallar, kağıttan veya mukavvadan yapılmış

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

17.23.12 Zarflar, kağıttan veya mukavvadan yapılmış

17.23.12 Çeşitli kağıt kırtasiye ürünlerini içeren kutu, poşet, portföy dosya ve yazı seti, kağıttan veya
mukavvadan yapılmış

17.23.12 Zarf, mektup kartı, baskısız kartpostal, kartpostal (kağıttan veya mukavvadan yapılmış); kağıt
kırtasiye ürünlerini içeren kutu, poşet, portföy dosya ve yazı seti (kağıttan veya mukavvadan
yapılmış)

17.23.13 Çok yüzlü iş formları ve karbon kağıdı ile ikinci kopyası çıkarılan defterler

17.23.13 Not defterleri, mektup bloknotları, bloknotlar, kağıttan veya mukavvadan yapılmış

17.23.13 Nüshalı/çok katlı/karbonlu iş formları ve içinde karbon kağıtları olan setler, kağıttan veya
mukavvadan yapılmış

17.23.13 Ajandalar

17.23.13 Koleksiyon ve numunelerin konduğu albümler

17.23.13 Not defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra defterleri

17.23.13 Müsvette defterleri

17.23.13 Sicil defterleri, muhasebe defterleri, sipariş defterleri ve makbuz defterleri, kağıttan veya
mukavvadan yapılmış

17.23.13 Klasörler, ciltler (kitap kapakları hariç), dosya gömlekleri ve kapakları

17.23.13 Kayıt defterleri, hesap defterleri, sipariş/makbuz defterleri

17.23.13 Alıştırma defterleri, kağıttan veya mukavvadan yapılmış

17.23.13 Sicil defterleri, muhasebe defterleri, klasörler, formlar ve diğer kırtasiye ürünleri, kağıttan
veya mukavvadan yapılmış

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

17.23.13 Diğer defterler vb. eşya

17.23.13 Albümler (numuneler, koleksiyonlar, pullar veya fotoğraflar için), kağıttan veya mukavvadan
yapılmış

17.23.13 Günlükler, kağıttan veya mukavvadan yapılmış

17.23.13 Klasörler, dosyalar ve dosya kapakları, kağıttan veya mukavvadan yapılmış (kitap kapakları
hariç)

17.23.13 Sümenler ve kitap kapakları, kağıttan veya mukavvadan yapılmış

17.23.13 Randevu defterleri (ajanda), adres defterleri, telefon defterleri ve kopya defterleri, kağıttan
veya mukavvadan yapılmış (günlükler hariç)

17.23.14 Yazma, çizim/diğer grafik için diğer kağıt, kartonlar; diğer

17.23.14 Diğer kağıt ve mukavvalar (yazı, baskı ve diğer grafik amaçlı kullanılanlar), baskılı,
kabartmalı veya delikli (perfore)

17.23.99 Kağıt kırtasiye imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

17.24.11 Diğer duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, diğer cam kağıtları

17.24.11 Diğer duvar kağıtları vb duvar kaplamaları, pürtüklü, kabartılı, boyalı, sıvalı vb

17.24.11 Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları; şeffaf pencere kağıtları

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

17.24.12 Jütten duvar kaplamaları

17.24.12 Dokunmaya elverişli diğer bitkisel lif/kağıt ipliğinden mensucat

17.24.12 Tekstil duvar kaplamaları

17.24.12 Suni/sentetik lifden duvar kaplamaları;

17.24.12 Ketenden duvar kaplamaları

17.24.12 Bir mesnete sabitleştirilmiş, paralel ipliklerden duvar kaplamaları

17.24.99 Duvarkağıdı imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri



KOD TANIM

17.29.11 Basılı etiketler, kağıttan veya mukavvadan yapılmış (kendinden yapışkanlılar hariç)

17.29.11 Kağıt/kartondan her cins etiketler; Baskılı olmayan kendinden yapışkan

17.29.11 Kağıt/kartondan her cins baskılı diğer etiketler

17.29.11 Basılı etiketler (kendinden yapışkanlı olanlar), kağıttan veya mukavvadan yapılmış

17.29.11 Kağıt/kartondan her cins etiketler, baskılı olanlar; kendinden yapışkan

17.29.11 Etiketler, kağıttan veya mukavvadan yapılmış

17.29.11 Kağıt/kartondan her cins etiketler; baskılı olmayan, diğer

17.29.11 Etiketler (kendinden yapışkanlı olanlar), kağıttan veya mukavvadan yapılmış (basılı olanlar
hariç)

17.29.11 Etiketler, kağıttan veya mukavvadan yapılmış (kendinden yapışkanlı olanlar ile basılı olanlar
hariç)

17.29.12 Filtre blokları, kalın tabakaları (slab) ve levhaları, kağıt hamurundan yapılmış

17.29.12 Kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar

17.29.19 Başka yerde sınıflandırılmamış kağıt ve mukavvadan yapılmış diğer eşyalar

17.29.19 Filtre kağıt ve kartonu

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

17.29.19 Kağıt hamurundan diğer kalıplanmış/preslenmiş eşya

17.29.19 Filtre kağıdı ve mukavvaları (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş)

17.29.19 Sigara kağıdı (genişlik: <5 cm); rulo halinde olanlar

17.29.19 Yumurta ambalajlamada kullanılan kalıplanmış tepsiler ve kutular

17.29.19 Bobin, makara, masura ve benzeri destekler, kağıt hamurundan, kağıttan veya mukavvadan
yapılmış (tekstil ipliklerin sarılması için kullanılanlar hariç)

17.29.19 Sigara kağıdı; kağıt veya mukavvadan bobin, makara, masura ve benzeri destekler; filtre
kağıtları ve mukavvaları; başka yerde sınıflandırılmamış diğer kağıt ve mukavva ürünler

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

17.29.19 Rulolar, tabakalar ve diyagram kağıtları, kağıttan veya mukavvadan yapılmış (kaydedici
cihazlar için basılmış olanlar)

17.29.19 Bobin, makara, masura ve benzeri destekler, kağıt hamurundan, kağıttan veya mukavvadan
yapılmış (tekstil ipliklerin sarılması için kullanılanlar)

17.29.19 Sigara kağıdı; defter/boru halinde

17.29.19 Diğer kağıt ve kartondan diğer eşyalar

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

17.29.19 Kağıt hamurundan kalıplanmış ya da sıkıştırılmış eşyalar

17.29.19 Sigara kağıdı, eni ≤ 5 cm olan rulolar halinde veya defter veya boru halinde

17.29.99 Diğer kağıt ve mukavva ürünlerin imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

18.11.10 Gazete basım hizmetleri

18.11.10 Haftada en az dört kez yayınlanan gazete, dergi ve süreli yayınların basım hizmetleri

18.12.11 Posta pulu, damga pulu, matbu belgeler, tapu senetleri, akıllı kart, çek ve diğer kıymetli
evrakların ve benzerlerinin basım hizmetleri

18.12.11 Basılı yeni pullar, damgalı kağıtlar, çek defterleri, banknotlar, vb.

18.12.12 Tanıtım katalogları, tanıtım broşürleri, posterler ve diğer basılı ilanların basım hizmetleri

18.12.12 Basılı ticari kataloglar

18.12.12 Basılı ticaret reklamcılığı malzemeleri (ticari kataloglar hariç)

18.12.13 Gazete, dergi ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört kereden az yayınlananlar)

18.12.14 Basılı kitaplar, broşürler, kitapçıklar ve benzeri basılı ürünler, tek sayfa halinde

18.12.14 Basılı haritalar ile hidrografik veya benzeri özellikte haritalar (kitap şeklinde olanlar)

18.12.14 Kitap, harita, hidrografi veya her türlü benzeri haritalar, resim, desen, fotoğraf ve kartpostal
basım hizmetleri



KOD TANIM

18.12.14 Basılı tebrik, mesaj veya duyuru kartları, resimli veya resimsiz, zarflı veya zarfsız, süslenmiş
veya süslenmemiş

18.12.14 Basılı resim, çizim ve boyama kitapları, çocuklar için

18.12.14 Basılı haritalar ile hidrografik veya benzeri özellikte haritalar (kitap şeklinde olanlar hariç)

18.12.14 Basılı resimler, desenler ve fotoğraflar

18.12.14 Basılı sözlükler ve ansiklopediler ile bunların ciltleri, fasikülleri

18.12.14 Basılı kartpostallar, resimli veya resimsiz

18.12.14 Basılı kitaplar, broşürler, kitapçıklar ve benzeri basılı ürünler (tek sayfa halinde olanlar hariç)

18.12.15 Etiket ve yafta basım hizmetleri

18.12.16 Tekstil ve giyim eşyası üzerine serigrafi baskı hizmetleri (bekleme süresi içinde anında
sağlanan çeşitli hizmetler hariç)

18.12.16 Doğrudan plastik, cam, metal, ağaç, tekstil ve seramik üstüne basım hizmetleri (bekleme süresi
içinde anında sağlanan çeşitli hizmetler hariç)

18.12.16 Kumaş veya kağıttan başka materyallere baskı yapılması

18.12.16 Tekstil ürünleri üzerine baskı yapılması

18.12.16 Camlara baskı hizmetleri

18.12.16 Kağıt dışındaki malzemelerin üstüne doğrudan basım hizmetleri

18.12.19 Basılı her türlü takvim, blok halinde olanlar dahil

18.12.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer basım hizmetleri (bekleme süresi içinde anında sağlanan
çeşitli hizmetler hariç)

18.12.19 Dokümanların basım (ofset baskı, hızlı baskı vb.) hizmetleri

18.12.19 Basılı müzik notası (körler için kabartma baskıyla yapılan müzik notaları dahil)

18.12.19 Baskılı transfer çıkartmaları

18.12.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer basım hizmetleri

18.12.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer basılı ürünler

18.13.10 Tarama (scanning) ve optik karakter tanımlanması, elektronik mizanpaj da dahil dizgi,
karakter-dizgisi, foto-karakter-dizgisi, veri girişi hizmetleri

18.13.10 Resim yerleştirme ve tabaka yerleştirme dahil tabaka yapım hizmetleri (tipo baskı ve ofset
baskı işlemleri için)

18.13.10 Litografik taşlar ve hazır ahşap bloklar da dahil sanatsal çalışma hizmetleri

18.13.10 Sayısal sayfa montajı hizmetleri

18.13.10 Dizgi, tabaka yapım hizmetleri, karakter dizgisi, foto-karakter dizgisi hizmetleri

18.13.10 Doküman hazırlama, masa üstü yayımcılık ve meydana getirilen tüm diğer hizmetler

18.13.10 Rölyef baskı veya basım hizmetleri için tabakalar ve kalıplar

18.13.10 Sayısal verilerin zenginleştirilmesi, seçilmesi, diğer sayısal verilerle bağlantı kurulması gibi
sayısal verilerin hazırlanması hizmetleri

18.13.10 Ön baskı hizmetleri

18.13.10 Gravür baskı için silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması

18.13.10 Veri çıktı hizmetlerine yönelik bilgisayar destekli tasarım, üretim ve elektronik işlemler

18.13.10 Tabakanın şekillendirilmesi (foto polimeri tabakaları dahil)

18.13.10 Basım öncesi hizmetler

18.13.20 Baskı takımları, basım işinde kullanılan

18.13.20 Basım işinde kullanmak üzere baskı klişeleri ya da silindirleri ve basımda kullanılan diğer
basım unsurları

18.13.20 Levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar ile matbaacılıkta kullanılan levhalar,silindirler
ve litografya taşları

18.13.30 Diğer grafik hizmetleri

18.13.30 Basım ile ilgili yardımcı hizmetler

18.13.30 Taslaklar, planlar, suretler, vb. baskı ürünlerinin tasarlanması hizmetleri



KOD TANIM

18.13.30 Sunum ortamlarının (media) üretilmesi hizmetleri, örneğin saydam asetat levha ve diğer
sayısal (dijital) sunum biçimleri

18.14.10 Ciltleme, katlama, birleştirme, dikme, yapıştırma, biraraya getirme, dış kapağının koyulması,
harmanlama, tıraşlama, altın baskı, spiral takma hizmetleri

18.14.10 Tekrar ciltleme hizmetleri

18.14.10 Kitapların ve benzeri ürünlerin ciltlenmesi ve tamamlanması (katlanması, birleştirilmesi,
dikilmesi, yapıştırılması, kesilmesi, kapak takılması dahil)

18.14.10 Ciltleme ve tamamlama işleri, basılı kağıt/mukavva dahil (kitap, broşür, dergi, katalog,
eşantiyon ve basılı reklam malzemelerinin tamamlanması hariç)

18.14.10 Kalıplama, kalıba batırma veya kabartma, Braille alfabesi (kör alfabesi) kopyalama, delme,
zımbalama, delik açma, cilalama ve lamine etme, biraraya getirme, katlama gibi diğer grafik
hizmetler

18.14.10 Broşür, dergi, katalog, eşantiyon ve basılı reklam malzemelerinin ciltlenmesi ve
tamamlanması (katlanması, birleştirilmesi, dikilmesi, yapıştırılması, kesilmesi, kapak takılması
dahil)

18.14.10 Ciltçilik ve ilgili hizmetler

18.20.10 Manyetik bantlardaki ses kayıtlarının çoğaltılması, bant genişliği ≤ 4 mm olanlar

18.20.10 Plaklardaki ses kayıtlarının çoğaltılması

18.20.10 Müzikli veya diğer ses kayıtlı gramofon plaklarının, CD`lerin, DVD`lerin ve kasetlerin asıl
(master) kopyalarından çoğaltılması hizmetleri

18.20.10 Manyetik bantlardaki ses kayıtlarının çoğaltılması, bant genişliği > 4 mm ve ≤ 6,5 mm olanlar

18.20.10 Ses kayıtlarının çoğaltılması hizmetleri

18.20.10 CD'lerdeki ses kayıtlarının çoğaltılması

18.20.20 Görüntü (video) kayıtlarının çoğaltılması hizmetleri

18.20.20 Manyetik bantlardaki ses ve görüntü (video) kayıtlarının çoğaltılması, bant genişliği > 6,5 mm
olanlar

18.20.20 Sinema filmi ve diğer video kayıtları içeren video kasetlerin ve DVD`lerin asıl (master)
kopyalarından çoğaltılması hizmetleri

18.20.20 Video disklerdeki ve diğer ortamlardaki ses ve görüntü kayıtlarının çoğaltılması (manyetik
bantlar hariç)

18.20.30 Veri ya da bilgi içeren manyetik bantların çoğaltılması, otomatik veri işleme makinelerinde
kullanılanlar; genişliği ≤ 4 mm olanlar (ses veya görüntü kayıtları içerenler hariç)

18.20.30 Veri ya da bilgi içeren manyetik bantların çoğaltılması, otomatik veri işleme makinelerinde
kullanılan; genişliği > 4 mm olanlar (ses veya görüntü kayıtları içerenler hariç)

18.20.30 Veri ya da bilgi içeren diğer bilgisayar ortamlarının çoğaltılması, otomatik veri işleme
makinelerinde kullanılan (manyetik bantlar, ses veya görüntü kayıtları hariç)

18.20.30 CD, kaset vb. ortamlardaki bilgisayar yazılım ve verilerin asıl (master) kopyalarından
çoğaltılması hizmetleri

18.20.30 Yazılımların çoğaltılması hizmetleri

19.10.10 Kok ve yarı kok kömürü, taşkömüründen, linyitten veya turbadan elde edilen; karni kömürü

19.10.10 Kok ve semikok; taşkömüründen elde edilen

19.10.10 Kok; enerji dışı kullanımlar için (elektrodlar için suni grafit ve kok), elektrodlar için damıtma
karbon ve kok

19.10.10 Taşkömüründen elde edilen yüksek evsaflı kok (elektrot imaline mahsus olanlar hariç)

19.10.10 Kok ve sömikok; linyitten elde edilen

19.10.10 Diğer linyitten elde edilen kok ve sömikok

19.10.10 Linyit kömürü koku (linyit kömürünün düşük sıcaklıkta damıtılmasından elde edilen)

19.10.10 Taşkömüründen elde edilen diğer kok ve yarı kok (elektrot imaline mahsus olanlar hariç)

19.10.20 Katran (taşkömüründen, linyitten veya turbadan damıtılmış); diğer maden katranları

19.10.20 Taşkömürü, linyit ve turbun damıtılmasından elde edilen katran

19.10.30 Zift ve zift koku, kömür katranlarından veya diğer mineral katranlarından elde edilenler
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19.10.30 Taşkömürü katranından/diğer mineral katranlardan elde edilen zift

19.10.30 Zift ve zift koku

19.10.30 Taşkömürü katranından/diğer mineral katranlardan elde edilen zift koku

19.10.99 Kok fırını ürünleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

19.20.11 Taş kömüründen imal edilen briket, yumurta biçiminde (pres kömür) olanlar ve benzeri katı
yakıtlar

19.20.11 Briket kömürü, yumurta biçiminde (pres kömür) olanlar ve benzeri katı yakıtlar
(taşkömüründen imal edilmiş)

19.20.11 Biriket, topak vb. yakıtlar

19.20.12 Linyitten imal edilen briket, yumurta biçiminde (pres kömür) olanlar ve benzeri katı yakıtlar

19.20.12 Linyit (ağlomere edilmiş)

19.20.12 Briket kömürü, yumurta biçiminde (pres kömür) olanlar ve benzeri katı yakıtlar (linyitten imal
edilmiş)

19.20.13 Turbadan imal edilen briketler, yumurta biçiminde (pres kömür) olanlar ve benzeri katı
yakıtlar

19.20.13 Briket kömürü, yumurta biçiminde (pres kömür) olanlar ve benzeri katı yakıtlar (turbadan imal
edilmiş)

19.20.13 Organik atıklardan pelet ve briketler

19.20.21 Benzin (uçak hariç); oktan >= 98, kurşun miktarı litrede <= 0.013 gr

19.20.21 Benzin

19.20.21 Motor benzini (uçak hariç); oktanı (RON) 95'ten az, kurşun miktarı litrede <= 0.013 gr

19.20.21 Benzin (uçak hariç); 95 <= oktan < 98, kurşun miktarı litrede <= 0.013 gr

19.20.21 Kurşunsuz benzin (TEL ya da TML içermeyen kıvılcım ateşlemeli motorlar için hazırlanan
benzin damıtığı (30 °C den 220 °Cye) )

19.20.21 Havacılık yakıtı (havacılıkta kullanılan piston motorları için hazırlanan benzin damıtığı(30 °C
den 220 °Cye))

19.20.21 Motor benzini (uçak hariç); kurşun miktarı litrede > 0.013 gr

19.20.22 Uçak benzini

19.20.22 Hava taşıtlarında kullanılan benzin

19.20.22 Jet yakıtı, benzin tipi

19.20.23 Hafif neftyağı (petrokimya endüstrisinde hammadde olarak kullanılan hafif damıtık)

19.20.23 Beyaz benzin

19.20.23 Beyaz ispirto, endüstriyel ispirto (neftyağı/gazyağı aralığında rafine edilmiş petrol damıtıkları)

19.20.23 White spirit

19.20.23 Rafineri ham maddesi (hafif yağ), rafineri hammaddesi olarak kullanılan hafif yarı işlenmiş
damıtık

19.20.24 Benzin tipi jet yakıtı

19.20.24 Kerosen (jet yakıtı)

19.20.24 Gazyağı

19.20.24 Benzin tipi ve gazyağı jet yakıtı

19.20.25 Diğer özel benzinler

19.20.25 Hafif yağlar ve müstahzarları; özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

19.20.25 Neft

19.20.25 Jet yakıtı, gazyağı tipi

19.20.25 Yakıt nafta ve diğer hafif yağlar ve müstahzarları; özel bir işleme tabi tutulacak olanlar hariç

19.20.25 Diğer solventler (çözücüler ve diğer hafif yağlar

19.20.26 Gaz oiller; petrol veya bitümenli yağ oranı >= %70, %0.002 < kükürt oranı <=%0.1, biodizel
içeren
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19.20.26 Damıtık denizcilik yakıtı ve diğer ağır yağlar (gaz oiller); ağırlık itibariyle kükürt oranı > %
0,001, fakat <=% 0,002

19.20.26 Isıtma amaçlı kullanılan gaz oiller (ısıtma/buhar çıkarma amacıyla kullanılan, petrol damıtığı,
180 °C den 380 °C ye)

19.20.26 Motorin, damıtık denizcilik yakıtı ve diğer ağır yağlar (gaz oiller); ağırlık itibariyle kükürt
oranı <= % 0,001

19.20.26 Dizel yakıtı (motorlu araçlar için dizel, yol/demir yolu taşımacılığı için kullanılan damıtılmış
petrol, 180 °Cden 380 °C ye)

19.20.26 Motorin ve diğer gaz oiller; ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001-i geçmeyen, biodizel içeren

19.20.26 Gaz oiller (başka bir kimyasal değişime tabi tutulacak olan)

19.20.26 Rafineri ham maddesi (kalın yağ); rafineri hammaddesi olarak kullanılan yarı işlenmiş kalın
damıtıklar

19.20.26 Gaz oiller; petrol veya bitümenli yağ oranı >= %70, kükürt oranı >%0.1, biodizel içeren

19.20.26 Damıtık denizcilik yakıtı ve diğer ağır yağlar (gaz oiller); ağırlık itibariyle kükürt oranı > %
0,002, fakat <= % 0,1

19.20.26 Gaz/dizel oiller; enerji dışı kullanımlar için olanlar (petrokimya endüstrisinde hammadde
olarak kullanılan ağır damıtık)

19.20.26 Gaz oiller; petrol veya bitümenli yağ oranı >= %70, %0.001 < kükürt oranı <=%0.002,
biodizel içeren

19.20.26 Damıtık denizcilik yakıtı ve diğer ağır yağlar (gaz oiller); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i
geçenler

19.20.26 Gaz oiller (özel bir işleme tabi tutulacak olan)

19.20.26 Gaz oiller (motorin dahil)

19.20.27 Rafineri hammaddesi (rafineri hammaddesi olarak kullanılan orta yağ, yarı işlenmiş damıtık)

19.20.27 Orta yağlar (başka bir kimyasal değişime tabi tutulacak)

19.20.27 Başka yerde sınıflandırılmamış orta petrol yağları; orta müstahzarlar

19.20.27 Orta yağlar (diğer)

19.20.27 Kerosen (diğer)

19.20.27 Orta nafta (petrokimya endüstrisinde rafineri hammaddesi olarak kullanılan orta damıtık)

19.20.27 Orta yağlar (özel bir işleme tabi tutulacak olan)

19.20.28 Fuel - oil (kükürt miktarı % 1'den küçük olan)

19.20.28 Fuel - oil (yağ - yakıt), enerji dışı kullanımlar için (petrokimya endüstrisinde hammaddesi
olarak kullanılan fuel - oil)

19.20.28 Yüksek kükürtlü fuel oil, artık denizcilik yakıtı ve diğer fuel oiller; ağırlık itibariyle kükürt
miktarı % 1'i geçenler

19.20.28 Fuel - oil no.6

19.20.28 Fuel oiller (başka bir kimyasal değişime tabi tutulacaklar)

19.20.28 Fuel oil; petrol veya bitümenli yağ oranı >= %70, %0.1 < kükürt oranı <=%1, biodizel içeren

19.20.28 Başka yerde sınıflandırılmamış petrol türevi yakıtlar

19.20.28 Kalorifer yakıtı (Kalyak)

19.20.28 Kalorifer yakıtı, fuel oil, artık denizcilik yakıtı ve diğer fuel oiller; ağırlık itibariyle kükürt
miktarı <= %0,1

19.20.28 Fuel oil; petrol veya bitümenli yağ oranı >= %70, kükürt oranı >%1, biodizel içeren

19.20.28 Rafineri besleme stoklarında kullanılan fuel - oil (H.V.G.O)

19.20.28 Klorlanmış yağ

19.20.28 Kalorifer yakıtı, fuel oil, artık denizcilik yakıtı ve diğer fuel oiller; %0,1 < kükürt miktarı<= %
1

19.20.28 Diğer petrol yağları; petrol veya bitümenli yağ oranı >= %70, biodizel içeren

19.20.28 Fuel - oil no.5

19.20.28 Fuel oiller (özel bir işleme tabi tutulacaklar)



KOD TANIM

19.20.28 Fuel oil; petrol veya bitümenli yağ oranı >= %70, kükürt oranı <=%0.1, biodizel içeren

19.20.29 Extract

19.20.29 Başka yerde sınıflandırılmamış petrolden makine yağları (yağlama yağları); ağır müstahzarlar

19.20.29 Beyaz yağlar, sıvı parafin

19.20.29 Makine yağları (ham petrolü damıtarak çıkarılan; petrol yağı ağırlığı ≥ % 70 olan, motor
yağları, endüstriyel yağlar ve gres yağları dahil sıvı damıtıklar)

19.20.29 Dişli yağları ve redüktör yağları

19.20.29 Yağlama yağları, diğer yağlar (özel bir işleme tabi tutulacak olan)

19.20.29 Diğer yağlama yağları ve diğer yağlar

19.20.29 Hidrolik yağları

19.20.29 Kimyevi madde

19.20.29 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

19.20.29 Motor, kompresör, türbin yağlama yağları

19.20.29 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma, aşınmayı önleyici yağlar

19.20.29 Yağlama yağları, diğer yağlar (başka bir kimyasal değişime tabi olan)

19.20.29 Rafineri besleme stokları için yağlama yağları

19.20.31 Propan (% 90 < saflık <% 99) (sıvılaştırılmış)

19.20.31 Bütan (özel bir işleme tabi tutulacak olan) (sıvılaştırılmış)

19.20.31 LPG (yüksek basınç altında sıvı halde elde edilen, hafif hidrokarbonların karışımı)

19.20.31 Propan (özel bir işleme tabi tutulacak olan) (sıvılaştırılmış)

19.20.31 Propan (saflığı = >% 99, güç temininde/yakıt için kullanılan) (sıvılaştırılmış)

19.20.31 Propan (saflığı =<% 90, diğer) (sıvılaştırılmış)

19.20.31 Rafineri hammaddesi (LPG, rafineri hammaddesi olarak kullanılan Propan/Bütanlar)

19.20.31 Bütan (diğer) (sıvılaştırılmış)

19.20.31 Bütan (başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olan) (sıvılaştırılmış)

19.20.31 Bütan (% 90 < saflık <% 95) (sıvılaştırılmış)

19.20.31 Propan (başka bir işlem ile kimyasal değişime tabi olan) (sıvılaştırılmış)

19.20.31 Propan ve bütan, sıvılaştırılmış

19.20.31 LPG, enerji dışı kullanımlar için (petrokimya endüstrisinde hammadde olarak kullanılan
propan/bütanlar)

19.20.31 Propan (saflığı = >% 99, diğer amaçlar için kullanılan) (sıvılaştırılmış)

19.20.32 Etilen, propilen, bütilen ve bütadien (sıvılaştırılmış)

19.20.32 Etilen, propilen, bütilen, bütadien ve diğer petrol gazları veya gazlı hidrokarbonlar (doğal gaz
hariç)

19.20.32 Etilen, propilen, bütilen, bütadien

19.20.39 Diğer hidrokarbon gazları (sıvılaştırılmış)

19.20.39 Diğer petrol gazları ve hidrokarbonlar (gaz halinde)

19.20.39 Diğer petrol gazları veya gazlı hidrokarbonlar (doğal gaz hariç)

19.20.41 Vazelin (ham)

19.20.41 Mikrokristal bünyeli petrol mumu, yağlı mum vb (farklı kimyasal değişime tabi) ham

19.20.41 Sentetik parafin (molekül ağırlığı 460 veya daha fazla fakat 1560'ı geçmeyen),(yağ<% 0,75)

19.20.41 Mikrokristal bünyeli petrol mumu, yağlı mum vb.ham olmayan

19.20.41 Ozakerit, linyit mumu, ve turb mumu (ham)

19.20.41 Saf vazelin; parafin mumu; petrol mumu ve diğer mumlar

19.20.41 Mikrokristal bünyeli petrol mumu, yağlı mum vb (diğerleri) ham olmayan

19.20.41 Mikrokristal bünyeli petrol mumu, yağlı mum vb; diğer, ham

19.20.41 Ozakerit, linyit mumu, ve turb mumu (diğer hallerde)
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19.20.41 Mikrokristal bünyeli petrol mumu, yağlı mum vb (özel bir işleme tabi tutulan) ham

19.20.41 Vazelin (diğer)

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

19.20.42 Petrol koku (kalsine edilmemiş)

19.20.42 Petrol koku (çoğunlukla % 90, % 95 karbondan oluşan artık hammaddelerin kırılması ve
karbonlanmasıyla elde edilen siyah katı ürün)

19.20.42 Petrol bitümenli

19.20.42 Petrol koku; petrol bitümü ve petrol yağının diğer artıkları (asfalt menşeli inşaat izolasyon ve
bağlayıcı maddeler)

19.20.42 Diğer petrol ürünleri/artıkları (b.y.s. petrol ürünleri/artıkları)

19.20.42 Petrol koku; petrol bitümü ve petrol yağının diğer artıkları (diğer bitümlü izolasyon maddeleri)

19.20.42 Petrol koku (kalsine edilmiş)

19.20.42 Petrol bitümeni (siyah ve koyu kahverengi, katı ve yarı katı termo - plastik malzeme ile
geçirimsizleştirilmiş ürünler)

19.20.42 Petrol yağlarının/bitümenli minerallerden elde edilen yağların kalıntıları

19.20.42 Petrol yağlarının veya bitümenli mineralden elde edilen yağların diğer kalıntıları; karbon,
karbon karası imaline mahsus

19.20.42 Petrol koku; petrol bitümü ve diğer petrol yağlarının artıkları

19.20.99 Rafine petrol ürünleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

20.11.11 Argon (Asal gaz)

20.11.11 Argon

20.11.11 Oksijen

20.11.11 Hidrojen, argon, asal gazlar, azot ve oksijen

20.11.11 Hidrojen

20.11.11 Azot

20.11.11 Diğer asal gazlar

20.11.11 Helyum (Asal gaz)

20.11.11 Asal gazlar (argon hariç)

20.11.12 Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit)arsenik trioksit

20.11.12 Karbondioksit

20.11.12 Diğer ametallerin diğer anorganik oksijenli diğer bileşikleri

20.11.12 Karbondioksit (diğer anorganik oksijenli bileşikler)

20.11.12 Karbondioksit ve ametallerin diğer inorganik oksijen bileşikleri

20.11.12 Azot oksitleri

20.11.12 Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit); diarsenik trioksit

20.11.12 Ametallerin inorganik oksijen bileşikleri (kükürt trioksit (sülfürik anhidrit); diarsenik trioksit,
azot oksit (nitrojen oksit), silisyum dioksit, kükürt dioksit, karbondioksit hariç)

20.11.12 Azot oksit (nitrojen oksit)

20.11.13 Sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın) ve sıkıştırılmış hava

20.11.13 Sıvı ve sıkıştırılmış hava

20.11.99 Sanayi gazı imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

20.12.11 Titan oksitleri (saf titan oksitleri)

20.12.11 Titanyum oksitler

20.12.11 Çinkooksit ve peroksit; titanyum oksit

20.12.11 Çinko oksit; çinko peroksit

20.12.12 Bakır oksitleri ve hidroksitleri

20.12.12 Mangan dioksit

20.12.12 Diğer krom oksit ve hidroksitleri
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20.12.12 Krom dioksit

20.12.12 Diğer mangan oksitler

20.12.12 Minyum, minoranj ve diğer kurşun oksitleri

20.12.12 Krom, manganez, kurşun ve bakır oksitler ile hidroksitleri

20.12.12 Mangan oksit (ağırlık; % >= 77 manganez içeren)

20.12.12 Krom trioksit

20.12.12 Kurşun monoksit (mürdesenk)

20.12.19 Antimuan oksitleri

20.12.19 Kadmiyum oksit

20.12.19 Kalsiyum oksit ve peroksit

20.12.19 Diğer metal oksitler, peroksitler ve hidroksitler

20.12.19 Antimon oksitleri

20.12.19 Kobalt oksitleri ve hidroksitleri (ticari kobalt oksitleri)

20.12.19 Lityum oksit ve hidroksitleri; vanadyum oksit ve hidroksitleri; nikel oksit ve hidroksitleri;
germanyum oksitleri ve zirkonyum dioksitleri

20.12.19 Kalay oksitleri, diğer kalsiyum oksit,hidroksit ve peroksitler

20.12.19 Kalsiyum hidroksit

20.12.19 Lityum oksit ve hidroksit

20.12.19 Molibden oksitleri ve hidroksitleri

20.12.19 Berilyum oksit ve hidroksit

20.12.19 Nikel oksitleri ve hidroksitleri

20.12.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer inorganik bazlar, diğer metal oksitler, hidroksitler ve
peroksitler

20.12.19 Demir oksitleri ve hidroksitleri; toprak boyalar, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla hematit
(Fe2O3 olarak değerlendirilen demir bileşiği) içeren

20.12.19 Tungsten oksit ve hidroksitleri

20.12.19 Germanyum oksitleri ve zirkonyum dioksit

20.12.19 Demir oksitleri ve hidroksitleri

20.12.19 Vanadyum oksitleri ve hidroksitleri

20.12.19 Kobalt oksitler ve hidroksitler; ticari kobalt oksitler

20.12.21 Asit ve mordan boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar

20.12.21 Esası pigment olan müstahzarlar

20.12.21 Sentetik organik boyayıcı maddeler ve müstahzarları; diğer

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

20.12.21 Renkli laklar ve bunlara dayalı müstahzarlar

20.12.21 Reaktif boyalar

20.12.21 Sentetik organik renklendirme maddeleri ve bunlara dayalı müstahzarlar; bir tür floresan
parlatıcı olarak veya luminofor (ışık saçıcı) olarak kullanılan sentetik organik ürünler; renkli
laklar ve bunlara dayalı müstahzarlar

20.12.21 Sentetik organik boyayıcı maddelerin karışımı müstahzarlar

20.12.21 Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

20.12.21 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer sentetik organik boyayıcı maddeler ve müstahzarları (vat
boyalar dahil)

20.12.21 Bazik boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar

20.12.21 Flüoresanlı aydınlatmada kullanılan sentetik, organik ürünler

20.12.21 Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

20.12.21 Flüoresan maddeler olarak kullanılan sentetik organik ürünler

20.12.21 Direkt boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar
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20.12.21 Asit boyalar, mordan boyalar vb. esaslı müstahzarlar

20.12.21 Pigmentler ve esası pigment olan müstahzarlar

20.12.21 Dispers boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar

20.12.21 Kükürt boyaları

20.12.21 Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

20.12.21 Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

20.12.21 Boyayıcı laklar; esası lak olan müstahzarlar

20.12.22 Tabaklama ekstreleri, bitkisel kökenli; tanenler ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri

20.12.22 Hayvansal menşeli boyayıcı maddeler, esası hayvan menşeli boyayıcı madde olan
müstahzarlar

20.12.22 Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar ve tanenlerin tuzları, türevleri

20.12.22 Tabaklama ekstreleri, bitkisel kökenli; tanenler ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri;
bitkisel veya hayvansal kökenli renklendirme maddeleri

20.12.22 Sumak, boya meşesi palamudu (valonia)meşe ağacı ve at kestanesi

20.12.22 Kebrako hülasası

20.12.22 Mimoza hülasası

20.12.22 Bitkisel menşeli boyayıcı maddeler, esası bitkisel menşeli boyayıcı maddeden müs.

20.12.22 Renklendirme maddeleri (bitkisel veya hayvansal kökenli olanlar) ve bunlara dayalı
müstahzarlar (boyama ekstreleri dahil) (kemik siyahı/hayvan karası hariç)

20.12.23 İnorganik tabaklama maddeleri; tabaklama müstahzarları; ön tabaklama için enzimatik
müstahzarlar

20.12.23 Sentetik organik tabaklama maddeleri

20.12.23 Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler

20.12.23 Debagatte kullanılan anorganik maddeler müstahzarlar

20.12.23 Sentetik organik tabaklama maddeleri; inorganik tabaklama maddeleri; tabaklama
müstahzarları; ön tabaklama için enzimatik müstahzarlar

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

20.12.24 Magnetit

20.12.24 Pigmentler ve müstahzarlar, titanyum dioksit bazlı (ağırlığına göre titanyum dioksit içeriği ≥
% 80 olanlar)

20.12.24 Esası krom bileşikleri olan pigmentler ve müstahzarlar

20.12.24 Lüminofor olarak kullanılan anorganik ürünler

20.12.24 Başka yerde sınıflandırılmamış renklendirme maddeleri; bir tür luminofor (ışık saçıcı) olarak
kullanılan inorganik ürünler

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

20.12.24 Diğer boyayıcı maddeler ve diğer müstahzarlar

20.12.24 Pigmentler ve müstahzarlar, titanyum dioksit bazlı (ağırlığına göre titanyum dioksit içeriği ≥
% 80 olanlar hariç)

20.12.24 Ultramarin ve ultramarin esaslı müstahzarlar

20.12.24 Diğer renklendirme maddeleri; inorganik veya mineral renklendirme maddesi esaslı
pigmentler ve müstahzarlar; luminofor olarak kullanılan inorganik ürünler

20.12.24 Litopon ve esası çinko sülfür olan diğer pigmentler ve müstahzarlar

20.12.99 Boya maddeleri ve pigment imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

20.13.11 Zenginleştirilmiş uranyum ve plütonyum ve bunların bileşikleri

20.13.11 Ferro uranyum; plutonyum ve diğer bileşik, alaşım, dispersiyonlarından

20.13.11 Ferro uranyum; zenginleştirilmiş, u 235

20.13.11 Diğer zenginleştirilmiş uranyum ve bileşikleri; u 235

20.13.11 Ferro uranyum; uranyum ve plutonyum karışımlarından

20.13.11 Uranyum ve plutonyum diğer karışımları



KOD TANIM

20.13.12 Diğer toryum, bileşik, alaşım, dispersiyon, karışım, seramik ürünleri

20.13.12 U235 olarak fakirleştirilmiş uranyum, bileşiklerini vb. içeren alaşım, karışımlar vb.

20.13.12 Toryum izotopları ve bileşikleri, işlenmiş

20.13.12 Seyreltilmiş uranyum ve toryum ile bunların bileşikleri

20.13.12 Toryumun ham, döküntü ve hurdalar

20.13.12 Uranyum/toryumun bileşikleri; U 235 olarak fakirleştirilmiş

20.13.12 Sermetler (u 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum vb. bileşiklerini içeren)

20.13.12 Toryum; çubuk, profil, tel, levha, tabaka, yaprak ve şerit

20.13.13 Diğer radyoaktif element ve izotoplar ile bunların bileşikleri; bu elementleri, izotopları veya
bileşikleri içeren alaşımlar, çözeltiler (dispersiyon), seramik ürünler ve karışımlar

20.13.13 Suni radyoaktif izotoplar

20.13.13 Ferro; uranyum; U 233 'den elde edilen uranyum, bileşikleri vb. elde edilen alaşımlar

20.13.13 Suni radyoaktif izotopların bileşikleri

20.13.13 Diğer suni radyoaktif izotoplar

20.13.14 Yakıt elemanları (kartuşlar), ışık saçmayan (nükleer reaktörler için)

20.13.14 Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar)

20.13.21 Klor

20.13.21 Silisyum

20.13.21 Arsenik

20.13.21 Bor

20.13.21 İyot

20.13.21 Süblime kükürt, çöktürülmüş kükürt, koloidal kükürt

20.13.21 Silisyum (ağırlık itibariyle >= % 99, 99 silisyum içerenler)

20.13.21 Selenyum

20.13.21 Tellür

20.13.21 Flor

20.13.21 Karbon (karbon karası ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer karbon formları)

20.13.21 Brom

20.13.21 Bor; tellür

20.13.21 Metaloidler (yarı metaller)

20.13.21 Fosfor

20.13.21 Karbon [karbon karaları (carbon blacks) ve başka yerde belirtilmeyen diğer karbon]

20.13.21 Fosfor; arsenik; selenyum

20.13.21 İyot; flor; brom

20.13.21 Silisyum (ağırlık itibariyle < % 99, 99 silisyum içerenler)

20.13.21 Kolloidal kükürt; süblime/çöktürülmüş

20.13.22 Fosfor sülfürleri; ticari fosfortrisülfür

20.13.22 Ametallerin halojenürleri ve halojenür oksitleri (fosforun klorürleri ve klorür oksitleri hariç)

20.13.22 Fosforun klorürleri ve klorür oksitleri

20.13.22 Fosfor triklorür

20.13.22 Fosfordan olan diğer klorür ve oksiklorürler

20.13.22 Diğer ametallerin sülfürleri

20.13.22 Karbonsülfür (karbondisülfür)

20.13.22 Sülfür diklorür

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

20.13.22 Ametallerin halojen veya kükürtlü bileşikleri

20.13.22 Fosfor oksiklorür
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20.13.22 Tionil klorür

20.13.22 Sülfür monoklorür

20.13.22 Fosgen (karbonil diklorür)

20.13.22 Diğer klorür ve oksiklorürler

20.13.22 Fosfor pentaklorür

20.13.22 Ametallerin halojenli/oksihalojenli bileşikleri; diğer

20.13.23 Seryum, Lantan, Praseodim, Neodimyum ve Samaryum; ağırlıkça saflık >= % 95

20.13.23 Cıva (diğer)

20.13.23 Toprak alkali metal; stronsiyum ve baryum

20.13.23 Skandiyum; ağırlıkça saflık >= % 95

20.13.23 Alkali veya toprak alkali metaller; nadir toprak metalleri, skandium ve itriyum; cıva

20.13.23 Alkali metaller; diğer

20.13.23 Nadir toprak metallerin diğerleri (kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş
olsun olmasın)

20.13.23 Alkali metaller; sodyum

20.13.23 Nadir toprak metaller, skandiyum, itriyum (karıştırılmış/alaşım haline getirilmiş)

20.13.23 Alkali veya toprak alkali metaller; nadir toprak metalleri, skandiyum ve itriyum; cıva

20.13.23 Evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum,
lutetyum ve itriyum; saflık >= % 95

20.13.23 Cıva (34, 5 kg. lık şişelerde, şişe başına fob kıymeti 224 euro'yu geçmeyen)

20.13.23 Toprak alkali metaller; kalsiyum

20.13.24 Diğer anorganik asitler

20.13.24 Hidrojen klorür (hidroklorik asit)

20.13.24 Bor oksitleri; borik asitler; inorganik asitler (hidrojen florür hariç)

20.13.24 Sülfirik asit ve oleum

20.13.24 Hidrojen siyanür (hidrosiyanik asit)

20.13.24 Klorosülfürik asit

20.13.24 Hidrojen florür (hidroflorik asit)

20.13.24 Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)

20.13.24 Hidrojen bromür

20.13.24 Fosfor pentaoksit (difosfor pentaoksit)

20.13.24 Kükürt dioksit

20.13.24 Diğer bor oksitleri ve borik asitler

20.13.24 Silisyumdioksit (diğer anorganik oksijenli bileşikler)

20.13.24 Hidrojen klorür; oleum; difosfor pentaoksit; diğer inorganik asitler; silisyum ve kükürt dioksit

20.13.24 Fosforik asit ve polifosforik asitler

20.13.24 Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit)

20.13.24 Hidrojen flüorür (hidroflorik asit)

20.13.24 Sülfürik asit; oleum (dumanlı sülfürik asit)

20.13.24 Silisyum dioksit

20.13.24 Dibor trioksit

20.13.25 Potasyum hidroksit (kostik potas)

20.13.25 Sodyum/potasyumun peroksitleri

20.13.25 aluminyum hidroksit

20.13.25 Sodyum hidroksit (kostik soda/sudkostik), katı halde

20.13.25 Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları

20.13.25 Magnezyumun hidroksit ve peroksiti



KOD TANIM

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

20.13.25 Alüminyum hidroksit

20.13.25 Stronsiyum veya baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri

20.13.25 Sodyum veya potasyum peroksitleri

20.13.25 Sodyum hidroksit (kostik soda) sıvı çözeltileri

20.13.25 Hidrazin ve hidroksilamin vb. anorganik tuzları

20.13.25 Oksitler, hidroksitler ve peroksitler; hidrazin ve hidroksilamin ile bunların inorganik tuzları

20.13.25 Magnezyum oksitlerin hidroksiti ve peroksiti; stronsiyum veya baryumun hidroksitleri ve
peroksitleri

20.13.25 Sodyum hidroksit (kostik soda) katı halde

20.13.31 Demir klorür

20.13.31 Bromür ve bromür oksitler; iyodür ve iyodür oksitler

20.13.31 Diğer kompleks flor tuzları

20.13.31 Kalay klorür

20.13.31 Diğer oksiklorürler ve hidroksiklorürler

20.13.31 Aluminyum florür

20.13.31 Florürler, florosilikatlar, floroalüminatlar ve diğer kompleks florin tuzları

20.13.31 Kurşun oksiklorür; hidroksiklorür

20.13.31 Nikel klorür

20.13.31 Dipotasyum hekzaflorzirkonat

20.13.31 Sodyum ve potasyum bromürler

20.13.31 Kobalt klorür

20.13.31 Kalsiyum klorür

20.13.31 Amonyum ve sodyum florür

20.13.31 Alüminyum klorür

20.13.31 Bakır ve diğer metallerin klorür oksitleri ve klorür hidroksitleri

20.13.31 Sodyum hekzafloraluminat (sentetik kriyolit)

20.13.31 Aluminyum klorür

20.13.31 Bakır oksiklorür; hidroklorür

20.13.31 İyodürler ve oksiiyodürler

20.13.31 Diğer klorürler (amonyum klorür hariç)

20.13.31 Diğer florürler

20.13.31 Magnezyum klorür

20.13.31 Diğer klorürler

20.13.31 Diğer bromürler ve oksibromürler

20.13.31 Metalik halojenler

20.13.32 Potasyum ve sodyum bromat

20.13.32 İyodat ve periyodatlar

20.13.32 Kloritler; hipobromitler

20.13.32 Ticari kalsiyum hipoklorit ve diğer kalsiyum hipokloritler

20.13.32 Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler

20.13.32 Kloratlar ve perkloratlar; bromatlar ve perbromatlar; iyodatlar ve periyodatlar

20.13.32 Hipokloritler, kloratlar ve perkloratlar

20.13.32 Sodyum klorat

20.13.32 Klorat; diğerleri

20.13.32 Perkloratlar
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20.13.41 Sülfidler (sülfürler); polisülfidler (polisülfürler) (kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin);
ditiyonitler ve sülfoksilatlar

20.13.41 Bakır sülfat (göztaşı)

20.13.41 Peroksosülfatlar (persülfatlar)

20.13.41 Ditiyonitler ve sülfoksilatlar; diğer

20.13.41 Magnezyum sülfat

20.13.41 Sülfat; kadmiyum, krom, çinko

20.13.41 Baryum sülfatlar veya alüminyum sülfatlar

20.13.41 Diğer sülfatlar (alüminyum ve baryumunkiler hariç)

20.13.41 Potasyum ,kalay sülfür ve polisülfürler

20.13.41 Disodyum sülfat (sodyum sülfat)

20.13.41 Sülfat; bakır

20.13.41 Manganez sülfat ( mangan sülfat ), aluminyum magnezyum sülfat ve diğer sülfatlar

20.13.41 Tiyosülfatlar

20.13.41 Demir sülfat

20.13.41 Kalsiyum; antimuan; demir sülfür

20.13.41 Sülfitler; diğer

20.13.41 Nikel sülfatlar

20.13.41 Kurşun sülfat

20.13.41 Sülfitler

20.13.41 Krom sülfat

20.13.41 Sodyum sülfürler

20.13.41 Sülfitler; sodyum

20.13.41 Aluminyum sülfat

20.13.41 Kobalt sülfat, titan sülfat

20.13.41 Sülfidler (sülfürler), sülfitler ve sülfatlar

20.13.41 Sodyum sülfat

20.13.41 Şaplar

20.13.41 Ditiyonitler ve sülfoksilatlar; sodyum

20.13.41 Disodyum sülfat; diğer sülfat

20.13.41 Baryum sülfat

20.13.41 Peroksisülfatlar (persülfatlar)

20.13.42 Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar, polifosfatlar ve nitratlar (potasyumlu olanlar hariç)

20.13.42 Sodyum trifosfat (sodyum tripolifosfat)

20.13.42 Diğer kalsiyum fosfatlar

20.13.42 Diğer nitratlar

20.13.42 Kalsiyum hidrojenortofosfat (dikalsiyum fosfat)

20.13.42 Trisodyumfosfat

20.13.42 Fosfat; mono/di sodyum fosfat

20.13.42 Fosfatlar (kalsiyum hidrojenortofosfat ve mono- veya di- sodyum fosfat hariç); polifosfatlar
(sodyum trifosfat hariç)

20.13.42 Nitratlar (potasyum nitrat hariç)

20.13.42 Diğer fosfatlar

20.13.42 Potasyum fosfat

20.13.42 Baryum; berilyum; kadmiyum; kobalt; nikel; kurşun nitrat

20.13.42 Fosfinatlar (hipofosfitler) ve fosfonatlar (fosfitler)

20.13.42 Diğer polifosfatlar
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20.13.42 Fosfinatlar ve fosfonatlar

20.13.42 Triamonyum fosfat

20.13.42 Mono- veya di- sodyum fosfatlar

20.13.42 Bakır nitratlar

20.13.42 Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat)

20.13.43 Peroksikarbonatlar (perkarbonatlar)

20.13.43 Lityum karbonatlar

20.13.43 Diğer karbonatlar

20.13.43 Potasyum karbonatlar

20.13.43 Baryum karbonat

20.13.43 Kalsiyum karbonat

20.13.43 Stronsiyum karbonat

20.13.43 Magnezyum; bakır karbonat

20.13.43 Sodyum hidrojen karbonat [sodyum bikarbonat (karbonat)]

20.13.43 Disodyum karbonat

20.13.43 Karbonatlar

20.13.43 Sodyum karbonat

20.13.43 Sodyum hidrojen karbonat (sodyum bikarbonat)

20.13.51 Oksometalik ve peroksometalik asitlerin tuzları (kromatlar, dikromatlar, peroksokromatlar,
manganitler, manganatlar, permanganatlar, molibdatlar, tungstatlar hariç)

20.13.51 Diğer kromatlar ve dikromatlar; peroksikromatlar

20.13.51 Gümüş bileşikleri; diğerleri

20.13.51 Tungstatlar (volframatlar)

20.13.51 Sodyum dikromat

20.13.51 Kromatlar ve dikromatlar; peroksokromatlar

20.13.51 Amalgamlar

20.13.51 Diğer oksimetalik/peroksimetalik asitlerin tuzları

20.13.51 Potasyum permanganat

20.13.51 Gümüş nitrat

20.13.51 Kıymetli metallerin diğer bileşikleri

20.13.51 Kollodial haldeki gümüş (purotargol)

20.13.51 Manganit, manganat ve diğer permanganatlar

20.13.51 Koloidal değerli metaller; değerli metallerin bileşikleri ve amalgamları (gümüş nitrat hariç)

20.13.51 Manganitler, manganatlar ve permanganatlar; molibdatlar; tungstatlar (volframatlar)

20.13.51 Değerli metallerin amalgamları

20.13.51 Molibdatlar

20.13.51 Kolloidal altın ve platin

20.13.51 Zinkatlar ve vanadatlar

20.13.51 Altın bileşikleri

20.13.51 Oksometalik veya peroksometalik asitlerin tuzları; koloidal değerli metaller

20.13.52 Diğer inorganik bileşikler ve amalgamlar (kıymetli metallerin amalgamları hariç)

20.13.52 Kimyasal olarak tanımlanmayan cıva bileşikleri

20.13.52 Damıtılmış su

20.13.52 Cıvanın organik veya inorganik bileşikleri, kimyasal olarak cıva gibi tanımlanmış olanlar
(amalgamlar hariç)

20.13.52 Damıtık su ve iletken su ve benzeri saflıktaki su

20.13.52 Siyanojen klorür (klorsiyan)
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20.13.52 Damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su

20.13.52 Başka yerde sınıflandırılmamış inorganik bileşikler (damıtık su dahil); amalgamlar (değerli
metallerin amalgamları hariç)

20.13.52 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer inorganik bileşikler; amalgamlar (damıtık su, iletken su
ve benzeri saflıktaki su, sıvı hava, sıkıştırılmış hava, değerli metallerin inorganik bileşikleri ve
amalgamları hariç)

20.13.52 Kimyasal olarak veya kimya dışında tanımlanan civa bileşikleri

20.13.52 Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmamış olanlar)
(amalgamlar hariç)

20.13.52 Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmış olanlar) (amalgamlar
hariç)

20.13.52 İnorganik veya organik cıva bileşikleri, kimyasal olarak tanımlanmamış (amalgamlar hariç)

20.13.61 Döteryum vb. bileşikleri; döteryumca zenginleştirilmiş

20.13.61 Başka yerde sınıflandırılmamış izotoplar ve bunların bileşikleri (ağır su dahil)

20.13.61 Diğer titanyum bileşikleri ve izotoplar

20.13.61 Ağır su (döteryum oksit)

20.13.61 Ağır su (döteryum oksit); izotoplar ve bunların bileşikleri (radyoaktif ve fissile veya fertile
kimyevi izotoplar hariç)

20.13.61 Ağır su

20.13.62 Diğer boratlar

20.13.62 Potasyum silikat ve ticari alkali metal silikatlar (sodyum silikatlar hariç)

20.13.62 Sodyum siyanürler, oksisiyanürler

20.13.62 Siyanürler, siyanür oksitler ve kompleks siyanürler

20.13.62 Peroksiboratlar (perboratlar)

20.13.62 Anhidrit

20.13.62 Siyanürler, oksisiyanürler; diğer

20.13.62 Boratlar: peroksoboratlar (perboratlar)

20.13.62 Diğer arsenit ve arsenatlar

20.13.62 Sodyum boratlar (anhidrit)

20.13.62 Diğer silikatlar; ticari alkali metal silikatlar

20.13.62 İnorganik asit veya perokso asitlerin tuzları (azitler, kompleks veya çift silikatlar hariç)

20.13.62 Siyanürler (siyanid), siyanür oksitler ve kompleks siyanürler; fülminatlar, siyanatlar ve
tiyosiyanatlar; silikatlar; boratlar; perboratlar; inorganik asitlerin veya peroksoasitlerin diğer
tuzları

20.13.62 Selen/tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve komple

20.13.62 Disodyum tetraborat (rafine boraks)

20.13.62 Sodyum metasilikatlar

20.13.62 Çift veya kompleks silikatlar

20.13.62 Kompleks/çift silikatlar

20.13.62 Diğer disodyum tetraborat pentahidrat

20.13.62 Kompleks siyanürler

20.13.62 Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar

20.13.63 Hidrojen peroksit

20.13.64 Diğer karbürler

20.13.64 Tungsten karbür

20.13.64 Aluminyum; krom; molibden; vanadyum; tantal ve titan karbür

20.13.64 Fosfitler (ferro fosfat hariç), kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin; hidritler; nitritler;
azitler; silisid ve boridler, kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin (20.13.64.50 başlığı
altındaki karbür bileşikleri hariç)
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20.13.64 Karbürler (karpitler), kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin

20.13.64 Hidrür ve nitrürler

20.13.64 Fosfidler; karbürler; hidritler; nitritler; azitler; silisidler ve boridler

20.13.64 Bor karbür

20.13.64 Kalsiyum karbür (karpit)

20.13.64 Silisyum karbür (karborandum)

20.13.64 Borürler

20.13.64 Azotürler, silüsürler

20.13.65 Evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum,
lutetyum veya itriyum bileşikleri

20.13.65 Nadir toprak metallerinin bileşikleri ile itriyum veya skandiyum bileşikleri ya da bu metallerin
karışımları

20.13.65 Diğer nadir toprak metallerin organik veya inorganik bileşikleri

20.13.65 Skandiyum bileşikleri

20.13.65 Nadir toprak metallerinin bileşikleri ile itriyum veya skandiyum bileşikleri

20.13.65 Lantan, Praseodim, Neodimyum veya Samaryum bileşikleri

20.13.65 Seryum bileşikleri

20.13.66 Kükürt (süblime kükürt, çöktürülmüş kükürt, koloidal kükürt hariç)

20.13.66 Kükürt; diğer

20.13.67 Demir piritleri; kavrulmuş

20.13.67 Kavrulmuş demir piritler

20.13.68 Sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli veya yarı değerli taşlar (işlenmemiş, basit bir
şekilde kesilmiş veya kabaca şekillendirilmiş olanlar)

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

20.13.68 Piezo - elektrik kuvarsları

20.13.68 Piezo-elektrik kuvarsları; diğer sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli veya yarı değerli
taşlar (işlenmemiş)

20.13.99 Diğer inorganik temel kimyasal imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

20.14.11 Asiklik (halkasız) hidrokarbonlar

20.14.11 1,3-bütadien ve izopren

20.14.11 Büten (bütilen) ve izomerleri

20.14.11 Asiklik (halkasız) hidrokarbonlar, doymuş

20.14.11 Etilen (asiklik hidrokarbonlar, doymamış)

20.14.11 Diğer doymamış asiklik hidrokarbonlar

20.14.11 Etilen

20.14.11 Propen (propilen)

20.14.11 1,3 - Butadien ve izopren

20.14.11 Asiklik (halkasız) hidrokarbonlar, doymamış (Asetilen dahil) (etilen, propen, büten, 1.3-
bütadien ve izopren hariç)

20.14.11 Büten (bütilen) ve bunların izomerleri

20.14.11 Propen (asiklik hidrokarbonlar, doymamış)

20.14.11 Asiklik hidrokarbonlar-doymuş

20.14.12 p; ksilen

20.14.12 Diğer siklik (halkalı) hidrokarbonlar

20.14.12 p-ksilen

20.14.12 Siklohekzan

20.14.12 o; ksilen

20.14.12 Etilbenzen
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20.14.12 Toluen (toluol)

20.14.12 Sikloterpenler ve diğer siklik hidrokarbonlar

20.14.12 m; ksilen

20.14.12 Kümen (izopropil benzen)

20.14.12 o-ksilen

20.14.12 Siklik (halkalı) hidrokarbonlar

20.14.12 Naftalen ve antrasen

20.14.12 Tolüen (toluol)

20.14.12 Stiren (vinil benzen)

20.14.12 Benzen (benzol)

20.14.12 Ksilen izomerleri karışımları

20.14.12 m-ksilen ve ksilen izomerleri karışımları

20.14.12 Siklanikler; siklenikler ve sikloterpenikler (siklohekzan hariç)

20.14.13 Diklorometan (metilen klorür)

20.14.13 Trikloretilen; doymamış

20.14.13 Klormetan ve kloretan; doymuş

20.14.13 Asiklik (halkasız) hidrokarbonların klorlanmış türevleri

20.14.13 Diklormetan; doymuş

20.14.13 Klorometan (metil klorür) ve kloroetan (etil klorür)

20.14.13 Başka yerde sınıflandırılmamış asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri

20.14.13 Karbon tetraklorür

20.14.13 Doymamış asiklik hidrokarbonların klorlanmış türevleri; diğer

20.14.13 Tetrakloretilen (perkloretilen) doymamış

20.14.13 Karbon tetraklorür; doymuş

20.14.13 Trikloroetilen; tetrakloroetilen (perkloroetilen)

20.14.13 Kloroform (triklorometan)

20.14.13 1, 2-dikloroetan (etilen klorür)

20.14.13 Vinil klorür (kloretilen) doymamış

20.14.13 Etilen diklorür (1, 2 dikloretan)doymuş

20.14.13 Asiklik hidrokarbonların doymamış klorlanmış türevleri (vinil klorür, trikloroetilen,
tetrakloroetilen hariç)

20.14.13 Vinil klorür (klor etilen)

20.14.13 Kloroform; doymuş

20.14.13 Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış diğer türevleri

20.14.14 Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (halojenlenmiş olsun
veya olmasın)

20.14.14 Sadece nitro/sadece nitrozo grupları içeren türevleri

20.14.14 Perflorooktan sülfonik asitin diğer tuzları

20.14.14 Hidrokarbonların sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren türevleri

20.14.14 Amonyum perflorooktan sülfonat

20.14.14 Trikloronitrometan (klor pikrin)

20.14.14 Hidrokarbonların türevleri (sadece sülfo grupları içeren türevleri; bunların tuzları ve etil
esterleri ile sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren türevleri hariç)

20.14.14 Lityum perflorooktan sülfonat

20.14.14 Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış diğer türevleri

20.14.14 Hidrokarbonların sülfolanmış türevleri

20.14.14 Potasyum perflorooktan sülfonat
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20.14.14 Hidrokarbonların sadece sülfo grupları içeren türevleri; bunların tuzları ve etil esterleri

20.14.14 Perflorooktan sülfonik asit

20.14.14 Perflorooktan sülfonil florid

20.14.19 Asiklik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri (içeriğinde en az iki farklı halojen olanlar)

20.14.19 Pentaklorobenzen (ISO)

20.14.19 1,1 - Difloretan (HFC-152a)

20.14.19 2,3,3,3 - Tetraflorpropen

20.14.19 Diklorotrifloroetanlar

20.14.19 Bromotriflorometan

20.14.19 Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş asiklik
hidrokarbonların türevleri

20.14.19 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)siklohekzan; tetrabromsiklooktan

20.14.19 Hekzabromobifeniller

20.14.19 Perflorlanmış doymuş florürler

20.14.19 İyodürler

20.14.19 Dikloropentafloropropanlar

20.14.19 Asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri (sadece florin ve klorinle
perhalojenlenmiş)

20.14.19 Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO)

20.14.19 Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro-2,2- bis (p-
klorofenil)etan)

20.14.19 Diğer hidrokarbon türevleri

20.14.19 Etilen dibromid(ISO)(1,2 dibromoetan)

20.14.19 Triflormetan (HFC-23)

20.14.19 Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri

20.14.19 Diflormetan (HFC-32)

20.14.19 Pentaflorpropanlar, hekzaflorpropanlar ve heptaflorpropanların diğerleri

20.14.19 Diğer doymamış florürler

20.14.19 Klorodifloroetanlar

20.14.19 Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar, Diklorotetrafloroetanlar ve
Kloropentafloroetan

20.14.19 1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN)

20.14.19 Klorbenzen, o-diklorobenzen ve p-diklorobenzen

20.14.19 Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş diğer türevleri

20.14.19 Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri

20.14.19 Asiklik hidrokarbonların bromürlü türevleri

20.14.19 1,1,1,2 - tetrafloretan (HFC-134-a)

20.14.19 1,3,3,3 - Tetraflorpropen

20.14.19 Diklorofloroetanlar

20.14.19 Dibromotetrafloroetanlar

20.14.19 İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri

20.14.19 Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş diğer türevleri

20.14.19 2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen

20.14.19 Asiklik hidrokarbonların florlanmış, bromlanmış veya iyotlanmış türevleri

20.14.19 Bromometan (metil bromür)

20.14.19 Pentafloretan (HFC-125) ve 1,1,1 - trifloretan (HFC-143a)

20.14.19 Diğer doymuş florürler

20.14.19 Klorodiflorometan
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20.14.19 Bromoklorodiflorometan

20.14.19 Asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri (diğer perhalojenlenmiş türevler)

20.14.19 Mirex (ISO)

20.14.19 Dibromometan

20.14.21 Sınai yağ alkolleri

20.14.21 Sanayi tipi yağ alkolleri

20.14.22 Lauril alkol; setil alkol; stearil alkol ve diğer doymuş monohidrik alkoller (metil, propil ve
izopropil, n-bütil, diğer bütanoller, oktil hariç)

20.14.22 Monohidrik alkoller

20.14.22 Oktanol (oktil alkol) ve bunların izomerleri

20.14.22 2-Metilpropan-2-ol (tert-bütilalkol)

20.14.22 Doymuş monohidrik diğer alkoller

20.14.22 1-bütanol (n-bütil alkol)

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

20.14.22 İzooktanol ve oktanol (oktil alkol) ve izomerlerinin diğerleri

20.14.22 Diğer doymamış monohidrik alkoller

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

20.14.22 Monohidrik alkoller, doymamış

20.14.22 Oktanol; 2; ol

20.14.22 Alil alkol (propenol)

20.14.22 Metanol (metil alkol)

20.14.22 Sekonder ve izobütil alkol

20.14.22 Geraniol, nerol, sitronelol, linalol, rodinol

20.14.22 Bütanoller (bütan-1-ol (n-bütil alkol) hariç)

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

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

20.14.23 Dioller, polialkoller, siklik alkoller ve bunların türevleri

20.14.23 Bütan-1,4-diol veya tetrametilen glikol (1,4-bütandiol), kütlece % 100 biyolojik esaslı karbon
içeriğine sahip olan

20.14.23 İnositoller

20.14.23 2, 2-bis (bromometil) propandiol

20.14.23 D; glusitol (sorbitol) mannitol oranı =<% 2, diğer

20.14.23 Trimetilolpropan [2 - etil - 2 - (hidroksimetil) propan - 1,3 - diol]

20.14.23 Bütan - 1, 3 - diol

20.14.23 Gliserol (gliserin) (sentetik dahil, ham sulu ve sudkostik çözeltili olanlar hariç)

20.14.23 Propilen glikol (propan-1.2-diol)

20.14.23 Diğer siklanik, siklenik, sikloterpenikler

20.14.23 Asiklik alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevlerinin
diğerleri

20.14.23 D; glusitol (sorbitol) mannitol oranı >% 2, diğer

20.14.23 Pentaeritritol (pentaeritrit)

20.14.23 Bütan - 1,4-diol veya tetrametil glikol (1,4-bütandiol); kütlece %100 biyo temelli karbon
içeriğine sahip

20.14.23 Siklanik, siklenik veya sikloterpenik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

20.14.23 D-glusitol (sorbitol)

20.14.23 Benzil alkol

20.14.23 Mentol
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20.14.23 Gliserin

20.14.23 Mannitol

20.14.23 Bütan-1,4-diol; Kütlece %100 biyo temelli karbon içeriğine sahip olan HARİÇ

20.14.23 Dioller-etilen glikol (etandiol)

20.14.23 2, 4, 7, 9 - tetrametildec - 5 - yne - 4,7 - diol

20.14.23 D; glusitol (sorbitol) mannitol oranı =<% 2, sulu çözelti halinde

20.14.23 Metal  polialkoksitler ve polihidrik alkollerin diğerleri

20.14.23 Siklohekzanol, metilsiklohekzanoller ve dimetilsiklohekzanol

20.14.23 Diğer aromatikler

20.14.23 Etilen glikol (etandiol)

20.14.23 Asiklik (halkasız) alkollerin halojenlenmiş; sülfolanmış; nitrolanmış veya nitrozolanmış
türevleri

20.14.23 Propilen glikol (1, 2-propandiol)

20.14.23 Metal  dialkoksitleri, Hekzilen glikol (2 -metilpentan -2,4 -diol) ve diğer dioller

20.14.23 D; glusitol (sorbitol) mannitol oranı >% 2, sulu çözelti halinde

20.14.23 Ethchlorvynol (INN)

20.14.23 Steroller

20.14.23 Dioller ve polihidrik alkoller (etilen glikol ve propilen glikol, D-glusitol ve kütlece % 100
biyolojik esaslı karbon içeriğine sahip olan tetrametilen glikol hariç)

20.14.23 Aromatik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış
türevleri

20.14.24 Fenol (hidroksibenzen) ve tuzları

20.14.24 Krezoller ve tuzları

20.14.24 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) ve tuzları

20.14.24 4, 4' -İzopropilidendifenol ve tuzları

20.14.24 1-Naftol (Alfa naftol)

20.14.24 Polifenoller (tuzları dahil; 4,4 izopropilidendifenol hariç) ve fenol-alkoller

20.14.24 Monofenoller

20.14.24 Diğer fenollerin ve fenol-alkollerin halojenlenmiş/sülfolanmış/nitrolanmış/nitrozolanmış
türevleri

20.14.24 Rezorsinol ve tuzları

20.14.24 Fenollerin ve fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış diğer
türevleri

20.14.24 Diğer polifenoller

20.14.24 Diğer naftol ve tuzları

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

20.14.24 Dinoseb (ISO) vb. tuzları

20.14.24 Hidrokinon (kinol) ve tuzları

20.14.24 Oktilfenol, nonilfenol vb. izomerleri; tuzları

20.14.24 4,4-İzopropilidendifenol (bisfenol A; difenilolpropan) ve tuzları

20.14.24 Pentaklorofenol (ISO)

20.14.24 Ksilenoller ve tuzları

20.14.24 Fenoller; fenol alkoller ve fenol türevleri

20.14.31 Damıtılmış yağ asitleri

20.14.31 Damıtılmış monokarboksilik yağ asitleri, sanayi tipi (stearik, oleik tall oil hariç)

20.14.31 Tall oil sıvı yağ asitleri

20.14.31 Tall oilli yağ asitleri (sanayi tipi)
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20.14.31 Sınai diğer monokarboksilik yağ asitleri, rafinaj mahsülü diğer asit yağları

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

20.14.31 Stearik asit (sanayi tipi)

20.14.31 Yağ asitleri damıtma ürünleri

20.14.31 Oleik asit

20.14.31 Oleik asit (sanayi tipi)

20.14.31 Monokarboksilik yağ asitleri, sanayi tipi (damıtılmış stearik, oleik tall oil hariç)

20.14.31 Stearik asit

20.14.32 Palmitik asit ve bunların tuzları ve esterleri

20.14.32 Formik asitin tuzları

20.14.32 n-bütil asetat

20.14.32 1-izopropil-2, 2 dimetiltrimetilen diizobütirat

20.14.32 Laurik asit ve bunların tuzları ve esterleri

20.14.32 Formik asit, bunun tuzları ve esterleri

20.14.32 Formik asit

20.14.32 Vinil asetat

20.14.32 Propionik asit tuzları ve esterleri

20.14.32 Stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri

20.14.32 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların türevleri

20.14.32 Palmitik asit, stearik asit, bunların tuzları ve esterleri

20.14.32 Laurik asit ve diğer asitlerin tuzları ve esterleri

20.14.32 Asetik asitin diğer tuzları

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

20.14.32 Etil asetat

20.14.32 Valerik asit ve izomerleri vb. tuzları ve esterleri

20.14.32 Asetik asit esterlerinin diğerleri

20.14.32 Asetik asit (sirke asidi)

20.14.32 Asetik asit tuzları

20.14.32 Mono-; di- veya tri- klorasetik asitler; propionik, butanoik ve pentanoik asitler; bunların tuzları
ve esterleri

20.14.32 Diğer doymuş asiklik monokarboksilik asitler,bunların halojenlenmiş,sülfolanmış,nitrolanmış
veya nitrozolanmış türevleri

20.14.32 Diğer butirik asit ve izobutirik asit vb. tuzları ve esterleri

20.14.32 Dinoseb (ISO) asetat

20.14.32 Formik asitin esterleri

20.14.32 Asetik anhidrit

20.14.32 Asetik asit esterleri (etil asetat hariç)

20.14.32 Asetik asit (sirke asiti)

20.14.33 Akrilik asit ve bunun tuzları ve diğer monokarboksilik asitler

20.14.33 Benzoik asit, bunun tuzları ve esterleri

20.14.33 Etan-1, 2-dikarboksilik asit veya butandioik asit (süksinik asit), kütlece % 100 biyolojik esaslı
karbon içeriğine sahip olan

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

20.14.33 Siklanik, siklenik ve sikloterpenik monokarboksilik asitler vb. türevleri

20.14.33 Okzalik asit, tuzları ve esterleri

20.14.33 Diğer asiklik polikarboksilik asitler

20.14.33 Siklanik, siklenik/sikloterpenik polikarboksilik asitler, anhidleri vb. türevleri
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20.14.33 Metakrilik asitin esterleri

20.14.33 Aromatik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri,
peroksiasitleri ve türevleri (benzoik asit, fenilasetik asitlerle bunların tuzları/esterleri, benzoil
peroksit, benzoil klorür hariç)

20.14.33 Akrilik asit ve tuzları

20.14.33 Krotonik asit

20.14.33 Fenilasetik asitin esterleri

20.14.33 Malonik asit tuzları ve esterleri

20.14.33 Doymamış monokarboksilik, siklanik, siklenik veya sikloterpenik asiklik polikarboksilik
asitler ve bunların türevleri

20.14.33 Oleik, linoleik ve linolenik asitler; bunların tuzları ve esterleri

20.14.33 Oksalik, azelaik, malonik, diğer, siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksilik asitler,
tuzlar (kütlece % 100 biyolojik esaslı karbon içeriğine sahip bütandioik asit hariç)

20.14.33 Metakrilik asit ve tuzları

20.14.33 Diğer doymamış asiklik monokarboksilik
asitler,anhidritleri,halojenürleri,peroksitleri,peroksiasitleri ve türevleri

20.14.33 Diğer aromatik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri,
peroksiasitleri ve türevleri

20.14.33 Etan - 1,2 - dikarboksilik asit veya bütandioik asit (süksinik asit); kütlece %100 biyo temelli
karbon içeriğine sahip

20.14.33 Metakrilik asit ve bunun tuzları

20.14.33 Fenilasetik asit, bunun tuzları ve esterleri

20.14.33 Maleik anhidrit

20.14.33 Undekanoik asitler vb. tuzları, esterleri

20.14.33 Fenilasetik asit ve tuzları

20.14.33 Azelaik asit, bunların tuzları ve esterleri

20.14.33 Akrilik asitin esterleri

20.14.33 Benzoil peroksit ve benzoil klorür

20.14.33 Adipik asit, tuzları ve esterleri

20.14.33 Binapakril (ISO)

20.14.33 Benzoik asit, tuzları ve esterleri

20.14.33 Sebasik asit

20.14.34 Ftalik anhidrit; tereftalik asit ve tuzları

20.14.34 Diğer başka oksijen fonksiyonlu grubu olandiğer karboksilik asitler ve türevleri

20.14.34 Tetrabromoftalik asidin ester veya anhidriti; benzen-1,2,4-trikarboksilik

20.14.34 Sitrik asit

20.14.34 Kolik asit ve deoksikolik asit vb. tuzları, esterleri

20.14.34 2,4,5-T (ISO)(2,4,5- trikloropenoksiasetik asit), bunun tuzları ve

20.14.34 Aromatik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri,
peroksiasitleri ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
(ortoftalatik asit esterleri, ftalik anhidrit, tereftalik asit ve tuzları hariç)

20.14.34 Dimetil ftalat, dietil flatat ve ortoftalik (ftalik) asitin diğer esterleri

20.14.34 Diğer aromatik polikarboksilik asitler

20.14.34 Sitrik asitin tuzları ve esterleri

20.14.34 2, 2-bis propiyonik asit

20.14.34 2,6-Dimetoksibenzoik asit; dicamba (ISO); sodyum fenoksiasetat

20.14.34 2,2-Difenil-2-hidroksiasetik asit (benzilik asit)

20.14.34 Fenol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik
asitlerin diğerleri



KOD TANIM

20.14.34 Dibütil ve dioktil ortoftalatlar

20.14.34 Karboksilik asit, alkol fonksiyonlu, fenol fonksiyonlu, aldehit fonksiyonlu veya keton
fonksiyonlu olanlar

20.14.34 Tereftalik asit ve tuzları

20.14.34 Tartarik asit

20.14.34 Ortoftalatik asitin diğer esterleri

20.14.34 Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)

20.14.34 Dimetil tereftalat

20.14.34 Tartarik asitin tuzları ve esterleri

20.14.34 Klorobenzilat (ISO)

20.14.34 Aldehit/keton fonksiyonlu karboksilik asitler, türevleri

20.14.34 Aromatik polikarboksilik ve karboksilik asitler (ilave oksijen fonksiyonlu) ve bunların
türevleri (salisilik asit ve tuzları hariç)

20.14.34 Sitrik asit ve bunun tuzları ve esterleri

20.14.34 Ftalik anhidrit

20.14.34 Laktik asit, tuzları ve esterleri

20.14.34 Glukonik asit, tuzları ve esterleri

20.14.34 Fenil glikolik asit (mandelik asit), malik asit, tuzları ve esterleri

20.14.34 Dinonil ve didesil ortoftalatlar (dinonil ve didesil ftalatlar)

20.14.41 Diğer o-, m-, p-fenilendiamin, diaminotoluenler, türevleri vb. tuzları

20.14.41 Difenilaminin diğer türevleri ve tuzları

20.14.41 Metilamin, dimetilamin veya trimetilamin ve bunların tuzları

20.14.41 Anilin ve bunun tuzları (türevleri hariç)

20.14.41 2-(N,N-Dimetilamino) etil klorür hidroklorür

20.14.41 Diğer asiklik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları

20.14.41 Siklohex-1, 3-ylenediamin

20.14.41 Alfa naftilamin, beta naftilamin vb. türevleri, tuzları

20.14.41 o-, m-, p-fenilendiamin, diaminotoluenler diğer türevleri ve tuzları

20.14.41 Diğer asiklik poliaminler ve bunların türevleri ile tuzları

20.14.41 Aromatik poliaminler ve bunların türevleri ile tuzları

20.14.41 1, 1, 3, 3- Tetrametilbüttilamin

20.14.41 Diğer asiklik poliaminler, türevleri ve tuzları

20.14.41 Toluidinler ve türevleri; bunların tuzları

20.14.41 m - Fenilendiamin (saflık=>%99 ,su =<%1, o -fenilendiamin =<200 mg/kg ,  p - fenilendiamin
=< 450 mg/kg)

20.14.41 Diğer asiklik monoaminler ve bunların türevleri ile tuzları

20.14.41 Anilin türevleri ve bunların tuzları

20.14.41 2-(N,N-Dietilamino) etil klorür hidroklorür

20.14.41 Etilendiamin ve tuzları

20.14.41 Siklanik, siklenik ve sikloterpenik mono-/ poliaminler, tuzları, türev.-diğer

20.14.41 Diğer aromatik monoaminler vb. tuzları

20.14.41 Hekzametilendiamin ve bunun tuzları; etilendiamin ve bunun tuzları

20.14.41 Diğer aromatik monoaminler ve bunların türevleri ile tuzları

20.14.41 2-(N,N-Diizopropilamino) etil klorür hidroklorür

20.14.41 Hekzametilendiamin ve tuzları

20.14.41 Anilin ve tuzları

20.14.41 Diğer aromatik monoaminler ve türevleri, bunların tuzları
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20.14.41 Diğer aromatik poliaminler, türevleri- vb. tuzları

20.14.41 Amin fonksiyonlu bileşikler

20.14.41 Siklanik, siklenik ve sikloterpenik mono- veya poli- aminler ve bunların türevleri ile tuzları

20.14.41 Metilamin, dimetilamin, trimetilamin ve bunların tuzları:

20.14.41 Dietilamin ve tuzları

20.14.41 Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin vb. tuzla

20.14.41 m- Fenilenbis (metilamin); 2,2'- Dikloro-4,4'-metilendianilin; 4,4'- Bi-o-toluidin; 1,8-
Naftilendiamin

20.14.42 2-(N,N-Diizopropilamino)etanol

20.14.42 Amino-aldehit-keton-kinon vb. tuzları

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

20.14.42 Monoetanolamin ve bunun tuzları

20.14.42 Amino-alkoller, bunların eterleri ve yalnız 1 oksijen fonksiyonlu esterleri ile bunların tuzları
(monoetanolamin ve bunun tuzları, dietanolamin ve bunun tuzları hariç)

20.14.42 Trietanolamin

20.14.42 Aminohidroksinaftalin sülfonik asitler vb. tuzları

20.14.42 Tilidin ve tuzları

20.14.42 Dietanolamin ve bunun tuzları

20.14.42 Dekstropropoksifen (INN) ve tuzları

20.14.42 Diğer amino alkoller ile amino alkollerin diğer eterleri, diğer esterleri ve diğer tuzları

20.14.42 Antralinik asit vb. tuzları

20.14.42 Oksijen fonksiyonlu amino bileşikler (lisin ve glutamik asitler hariç)

20.14.42 Monoetanolamin ve tuzları

20.14.42 Metildietanolamin ve etildietanolamin

20.14.42 Amfepramon, metadon ve normetadon vb. tuzları

20.14.42 Diğer amino asitler (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç), diğer amino asitlerin
esterleri ve tuzları

20.14.42 Oksijen fonksiyonlu amino-bileşikler (amino-alkoller ile bunların esterleri, eterleri ve bunların
tuzları, lizin ve bunun tuzları ile esterleri, glutamik asit ve bunun tuzları ile esterleri hariç)

20.14.42 Dietanolamonyum perfluorooktan sülfonat

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

20.14.42 Beta; alanin

20.14.42 Dietanolamin ve tuzları

20.14.43 İminler ve bunların türevleri ile tuzları

20.14.43 Sakkarin ve tuzları

20.14.43 alfa-Fenilasetoasetonitril (APAAN)

20.14.43 Diğer imidler ve türevleri tuzları

20.14.43 Nitril fonksiyonlu bileşikler (akrilonitril, 1-siyanoguanidin (disiyandiamid))

20.14.43 Sakkarin ve bunun tuzları

20.14.43 İzoftalonitril

20.14.43 Klordimeform (IS0)

20.14.43 Üreinler ve türevleri; bunların tuzları

20.14.43 İmidler ve bunların türevleri ile tuzları (sakkarin ve bunun tuzları hariç)

20.14.43 Diğer iminler ve türevleri; bunların tuzları

20.14.43 Nitril gruplu diğer bileşikler

20.14.43 Üreinler ve bunların türevleri ile tuzları

20.14.43 1-siyanoguanidin (disiyandiamid)
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20.14.43 3,3',4,4',5,5',6,6' -Oktabrom -N,N' -etilen diftalimid; N,N' - etilenbis (4,5 - dibromhekzahidro -
3,6 -metanoftalimid)

20.14.43 Fenproporeks ve tuzu; methadone ve ara ürünler

20.14.43 Üreinler; karboksimid fonksiyonlu bileşikler, nitril fonksiyonlu bileşikler; bunların türevleri

20.14.43 Akrilonitril

20.14.43 Glutetimit(INN)

20.14.43 Disiyandiamit

20.14.44 Diazo-, azo- veya azoksi- bileşikler

20.14.44 Diğer azot fonksiyonlu bileşikler

20.14.44 Diğer azot gruplu diğer bileşikler

20.14.44 İzosiyanatlar

20.14.44 Diğer hidrazinin ve hidroksilaminin organik türevleri

20.14.44 Diğer azot fonksiyonlu bileşikler (izosiyanatlar hariç)

20.14.44 Diazo, azo ve azoksi bileşikleri

20.14.44 N, n-bis hidroksilamin

20.14.44 Hidrazin ve hidroksilaminin organik türevleri

20.14.51 Organo-kükürt bileşikler; diğer organo-inorganik bileşikler

20.14.51 Diğer organo - inorganik bileşiklerin diğerleri

20.14.51 Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) ve metamidofos (ISO)

20.14.51 4- metil-2, 6- bis-m-fenilendiamin ve 2-metil-4, 6-bis vs. içeren izomer karışımları

20.14.51 Dimetil propilfosfonat

20.14.51 Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil]metilfosfonat

20.14.51 (Nitrilotrimethanediyl)tris(phosphonic acid), {ethane-1,2-diylbis[nitrilobis(methyene)]},
(Devamı resmi gazetede)

20.14.51 Diğer organo-kükürt bileşikleri

20.14.51 Diğer methionin

20.14.51 Sistein ve sistinin türevleri

20.14.51 Tetrametil kurşun ve tetraetil kurşun

20.14.51 Sodyum 3-(trihidroksisilil)propil metilfosfonat

20.14.51 Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar; tiuram mono-, di- veya tetrasülfidler (tetrasülfürler);
methionin

20.14.51 Methionin (INN)

20.14.51 Sistein ve sistin

20.14.51 Kükürtlü organik diğer bileşikler

20.14.51 Dietil etilfosfonat

20.14.51 Metilfosfonik asit tuzu ve (aminoiminometil) üre (1: 1)

20.14.51 Diğer organofosfor türevlerinin diğerleri

20.14.51 Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar

20.14.51 Bis(2-hidroksietil)sülfür (thiyodiglikol (INN))

20.14.51 2, 2- Tiodietil bis

20.14.51 Dimetil metil fosfanat

20.14.51 5-Etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat

20.14.51 Etitronik asit (INN) (1-hidroksietan-1,1-difosfonik asit) ve tuzları

20.14.51 Tributiltin bileşikleri

20.14.51 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit

20.14.51 Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür)

20.14.51 Organo-inorganik bileşikler (organo-kükürt bileşikleri hariç)
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20.14.51 2-(N,N-Dietilamino) etanetiyol

20.14.51 Dl- 2- hidroksi- 4- (metiltio) bütirik asit

20.14.51 Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür)

20.14.51 Tiyouram mono- di- veya -tetrasülfürler

20.14.52 Piperonal

20.14.52 Yapısında başka halkaya yapışmamış bir imizadol halkası olan bileşikler

20.14.52 2, 3, 5, 6- Tetrakloropridin

20.14.52 Floroksipir (ıso)metil ester

20.14.52 Dekstrometorfan (INN) ve tuzları

20.14.52 Klordiazepoksit (INN)

20.14.52 Sadece azotlu heterosiklik bileşiklerin diğerleri

20.14.52 Klorprotiksen (INN) ; tenalidin (INN) ve tartaratları ve maleatları :

20.14.52 Heterosiklik bileşikler, yalnızca hetero oksijen atom(lar)ıyla oluşanlar (diğer laktonlar hariç)

20.14.52 Tetrahidrofuran

20.14.52 İzosafrol

20.14.52 Sadece oksijenli heterosiklik bileşiklerin diğerleri

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

20.14.52 2- Bütoksietil (3, 5, 6- trikloro- 2- pridiloksi) asetat

20.14.52 Levorfanol ve tuzları

20.14.52 Klobazam ve metiprilon

20.14.52 İndol, skatol (3 metilindol)azepetin [6allil 6, 7dihidro-5hdibenzo vs.]

20.14.52 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir benzotiazol halkası olan diğer bileşikler

20.14.52 Heterosiklik bileşikler, yalnızca hetero azot atomlarıyla oluşanlar ve yapısında başka bir
halkayla birleşmemiş imidazol halkası olanlar (hidantoin ve türevleri hariç)

20.14.52 Furfuraldehit (2- furaldehit)

20.14.52 1- (-1, 3 Benzodioksol-5-il)propan-2-one

20.14.52 Nafazolin hidroklorür, nafazolin nitrat, fentolamin; tolazolin hidroklorür

20.14.52 İproniazit (INN)ketobemidon hidroklorür (ınnm)pridosti

20.14.52 3, 5- Dikloro- 2, 4, 6- trifloropridin

20.14.52 Kinolinin halojen türevleri; kinolin karboksilik asit türev

20.14.52 Diğer laktamlar

20.14.52 2,4-Di-tert-butil-6-(5-klorbenzotriazol-2-yl) fenol

20.14.52 Nükleik asitler vb. tuzları- diğer heteroksiklik bileşikler

20.14.52 Tetrahidrofuran,2-furaldehid, furfuril alkol,tetrahidrofurfuril alkol ve piperonal

20.14.52 Nükleik asitler ve diğer heterosiklik bileşikler -tiazol, benzotiazol, diğer halkalar

20.14.52 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir furan halkası olan diğer bileşikler

20.14.52 Tetrahidrokannabinol (tüm izomerleri)

20.14.52 Piperidin ve tuzları

20.14.52 2- Hidroksietilamonyum- 3, 6- dikloropridin- 2- karboksilat

20.14.52 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış piridin halkası olan bileşikler

20.14.52 Epsilon kaprolaktam (6 hekzanelaktam)

20.14.52 Azinfos-metil (ISO)

20.14.52 Di (benzotiazol-2-il) disülfür - merkaptobenzotiazol

20.14.52 Diğer alkaloidler ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri

20.14.52 Başka yerde sınıflandırılmamış heterosiklik bileşikler; nükleik asitler ve bunların tuzları
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20.14.52 Yapılarında başka bir halkayla birleşmemiş piridin halkası veya kinolin veya ileri derecede
birleşmemiş izokinolin halka sistemi içeren bileşikler; laktamlar; yalnızca hetero azot atomları
ile oluşan diğer heterosiklik bileşikler (yapılarında başka halkayla birleşmemiş bir pirazol
halkası, birleşmemiş bir imidazol halkası, bir pirimidin halkası, piperazin halkası veya
birleşmemiş bir triazin halkası içeren bileşikler hariç)

20.14.52 Sukraloz

20.14.52 Safrol

20.14.52 Piridin ve tuzları

20.14.52 3, 6- Dikloropridin- 2- karboksilik asit

20.14.52 4- Metilpridin

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

20.14.52 Diğer nükleik asitler vb. tuzları- diğer heteroksiklik bileşikler

20.14.52 Kinolin veya izokinolin halka sistemleri olan diğer bileşikler

20.14.52 Azotlu heterosiklik diğer bileşikler

20.14.52 Melamin

20.14.52 Furfuril alkol ve tetrahidrofurfuril alkol

20.14.53 Ametallerin diğer inorganik asitlerinin esterleri (hidrojen halojenürlerin esterleri hariç) ve
bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

20.14.53 Sülfürik esterler vb.tuz ve haloje./sülfo./nitrolanmış türevleri

20.14.53 Endosülfan (ISO)

20.14.53 Fosforik esterler ve bunların tuzları veya diğer inorganik asit esterleri (hidrojen halojenür
esterleri hariç) ve tuzları; ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya
nitrozolanmış türevleri

20.14.53 Paratiyon(ISO) ve paratiyon- metil (ISO) (metil-paratiyon)

20.14.53 Trietil fosfit

20.14.53 Fosforik esterler ve bunların tuzları (laktofosfatlar, bunların halojenlenmiş sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri dahil)

20.14.53 Diğer tiyofosforik esterler ve bunların tuzları, türevleri

20.14.53 Diğer fosfit esterler, bunların tuzları ve halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış ve
nitrozolanmış türevleri

20.14.53 Fosforik esterler ve bunların tuzlarının diğerleri (lakto fosfatlar dahil);

20.14.53 Trimetil fosfit

20.14.53 Ametallerin diğer inorganik asitlerinin diğer esterleri, diğer tuzları ve diğer türevleri

20.14.53 Tris (2,3 dibromopropil) fosfat

20.14.53 Dietil fosfit

20.14.53 Dimetil fosfit

20.14.61 Metanal (formaldehit)

20.14.61 Aldehit alkoller, aldehit eterler, aldehit fenoller ve diğer oksijen fonksiyonlu aldehitler

20.14.61 Sitral, sitronelal, akrolein, kronaldehit, metakrolein ve başka oksijen fonksiyonlu olmayan
diğer asiklik aldehitler

20.14.61 Salisilaldehit, anisaldehit

20.14.61 Asiklik aldehitler, diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın (metanal (formaldehit), etanal
(asetaldehit) ve bütanal (bütiraldehit; normal izomer) hariç)

20.14.61 Halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış, aldehit ya da paraformaldehid
polimer halkalarının türevleri

20.14.61 Vanilin (4 - hidroksi - 3 - metoksibenzaldehit)

20.14.61 Bütanal (bütiraldehit, normal izomer)

20.14.61 Paraformaldehitler

20.14.61 Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan diğer siklik aldehitler

20.14.61 Aldehitler, siklik polimerleri; paraformaldehitlerin haloje/sülfo/nitro/nitrozo. türevleri
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20.14.61 Etanal (asetaldehit)

20.14.61 Aldehitlerin siklik polimerleri

20.14.61 Benzaldehit

20.14.61 Paraformaldehit

20.14.61 Aldehit fonksiyonlu bileşikler

20.14.61 Siklik aldehitler, diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın

20.14.61 Formaldehit (metanal)

20.14.61 Etil vanilin (3 - etoksi - 4 - hidroksibenzaldehit)

20.14.62 Bütanon (metil etil keton)

20.14.62 Ketonlar ve kinonların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış diğer
türevIeri

20.14.62 Butanon (metil etil keton)

20.14.62 Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan aromatik ketonlar

20.14.62 Koenzim Q10 (ubidecarenone (INN))

20.14.62 Keton ve kinon fonksiyonlu bileşikler

20.14.62 Kamfor (kafuru); aromatik ketonlar, diğer oksijen fonksiyonlu olmaksızın; keton-alkoller;
keton-aldehitler; keton-fenoller ve diğer oksijen fonksiyonlu ketonlar

20.14.62 Ketonların ve kinonların türevleri, halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış

20.14.62 Diğer siklanik, siklenik, sikloterpenik ketonlar

20.14.62 Keton; fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan ketonlar

20.14.62 Klordekon (ISO)

20.14.62 Asiklik ketonlar, diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın (aseton, bütanon (metil etil keton), 4-
Metil-2-pentanon (metil izobütil keton) hariç)

20.14.62 Kinonlar

20.14.62 Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik ketonlar

20.14.62 Keton; alkoller ve keton; aldehitler; diğer

20.14.62 Diğer kinonlar

20.14.62 4-Metil-2-pentanon (metil izobütil keton)

20.14.62 Siklanik, siklenik ve sikloterpenik ketonlar, diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın (kamfor,
siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar, iyononlar ve metiliyononlar hariç)

20.14.62 5-Metilhekzan-2-one

20.14.62 4-hidroksi-4-metil pentan-2-one (diaseton alkol)

20.14.62 1, 4-Naftakinon

20.14.62 Aseton

20.14.62 Siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar

20.14.62 Aseton (propanon)

20.14.62 Fenilaseton (fenilpropan - 2 - one)

20.14.62 Antrakinon

20.14.62 İyononlar ve metil iyononlar

20.14.63 Asiklik eterler, bunların halojenli, sülfolu, nitrolu/nitrozalı türevleri; diğer

20.14.63 Aromatik eterler vb. bromlu diğer türevleri

20.14.63 2-2 (2-Kloroetoksi) etanol

20.14.63 Propilen oksit (metiloksiran)

20.14.63 Asetaller ve yarı asetaller vb. türevleri

20.14.63 Epoksitler, epoksialkoller, -fenoller ve epoksieterler, halkasında üç atom olanlar ve bunların
halojelenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış/nitrozolanmış türevleri (oksiran, metiloksiran (propilen
oksit) hariç)

20.14.63 Siklanik/siklenik/sikloterpenik eterler vb. halojen/sülfo/nitro. vs. türevleri
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20.14.63 Diğer aromatik eterler vb. türevleri

20.14.63 Eter alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış
türevlerinin diğerleri

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

20.14.63 Eterler, organik peroksitler, epoksitler, asetaller ve hemiasetaller ile bunların türevleri

20.14.63 Eter-alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
(2,2-Oksidietanol hariç)

20.14.63 Aromatik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış
türevleri

20.14.63 Oksiran (etilen oksit)

20.14.63 Tert-butil etil eter (etil-tertio-butil-eter, ETBE)

20.14.63 1, 2-Bis (2, 4, 6-Tribromofenoksi) etan

20.14.63 Etilen glikol/dietilen glikolün diğer monoalkil eterle

20.14.63 Etilen oksit (oksiran)

20.14.63 Üç halkalı diğer epoksitler, epoksialkoller, epoksifenoller ve epoksieterler ve bunların diğer
türevleri

20.14.63 Siklanik, siklenik veya sikloterpenik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

20.14.63 Alkol, eter ve keton peroksitler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya
nitrozolanmış türevleri

20.14.63 Dietil eter (eter)

20.14.63 Pentabromdifenil eter; 1, 2, 4, 5; tetrabrom; 3; 6; bis (pentabrom fenoksi) benzen

20.14.63 Etilen glikol/dietilen glikolün monobütil eterleri

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

20.14.63 Endrin (ISO)

20.14.63 Asiklik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış
türevleri

20.14.63 Eter-fenoller, eter-alkol-fenoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya
nitrozolanmış türevleri

20.14.63 Asetaller ve hemiasetaller ve bunların halojelenmiş, sülf olanmış, nitrolanmış veya
nitrozolanmış türevleri

20.14.63 Difenil eter

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

20.14.63 Eter-fenoller, eter -alkol- fenoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya
nitr.türev.diğ.

20.14.63 Dieldrin (ISO,INN)

20.14.63 2,2-Oksidietanol (dietilen glikol; digol)

20.14.63 Metiloksiran (propilen oksit )

20.14.64 Diğer organik bileşikler

20.14.64 Başka yerde sınıflandırılmamış enzimler ve diğer organik bileşikler

20.14.64 Peynir mayası vb. konsantreleri

20.14.64 Lipoprotein lipaz; Aspergillus alkalin proteaz

20.14.64 Peynir mayası ve bunun konsantreleri

20.14.64 Diğer enzimler, müstahzar enzimler

20.14.64 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer organik bileşikler

20.14.64 Enzimler, hazır enzimler (başka yerde sınıflandırılmamış ya da kapsanmamış olanlar) (peynir
mayası ve konsantreleri hariç)

20.14.71 Diğer reçine asitleri, türevleri, eritilmiş sakızlar vb

20.14.71 Çam yağı



KOD TANIM

20.14.71 Odun katranı

20.14.71 Ağaç odunundan elde edilen diğer terpenik yağlar

20.14.71 Tall oil (sıvı reçine); diğer

20.14.71 Tall oil (sıvı reçine); ham

20.14.71 Zamk, ağaç terpentin esansı veya sülfat terpentin esansı, çam esansları ve benzerleri

20.14.71 Aktif hale getirilmiş doğal mineral ürünler; kemik karası

20.14.71 Ester sakızları

20.14.71 Kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans

20.14.71 Aktif hale getirilmiş tabi mineral maddeler, hayvansal karalar

20.14.71 Bitkisel ürünlerin veya reçine ürünlerinin türevleri

20.14.71 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

20.14.71 Terabantin esansı

20.14.71 Kolofanlar ve reçine asitleri

20.14.71 Esası kolofan, reçine asitleri/bitkisel zift olan biracılıkta kul.ziftler vb.

20.14.71 Kolofanların veya reçine asitlerinin veya  kolofan/reçine asidi türevlerinin tuzları(kolofan
adüktlerinin tuzları hariç)

20.14.71 Çam ağacı esansı

20.14.71 Tall oil (rafine edilmiş olsun ya da olmasın)

20.14.71 Sıvı reçine (tall oil)

20.14.71 Kolofan ve reçine asitleri; bunların türevleri; kolofan alkol ve yağları; eritilmiş sakızlar

20.14.72 Odun kömürü; bambudan olanlar

20.14.72 Odun kömürü, aglomera edilmiş olsun veya olmasın (fındık/ceviz vb. kabuklardan elde edilen
kömürler dahil)

20.14.72 Odun kömürü

20.14.72 Odun kömürü; diğerlerinden

20.14.73 Bazik ürünler (taş kömüründen üretilen)

20.14.73 Diğer aromatik hidrokarbon karışımları; ISO 3405 Metodu (ASTMD 86 Metoduna eşdeğer)
ile damıtılan

20.14.73 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yağlar ve yağ ürünleri

20.14.73 Karbon imali için, yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde edilen yağlar
ve diğer ürünler

20.14.73 Kreozot yağları

20.14.73 Benzol (benzen)

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

20.14.73 Diğer ham yağlar; 200°C ye kadar sıcaklıkta,hacim itibariyle % 90 veya daha fazla damıtılmış

20.14.73 Naftalin ve diğer aromatik hidrokarbon karışımları (benzol, toluol ve ksilol hariç)

20.14.73 Ksilol (ksilen)

20.14.73 Diğer ürünlerin imali için, yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde edilen
yağlar ve diğer ürünler

20.14.73 200°C ye kadar ısıtılmış, hacim itibariyle = >% 90 damıtılmış ham hafif yağlar

20.14.73 Toluol (toluen)

20.14.73 Benzol (benzen), toluol (tolun) ve ksilol (ksilen)

20.14.73 Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

20.14.73 Naftalin

20.14.73 Fenoller

20.14.74 Sentetik etil alkol ve insan tüketimine yönelik olmayan etil alkol
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20.14.74 Etil alkol,doğal özellikleri değiştirilmemiş (tağyir edilmemiş) alkol derecesi % 80 veya daha
fazla (NOT: Alkol vergileri hariç)

20.14.74 İçki imalinde kullanılan alkollü bileşik müstahzarlar (içki suması) (NOT: Alkol vergileri hariç)

20.14.74 Etil alkol; alkol derecesi >= 80% tağyir edilmemiş

20.14.74 Etil alkol (doğal özellikleri değiştirilmemiş (denature edilmemiş), alkol derecesi % 80 veya
daha fazla olan)

20.14.75 Kontamine etil alkol ve diğer herhangi bir derecede kontamine alkollü ürünler

20.14.75 Etil alkol ve diğer alkoller (doğal özellikleri değiştirilmiş (denature edilmiş), herhangi bir
derecede olan)

20.14.75 Etil alkol vd. alkollü içkiler; tağyir edilmiş

20.14.80 Odun hamurunun imalinden arta kalan lesivler

20.14.80 Lesivler, odun hamuru imalinden arta kalan (sıvı reçine (tall oil) hariç)

20.14.99 Diğer temel organik kimyasal imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

20.15.10 Saf amonyak

20.15.10 Saf amonyak (susuz amonyak)

20.15.10 Nitrik asit; sülfonitrik asitler

20.15.10 Nitrik asit; sülfonitrik asit; amonyak

20.15.10 Amonyağın sulu çözeltileri

20.15.20 Amonyum klorür (nışadır)

20.15.20 Nitritler

20.15.20 Amonyum klorür (nişadır); nitritler

20.15.31 Üre, ağırlığına göre kuru anhidrit üründeki azot miktarı > % 45 olanlar (tablet veya benzeri
şekillerde olan veya ağırlığı ≤ 10 kg olarak paketlenmiş olanlar hariç)

20.15.31 Üre; kuru anhidrit ürün üzerinden, azot miktarı ağırlık olarak <=%45

20.15.31 Üre; kuru anhidrit ürün üzerinden, azot miktarı ağırlık olarak >%45

20.15.31 Üre, ağırlığına göre kuru anhidrit üründeki azot miktarı ≤ % 45 olanlar (tablet veya benzeri
şekillerde olan veya ağırlığı ≤ 10 kg olarak paketlenmiş olanlar hariç)

20.15.31 Üre

20.15.32 Amonyum sülfat (tablet veya benzeri şekillerde olan veya ağırlığı ≤ 10 kg olarak paketlenmiş
olanlar hariç)

20.15.32 Amonyum sülfat

20.15.33 Amonyum nitrat; sulu çözelti halinde

20.15.33 Amonyum nitrat (tablet veya benzeri şekillerde olan veya ağırlığı ≤ 10 kg olarak paketlenmiş
olanlar hariç)

20.15.33 Amonyum nitrat

20.15.33 Amonyum nitrat; diğer hallerde

20.15.34 Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları

20.15.34 Çift tuzlar ile kalsiyum nitrat ve amonyum nitrat karışımları (tablet veya benzeri şekillerde
olan veya ağırlığı ≤ 10 kg olarak paketlenmiş olanlar hariç)

20.15.34 Çift tuzlar ile kalsiyum nitrat ve amonyum nitrat karışımları

20.15.35 Amonyum nitrat (can) azot miktarı >% 28

20.15.35 Amonyum nitratla kalsiyum karbonatın karışımı, ağırlığına göre azot içeriği > % 28 olanlar

20.15.35 Amonyum nitratla kalsiyum karbonatın karışımı, ağırlığına göre azot içeriği ≤ % 28 olanlar

20.15.35 Amonyum nitrat (can) azot miktarı =<% 28

20.15.35 Amonyum nitratla kalsiyum karbonatın veya diğer inorganik gübre olmayan maddelerin
karışımı

20.15.36 Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları

20.15.36 Üre ve amonyum nitrat solüsyonları
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20.15.36 Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları (tablet veya
benzeri şekillerde olan veya ağırlığı ≤ 10 kg olarak paketlenmiş olanlar hariç)

20.15.36 Üre ve amonyum nitrat çözeltisi

20.15.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer azotlu gübreler ve karışımları

20.15.39 Amonyum nitrat ve amonyum sülfatın çift tuzları ve karışımları (tablet veya benzeri şekillerde
olan veya ağırlığı ≤ 10 kg olarak paketlenmiş olanlar hariç)

20.15.39 Amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift tuzları, karışımları

20.15.39 Azotlu mineral/kimyasal gübreler ve diğer karışımlar

20.15.39 Başka yerde sınıflandırılmamış azotlu mineral veya kimyasal gübreler

20.15.41 Süperfosfatlar (potaslılar, tablet veya benzeri şekillerde olan veya ağırlığı ≤ 10 kg olarak
paketlenmiş olanlar hariç)

20.15.41 Süperfosfatlar

20.15.41 Süper fosfatlar; ağırlık itibariyle % 35 veya daha fazla difosfor pentaoksit içerenler HARİÇ

20.15.41 Süper fosfatlar; ağırlık itibariyle % 35 veya daha fazla difosfor pentaoksit içerenler

20.15.49 Başka yerde sınıflandırılmamış fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler

20.15.49 Diğer fosfatlı gübreler

20.15.49 Fosfatlı mineral veya kimyasal diğer gübreler

20.15.51 Potasyum klorür (tablet veya benzeri şekillerde olan veya ağırlığı ≤ 10 kg olarak paketlenmiş
olanlar hariç)

20.15.51 Potasyum klorür (potasyum tuzu)

20.15.51 Potasyum klorür; kuru anhidrit ürün üzerinden, K2O oranı <%40

20.15.51 Potasyum klorür; kuru anhidrit ürün üzerinden, % 40 K2O oranı =<%62

20.15.51 Potasyum klorür; kuru anhidrit ürün üzerinden, K2O oranı >%62

20.15.52 Potasyum sülfat (potas sülfatı)

20.15.52 Potasyum sülfat

20.15.52 Potasyum sülfat (tablet veya benzeri şekillerde olan veya ağırlığı ≤ 10 kg olarak paketlenmiş
olanlar hariç)

20.15.59 Diğer potaslı gübreler

20.15.59 Diğer potaslı mineral/kimyasal gübreler

20.15.59 Başka yerde sınıflandırılmamış potasyumlu mineral veya kimyasal gübreler

20.15.60 Sodyum nitrat

20.15.71 Mineral veya kimyasal gübreler, üç gübre elementi azot, fosfor ve potasyum içeren (tablet
veya benzeri formlarda ya da brüt ağırlığı <=10 kg'lık paketlerde olanlar hariç)

20.15.71 Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve  potasyumun üçünü birden içeren mineral veya
kimyasal gübreler; nitrogen >%10

20.15.71 Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve  potasyumun üçünü birden içeren diğer mineral veya
kimyasal gübreler

20.15.71 Gübreler, üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren

20.15.72 Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) (tablet veya benzeri şekillerde olan veya
ağırlığı ≤ 10 kg olarak paketlenmiş olanlar hariç)

20.15.72 Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat)

20.15.73 Amonyum dihidrojenortofosfat vb. diamonyum hidrojenortafosfatla karışımları

20.15.73 Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat)

20.15.73 Monoamonyum fosfat

20.15.74 Diğer mineral/kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içerenler

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

20.15.74 Gübreler, iki besin maddesi (azot ve fosfor) içeren

20.15.75 Bitki besin maddeleri olan fosfor ve potasyumun ikisini de içeren mineral veya kimyasal
gübreler
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20.15.75 Gübreler, iki besin maddesi (fosfor ve potasyum) içeren

20.15.76 Potasyum nitrat

20.15.76 Potasyum nitratlar

20.15.79 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gübreler

20.15.79 Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle % 10'u geçen mineral
veya kimyasal gübreler

20.15.79 Diğer gübreler

20.15.79 Gübreler, tablet veya benzeri şekillerde olan veya brüt ağırlığı ≤ 10 kg olarak paketlenmiş
olanlar

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

20.15.79 Başka yerde sınıflandırılmamış en az iki besin maddesi (azot, fosfat, potas) içeren mineral
veya kimyasal gübreler

20.15.80 Ana bileşeni turba olan saksı toprağı

20.15.80 Hayvansal veya bitkisel gübreler

20.15.80 Hayvansal/bitkisel gübreler

20.15.80 Doğal toprak, kum, kil ve mineral karışımlı saksı toprağı

20.15.80 Ekilmiş miselyum (misel) olmaksızın mantar yetiştirmek için altlıklar

20.15.80 Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal veya bitkisel gübreler

20.15.99 Gübre ve azot bileşikleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

20.16.10 Diğer etilen polimerleri (özgül kütlesi < 0, 94 (ilk şekilde)

20.16.10 Polietilen, birincil formda (birim hacim ağırlığı (özgül ağırlığı) < 0,94 olanlar) (lineer
polietilen hariç)

20.16.10 Etilenin terpolimer tuzu ile izobütil akrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine

20.16.10 Polietilen, birincil formda (birim hacim ağırlığı (özgül ağırlığı) ≥ 0,94 olanlar)

20.16.10 Polietilen; özgül kütlesi >= 0,958, Al <= 50 mgr./kg, Ca <= 2 mgr./kg, Cr <= 2 mgr./kg,
(Devamı resmi gazetede)

20.16.10 Etilen (vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde)

20.16.10 Etilen-vinil asetat kopolimerleri, birincil formda

20.16.10 Etilen polimerleri, birincil formda

20.16.10 Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde)

20.16.10 Lineer polietilen, birincil formda (birim hacim ağırlığı (özgül ağırlığı) < 0,94 olanlar)

20.16.10 Lineer polietilen (özgül kütlesi < 0,94 (ilk şekilde)

20.16.10 Etilen-alfa-olefin kopolimerleri; özgül kütlesi 0,94?ten az olanlar (ilk şekilde)

20.16.10 Özgül kütlesi >=0, 94 olan diğer polietilen (ilk şekilde)

20.16.10 Etilen polimerleri, birincil formda (polietilen, etilen-vinil asetat kopolimerleri hariç)

20.16.20 Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde)

20.16.20 Polisitiran; genleşemeyenleri (ilk şekilde)

20.16.20 Polistiren, birincil formda (genleşebilen polistiren hariç)

20.16.20 Sadece stiren ve alilalkolün kopolimerleri (ilk şekilde)

20.16.20 Stiren polimerleri, birincil formda (polistiren, stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri,
akrilonitril-bütadien-stiren (ABS) kopolimerleri hariç)

20.16.20 Stiren polimerleri, birincil formda

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

20.16.20 Bromlanmış polistiren (%58=<bromin=<%71) (fasılın 6-b notunda belirtilen şekillerden
birinde olan)

20.16.20 Polistiren; genleşebilen (ilk şekilde)

20.16.20 Genleşebilen polistiren, birincil formda

20.16.20 Akrilonitril-butadien-stiren (abs) kopolimerleri (ilk şekilde)
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20.16.20 Akrilonitril-bütadien-stiren (ABS) kopolimerleri, birincil formda

20.16.20 Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri, birincil formda

20.16.30 PVC-plastifiye edilmiş (ilk şekilde)

20.16.30 Politetrafloretilen (ptfe) (ilk şekilde)

20.16.30 Diğer florlu polimerler

20.16.30 PVC-plastifiye edilmemiş (ilk şekilde)

20.16.30 Diğer viniliden klorür polimerleri (ilk şekilde)

20.16.30 Polivinil klorür (PVC), birincil formda (başka herhangi bir madde ile karıştırılmamış)

20.16.30 Başka yerde sınıflandırılmamış halojenlenmiş olefinlerin polimerleri, birincil formda

20.16.30 Diğer vinil klorür kopolimerleri (ilk şekilde)

20.16.30 Fluoroelastomer FKM

20.16.30 Viniliden klorürle akrilonitril kopolimerleri (ilk şekilde)(4µm=<çap<20µm genleşebilir
kürecik şeklinde)

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

20.16.30 Plastifiye edilmemiş polivinil klorür, birincil formda (başka herhangi bir madde ile
karıştırılmış)

20.16.30 Polivinil florür (bu fasılın 6-b notunda belirtilen şekillerden birinde olan)

20.16.30 Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde)

20.16.30 Floropolimerler

20.16.30 Vinil klorür polimerleri veya diğer halojenli olefinlerin polimerleri, birincil formda

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

20.16.30 Plastifiye edilmiş polivinil klorür, birincil formda (başka herhangi bir madde ile karıştırılmış)

20.16.30 Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri ve diğer vinil klorür kopolimerleri, birincil formda

20.16.40 Epoksi reçineler, birincil formda

20.16.40 Doymamış sıvı polyesterler, birincil formda (poliasetaller, polieterler, epoksi reçineler,
polikarbonatlar, alkit reçineler, polietilen tereftalat hariç)

20.16.40 Polietilen glikoller; ilk şekilde

20.16.40 Polikarbonatlar (ilk şekilde)

20.16.40 Diğer poliesterler; sıvı, doymamışlar (ilk şekilde)

20.16.40 Polietilen glikoller ve diğer polieter alkoller, birincil formda

20.16.40 Polietilen tereftalat, viskozitesi ≥ 78 ml/g olanlar

20.16.40 Polyesterler (diğer birincil formda olanlar) (polyester cips)

20.16.40 Diğer polieterler (ilk şekilde)

20.16.40 Poli(etilen tereftalat); ilk şekilde, viskozitesi<78 ml/g

20.16.40 Poli (etilen naftalen-2,6-dikarboksilat)

20.16.40 Poliasetaller, birincil formda

20.16.40 Alkit reçineler, birincil formda

20.16.40 Polyesterler (birincil formda; kalıplanmış pudra halinde olanlar)

20.16.40 1-kloro-2, 3epoksipropan ile etilen oksit kopolimeri

20.16.40 Poli(etilen tereftalat); ilk şekilde, viskozitesi=>78 ml/g

20.16.40 Termoplastik sıvı kristal aromatik poliester kopolimerleri (ilk şekillerde)

20.16.40 Poliasetal, diğer polieterler ve epoksi reçineler (birincil formda); polikarbonatlar, alkit
reçineler, polialil esterler ve diğer polyesterler (birincil formda)

20.16.40 Polikarbonatlar, birincil formda

20.16.40 Doymamış polyesterler, birincil formda (sıvı polyesterler, poliasetaller, polieterler, epoksi
reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polietilen tereftalat hariç)

20.16.40 Diğer polieter alkoller;  ilk şekilde

20.16.40 Alkid reçineler (ilk şekilde)
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20.16.40 Diğer poliesterler; diğer (ilk şekilde)

20.16.40 Polieterlerler, birincil formda (poliasetaller, polieter alkoller hariç)

20.16.40 Diğer polietilen tereftalatlar, birincil formda

20.16.40 Poliasetaller (ilk şekilde)

20.16.40 Epoksi reçineler (ilk şekilde)

20.16.40 Poli (laktik asit)

20.16.40 Diğer poliesterler; doymuş, ilk şekilde

20.16.51 Poliizobutilen (ilk şekilde)

20.16.51 Propilenlerin veya diğer olefinlerin polimerleri, birincil formda

20.16.51 Propilen kopolimerleri (ilk şekilde)

20.16.51 Polipropilen (ilk şekilde)

20.16.51 Polistiren'in a-b-a blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimer ve polistiren

20.16.51 Propilenlerin veya diğer olefinlerin polimerleri, birincil formda (polipropilen hariç)

20.16.51 Polybut-1-ene (bu fasılın 6-b notunda belirtilen şekilden birinden olan) (ilk şekilde)

20.16.51 Polipropilen, birincil formda

20.16.51 Diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekilde)

20.16.52 Vinil asetat kopolimerleri (diğer) (ilk şekilde)

20.16.52 Vinil asetatların veya diğer vinil esterlerin polimerleri ve diğer vinil polimerler, birincil
formda

20.16.52 Vinil asetat (diğer) (ilk şekilde)

20.16.52 Poli (fasılın 6-b notunda belirtilen şekillerin birinde) (ilk şekilde)(10000=<molekül
ağırlığı<40000)

20.16.52 Vinil asetat polimerleri, birincil formda (sulu çözelti halinde)

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

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

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

20.16.52 Vinil kopolimerler (ilk şekilde)

20.16.52 Vinil esterlerin polimerleri ve diğer vinil polimerleri, birincil formda (vinil asetat hariç)

20.16.52 Vinil alkol (hidrolize olmamış) (ilk şekilde)

20.16.52 Vinil asetat polimerleri, birincil formda (sulu çözelti halinde olanlar hariç)

20.16.53 Poli (n-akrilamid) (ilk şekilde)

20.16.53 Monomerin kopolimeri; metil akrilat ile etilenin sonda olmayan  ikame karboksi grubunu
içeren (akrilat=>%55)

20.16.53 Akrilik polimerler, birincil formda (polimetil metakrilat hariç)

20.16.53 Akrilonitril ile metil akrilat kopolimerleri

20.16.53 Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde)

20.16.53 2-Diizopropilaminoetil metil akrilat ile desil metil akrilatın kopolimerleri(kopolimer
oranı=>%55)

20.16.53 Tekstil baskı patının imalinde kıvam verici olarak kullanılan polimerizasyun ürünü

20.16.53 Polimetil metakrilat (ilk şekilde)

20.16.53 Polimetil metakrilat, birincil formda

20.16.53 Akrilik asit ile 2-etilhekzil akrilat kopolimeri (%10=<2-etilhekzil akrilat oranı<%11)

20.16.53 Akrilik polimerler, birincil formda

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

20.16.54 Diğer poliamidler (ilk şekilde)

20.16.54 Poliamidler, birincil formda

20.16.54 Poliamid -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10 veya -6.12, birincil formda

20.16.54 Poliamidler, birincil formda (poliamid -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10 ve -6.12 hariç)
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20.16.55 Melamin reçineler (ilk şekilde)

20.16.55 Üre reçineleri, tiyoüre reçineler (ilk şekilde)

20.16.55 Melamin reçineleri, birincil formda

20.16.55 Üre reçineleri, tiyoüre reçineleri, birincil formda

20.16.55 Üre reçineleri, tiyoüre ve melamin reçineleri, birincil formda

20.16.56 2, 2-dietanol ve 4, 4-metilendisiklohekzilen diizosiyanat pol.N, N-dimetil asetamid
çöz.(polimer=>%50)

20.16.56 Fenolik reçineler, birincil formda

20.16.56 Poli (metilen fenil izosiyanat) (ham MDI, polimerik MDI) (ilk şekilde)

20.16.56 Diğer poliüretanlar (ilk şekilde)

20.16.56 Diğer amino reçineler (ilk şekilde)

20.16.56 Diğer amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar, birincil formda

20.16.56 Fenolik reçineler (ilk şekilde)

20.16.56 Amino reçineler, birincil formda (üre reçineleri, tiyoüre reçineleri, melamin reçineleri hariç)

20.16.56 Poliüretanlar, birincil formda

20.16.57 Silikonlar (ilk şekillerde)

20.16.57 Silisyumlar, birincil formda

20.16.59 Karboksimetilselüloz ve tuzları (ilk şekilde)

20.16.59 Aljinik asit, tuzları, esterleri (ilk şekilde)

20.16.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer plastikler, birincil formda

20.16.59 Sertleştirilmiş kazein

20.16.59 p-Krezol , hidrojene edilmiş viniltoluen ve A-metil stiren kopolimerleri

20.16.59 Selüloz nitratları; plastifiye edilmemiş olanlar (ilk şekilde)

20.16.59 Selüloz esterleri (ilk şekilde)

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

20.16.59 Başka yerde sınıflandırılmamış petrol reçineleri, kumaron-inden reçineler, politerpenler,
polisülfidler (polisülfürler), polisülfonlar, vb., birincil formda

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

20.16.59 Hidroksipropilseliloz (ilk şekilde)

20.16.59 Doğal ve modifiye polimerler, doğal birincil formda (aljinik asit, sertleştirilmiş proteinler,
doğal kauçuğun kimyasal türevleri dahil)

20.16.59 İyon değiştiriciler, sentetik veya doğal polimer esaslı, birincil formda

20.16.59 Kondensasyon/çevrilme polimerizasyonun diğer ürünleri

20.16.59 Kollodyonlar ve seloidin; plastifiye edilmemiş olanlar (ilk şekilde)

20.16.59 Diğer selüloz eterleri

20.16.59 Polimer esasIı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde); 39.01 ila 39.13 pozisyonlarında yer alan

20.16.59 Selüloz asetatları; plastifiye edilmiş olanlar (ilk şekilde)

20.16.59 Başka yerde sınıflandırılmamış selüloz ve kimyasal türevleri, birincil formda

20.16.59 Diğer selüloz, kimyasal türevleri (başka yerinde belirtilmeyen) (ilk şekilde)

20.16.59 Kondensasyon/çevrilme polimerizasyon ürünlerinden poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-
fenilenoksi-1,4- -1,4-fenilen)

20.16.59 Selüloz asetatları; plastifiye edilmemiş olanlar (ilk şekilde)

20.16.59 Kondensasyon/çevrilme polimerizasyon ürünlerinden poli (tiyo-1, 4-fenilen)

20.16.59 Diğer petrol, kumaron, inden reçineler, politerpenler, polisülfürler, polisülfolar (ilk şekillerde)

20.16.59 Selüloz nitratları; plastifiye edilmiş olanlar (ilk şekilde)

20.16.99 Birincil formdaki plastik imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

20.17.10 Sentetik kauçuk (lateks hariç)

20.17.10 Lateks-diğer sentetik, taklit kauçuk
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20.17.10 Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr)

20.17.10 Tabii ve sentetik kauçuk karışımları

20.17.10 Sentetik kauçuklar, birincil formda

20.17.10 SBS termoplastik elostomerler (granül, parça, toz halinde)

20.17.10 Halojenli-izobüten izopren kauçuk (cıır veya bıır)

20.17.10 İzopren kauçuk (ır)

20.17.10 Taklit kauçuklar

20.17.10 Sentetik lateks kauçuk

20.17.10 Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) balya halinde

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

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

20.17.10 Diğer şekillerde (balya halinde) diğer

20.17.10 Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) balyalar halinde

20.17.10 İzobüten-izopren (butil) kauçuk (ıır)

20.17.10 Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr)

20.17.10 Plastik maddelerin katılmasıyla değişikliğe uğrayan ürünler

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

20.17.10 Butadien kauçuk (br)

20.17.10 Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) lateks şeklinde

20.17.99 Birincil formdaki sentetik kauçuk imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

20.20.11 Haşarat öldürücü esası klorlanmış hidrokarbonlar olanlar

20.20.11 Diğer haşarat öldürücüler

20.20.11 Tarım ilaçları (bu faslın 2 nolu altpozisyon notunda belirtilen); net ağırlığı 300 gr?ı geçmeyen
ambalajlarda

20.20.11 Bu faslın 2 nolu altpozisyon notunda belirtilen diğer tarım ilaçları

20.20.11 Haşarat öldürücüler; esası karbamatlar olanlar

20.20.11 Haşarat öldürücüler; esası organo-fosfor bileşikleri olanlar

20.20.11 Tarım ilaçları (bu faslın 2 nolu altpozisyon notunda belirtilen); 300gr < net ağırlığı <=7,5
kg?lık ambalajlarda

20.20.11 Haşarat öldürücü; esası pretroitler olanlar

20.20.11 Haşere ilaçları

20.20.12 Yabancı ot ilaçları, dinitroanilin türevleri esaslı (perakende satışa uygun formda ya da pakette
veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar) (tehlikeli zirai ilaçlar hariç)

20.20.12 Zararlı bitkileri yok ediciler; esası üre, ürasil ve süfonilüre türevleri olanlar

20.20.12 Yabancı ot ilaçları, amid esaslı (perakende satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar
ya da maddeler halinde olanlar) (tehlikeli zirai ilaçlar hariç)

20.20.12 Yabancı ot ilaçları, karbamat esaslı (perakende satışa uygun formda ya da pakette veya
müstahzar ya da maddeler halinde olanlar) (tehlikeli zirai ilaçlar hariç)

20.20.12 Zararlı bitkileri yok ediciler; esası triazinler olanlar

20.20.12 Zararlı bitkileri yok edici diğer ürünler

20.20.12 Yabancı ot ilaçları

20.20.12 Zararlı bitkileri yok ediciler; esası amidler olanlar

20.20.12 Yabancı ot ilaçları, fenoksi-fitohormon ürünleri esaslı, perakende satışa uygun formda ya da
pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar (tehlikeli zirai ilaçlar hariç)

20.20.12 Zararlı bitkileri yok ediciler; esası fenoksi -bitki hormonları olanlar

20.20.12 Zararlı bitkileri yok ediciler; esası dinitroanilin türevleri olanlar

20.20.12 Yabancı ot ilaçları, perakende satışa hazır olanlar veya müstahzar/madde halinde olanlar
(fenoksi- fito- hormonlar, triazinler, amidler, karbamatlar, dinitroanilin türevleri, üre, urasil,
sülfonilüre esaslı olanlar, tehlikeli zirai ilaçlar hariç)
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20.20.12 Yabancı ot ilaçları, triazin esaslı (perakende satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar
ya da maddeler halinde olanlar) (tehlikeli zirai ilaçlar hariç)

20.20.12 Yabancı ot ilaçları, üre, urasil ve sülfonilüre esaslı (perakende satışa uygun formda ya da
pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar) (tehlikeli zirai ilaçlar hariç)

20.20.12 Zararlı bitkileri yok ediciler; esası karbamatlar olanlar

20.20.13 Çimlenmeyi önleyici ürünler ve bitki gelişimini düzenleyiciler

20.20.13 Bitkilerin büyümesini düzenleyiciler

20.20.13 Çimlenmeyi önleyici ürünler (perakende satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya
da maddeler halinde olanlar)

20.20.13 Bitki gelişimini düzenleyiciler (perakende satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar
ya da maddeler halinde olanlar)

20.20.13 Sürgünleri önleyiciler

20.20.14 Dezenfektanlar, perakende satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler
halinde olanlar (kuvaterner amonyum tuzları ve halojenlenmiş bileşik esaslı olanlar ile
tehlikeli zirai ilaçlar hariç)

20.20.14 Dezenfekte ediciler; zirai müzadelede kullanılan, esası halojenlenmiş bileşikler olanlar

20.20.14 Dezenfektanlar

20.20.14 Dezenfektanlar, halojenlenmiş bileşikler esaslı, perakende satışa uygun formda ya da pakette
veya müstahzar halinde olanlar (tehlikeli zirai ilaçlar hariç)

20.20.14 Dezenfekte ediciler; zirai müzadelede kullanılan, esası kuaterner amonyum tuzları olanlar

20.20.14 Zirai müzadelede kullanılan diğer dezenfekte ediciler

20.20.14 Dezenfektanlar, kuaternari amonyum tuzları esaslı (perakende satışa uygun formda ya da
pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar) (zararlı zirai ilaçlar hariç)

20.20.15 Zararlı mantarları yok edici inorganikler (esası bakır bileşikleri olanlar HARİÇ)

20.20.15 Zararlı mantarları yok edici diğer ürünler

20.20.15 Mantar ilaçları, bakteri öldürücüler ve tohum koruyucular, diazin veya morfolin esaslı,
perakende satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar
(tehlikeli zirai ilaçlar hariç)

20.20.15 Mantar ilaçları

20.20.15 Zararlı mantarları yok ediciler; esası diazol veya triazol olanlar

20.20.15 Zararlı mantarı yok ediciler; inorganik, esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar

20.20.15 Mantar ilaçları, bakteri öldürücüler ve tohum koruyucular, benzimidazol esaslı, perakende
satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar (tehlikeli
zirai ilaçlar hariç)

20.20.15 Mantar ilaçları, bakteri öldürücüler ve tohum koruyucular, triazol veya diazol esaslı,
perakende satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar
(tehlikeli zirai ilaçlar hariç)

20.20.15 Zararlı mantarları yok ediciler; esası ditiokarbamatlar olan ürünler

20.20.15 Zararlı mantarları yok ediciler; esası benzimidazoller olanlar

20.20.15 Mantar ilaçları, bakteri öldürücüler ve tohum koruyucular, ditiyokarbamat esaslı, perakende
satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar (tehlikeli
zirai ilaçlar hariç)

20.20.15 Diğer mantar ilaçları, bakteri öldürücüler ve tohum koruyucular (örneğin; Captan,...) (tehlikeli
zirai ilaçlar hariç)

20.20.15 İnorganik mantar ilaçları, bakteri öldürücüler ve tohum koruyucular (perakende satışa uygun
formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar)( tehlikeli tarım ilaçları
hariç)

20.20.15 Zararlı mantarları yok ediciler; esası diazin veya morfolinler olanlar

20.20.16 Tehlikeli haşere ilaçları

20.20.16 DDT (ISO) (clofenotane (INN)); net ağırlığı 300 gr?ı geçmeyen ambalajlarda olanlar



KOD TANIM

20.20.16 Aşağıdaki maddelerin bir veya daha fazlasını kapsayan HS 38.08'deki (Haşarat öldürücü,
dezenfekte edici, zararlıları yok edici) mallar: aldrin (ISO); binapakril (binapacryl) (ISO);
kampeklor (ISO) (toksafen (böcek zehiri)); kaptafol (ISO); klordan (ISO); klorodimeform
(ISO); klorobenzilat (ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis (p-klorofenil)
etan); dieldrin (ISO, INN); dinoseb (ISO), tuzları veya esterleri; etilen dibromür (ISO) (1,2-
dibromoetan); etilen diklorür (ISO) (1,2-dikloretan); florasetamid (ISO); heptaklor (ISO);
heksaklorobenzen (ISO); 1,2,3,4,5,6- heksaklorosiklohekzan (HCH (ISO)), lindan (ISO, INN)
dahil; cıva bileşikleri; metamidofos (ISO); monokrotofos (ISO); oksiran (etilen oksit);
paratiyon (ISO); paratiyon-metil (ISO) (metil-paratiyon); pentaklorofenol (ISO), tuzları veya
esterleri; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorofenoksiasetik asit), tuzları veya
esterleri, tribütiltin bileşikleri. Ayrıca benomil (ISO), karbofuran (ISO) ve tiram (ISO) karışımı
içeren tozlaşabilen pudra formülasyonları

20.20.16 Bu faslın 1 nolu altpozisyon notunda belirtilen diğer tarım ilaçları

20.20.19 Kemirgen ilaçları ve diğer bitki koruma ürünleri (perakende satışa uygun formda ya da pakette
veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar) (haşere ilaçları, mantar ilaçları, yabancı ot
ilaçları, dezenfektanlar ve tehlikeli tarım ilaçları hariç)

20.20.19 Bitkileri koruyucu, geliştirici diğer müstahzarlar

20.20.19 Kemirici hayvanlara karşı kullanılan inorganikler

20.20.19 Diğer haşere ilaçları ve diğer zirai kimyasal ürünler

20.20.99 Diğer haşere ilaçları ve diğer zirai kimyasal ürün imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

20.30.11 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen), elektroforetik esaslı: oto
boyaları, metalik oto boyaları, akrilik oto boyaları

20.30.11 Sentetik esaslı diğer polimerler, sulu ortamda eriyen/dağılan boya ve vernikler

20.30.11 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen), alkit reçine esaslı

20.30.11 Boya ve vernikler, akrilik ve vinil polimer esaslı (sulu ortamda dağılmış ve çözülmüş)

20.30.11 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen), iç cephe için olanlar

20.30.11 Boya ve vernikler, akrilik ve vinil polimer esaslı (sulu ortamda dağılan ve çözülenler) (emay
ve laklar dahil)

20.30.11 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen), dış cephe için olanlar

20.30.11 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen), elektroforetik esaslı: sanayi
boyaları, elektrostatik boyalar, poliüretan koruyucu boyalar, diğerleri

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

20.30.12 p-krezol ve divinilbenzen kopolimerinin n, n-dimetilasetamid'de polimer oranı>=%48

20.30.12 Esası poliester olan ve bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler

20.30.12 Yapay (inşaat) son kat boyaları

20.30.12 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer boyalar ve vernikler; çözelti halinde olanlar

20.30.12 Boya ve vernikler (emay ve laklar dahil), polyester esaslı (susuz ortamda dağılan/çözülenler)
(çözeltinin içindeki solventin ağırlığı > % 50 olanlar)

20.30.12 2, 2 dietanol ve 4, 4'-metilendisiklohekzil diiozosiyanat poliüretanın N, N-dimetilasetamid'de
polimer oranı>=%48

20.30.12 Esası kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer olan boyalar, vernik; diğer

20.30.12 Trafik yol boyaları

20.30.12 Emülsiyon plastik boyalar

20.30.12 Boya ve vernikler, polyester, akrilik ve vinil polimer esaslı (susuz ortamda dağılmış ve
çözülmüş); çözeltiler

20.30.12 Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen diğer çözeltiler

20.30.12 Esası poliester olan diğer çözeltiler

20.30.12 Diğer sentetik boyalar

20.30.12 Florlu polimer vernikler

20.30.12 Boya ve vernikler (emay ve laklar dahil), polyester esaslı (susuz ortamda dağılan/çözülenler)
(çözeltinin içindeki solventin ağırlığı > % 50 olanlar hariç)
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20.30.12 Esası sentetik polimer olanlar

20.30.12 Esası poliester olan çözeltiler

20.30.12 Selülozik vernikler

20.30.12 Diğer sentetik vernikler

20.30.12 Diğer boyalar ve vernikler, akrilik veya vinil polimer esaslı

20.30.12 Florlu polimer boyalar

20.30.12 Selülozik boyalar

20.30.12 Esası akrilik/vinil polimer olan çözeltiler

20.30.12 Esası kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer olanlar

20.30.12 Boya ve vernikler (emay ve laklar dahil), akrilik veya vinil polimer esaslı (susuz ortamda
dağılan/çözülenler) (çözeltinin içindeki solventin ağırlığı > % 50 olanlar hariç)

20.30.21 Cam haline gelebilen sırlar

20.30.21 Hazır boya pigmentleri, matlaştırıcılar (opaklaştırıcı) ve renklendiriciler, vb. müstahzarlar
(seramik, emaye ve cam için)

20.30.21 Cam hamuru ve diğer camlar (toz, granül veya pul halinde)

20.30.21 Müstahzar pigmentler, donuklaştırıcılar, boyalar vb.

20.30.21 Cam haline gelebilen terkipler vb. müstahzarlar

20.30.21 Sıvı cilalar vb. müstahzarlar

20.30.21 Hazır boya pigmentleri, matlaştırıcılar (opaklaştırıcı) ve renklendiriciler, camlaştırılabilir emay
ve sırlar, astarlar, sıvı cilalar ve benzerleri; cam firit

20.30.21 Pul halindeki camlar (0,1mm<uzunluk<3,5 mm'yi 2mikrometre<kalınlığı<5mikrometre) ;Toz
veya granül(silikon dioksid=>%99)

20.30.21 Sıvı cilalar ve benzeri müstahzarlar, cam firit ve toz, granül veya pul halindeki diğer camlar

20.30.21 Camlaştırılabilir emay ve sırlar, astarlar ve benzeri müstahzarlar (seramik, emaye ve cam için)

20.30.22 Karma çözücüler ve inceltici. boya ve vernik çıkarmada; diğer

20.30.22 Diğer boya ve vernikler; hazır kurutucu maddeler

20.30.22 Yağlı boyalar ve vernikler, derinin bitirilmesi için olanlar (emaylar, laklar ve tav boyaları
dahil)

20.30.22 Cam macunları, aşı macunları, reçine macunları, kalafatçılık bileşikleri ve diğer macunlar

20.30.22 Yağlı boya ve vernikler (emaye ve laklar dahil)

20.30.22 Macunlar, reçineli çimento, kalafatçı bileşikleri

20.30.22 Istampacılığa özgü varaklar

20.30.22 Organik kompozit solventler ve incelticiler (tiner), kaplamalarla ve mürekkeplerle birlikte
kullanılan (bütil asetat esaslı olanlar)

20.30.22 Istampacılığa mahsus varaklar

20.30.22 Karma çözücüler ve inceltici. boya ve vernik çıkarmada; esası bütilasetat olan

20.30.22 Hazır kurutucu maddeler

20.30.22 Ateşe dayanıksız yüzey hazırlama müstahzarları (bina cepheleri, iç cephe duvarları, zeminler,
tavanlar vb. için olanlar)

20.30.22 Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler)

20.30.22 Ateşe dayanıklı olmayan sıvama müstahzarları

20.30.22 Hazır sulu pigmentler, derinin bitirilmesi için olanlar; boyalar ve vernikler (emaylar, laklar ve
tav boyaları dahil) (yağlı olanlar hariç)

20.30.22 Boyacılıkta kullanılan dolgu maddeleri

20.30.22 Boya, vernik; derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler

20.30.22 Boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri

20.30.22 Pigmentler (metalik tozlar ve pullar dahil), susuz ortamda dağılmış, sıvı veya macunsu şekilde,
boyaların imalatında kullanılan türde; başka yerde sınıflandırılmamış boyar maddeler ve diğer
renklendirici maddeler, perakende satış için hazır halde
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20.30.22 Organik kompozit solventler ve incelticiler (tiner), kaplamalarla ve mürekkeplerle birlikte
kullanılan (bütil asetat esaslı olanlar hariç)

20.30.22 Perakende satılacak şekil/ambalajlarda bulunan diğer boyalar ve boyayıcı maddeler

20.30.23 Resim/eğitim/afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar vb; diğer

20.30.23 Resim/eğitim/afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar vb; takım halinde

20.30.23 Ressam, öğrenci veya tabelacıların boyaları, renk ayarlayıcılar, eğlence amaçlı boyalar
(tabletler, tüpler, kavanozlar, şişeler veya kutularda takım halinde olanlar)

20.30.23 Ressam, öğrenci veya tabelacıların boyaları, renk ayarlayıcılar, eğlence amaçlı boyalar
(tabletler, tüpler, kavanozlar, şişeler veya kutulardakiler) (takım halinde olanlar hariç)

20.30.23 Ressam, öğrenci veya tabelacıların boyaları, renk ayarlayıcılar, eğlence amaçlı boyalar ve
benzerleri

20.30.24 Siyah matbaa mürekkepleri

20.30.24 Siyah baskı mürekkepleri (konsantre edilmiş veya katı halde olsun olmasın)

20.30.24 Matbaa mürekkebi

20.30.24 Matbaa mürekkepleri (siyah hariç)

20.30.24 Diğer baskı mürekkepleri (konsantre edilmiş veya katı halde olsun olmasın)

20.30.99 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile mürekkep ve macunların imalatının bir parçası
olarak taşeronluk işlemleri

20.41.10 Ham gliserin; gliserinli sular ve gliserinli lesivler

20.41.10 Gliserol

20.41.10 Gliserol (gliserin), ham; gliserinli sular ve gliserinli kül suları

20.41.20 Katyonik organik yüzey aktif maddeler (sabun hariç)

20.41.20 İyonik olmayan organik yüzey aktif maddeler (sabun hariç)

20.41.20 Yüzey aktif organik maddeler; iyonlu olmayanlar

20.41.20 Yüzey aktif organik maddeler; katyonlu olanlar

20.41.20 Anyonlu sulu çözeltiler; ağırlık itibariyle %30=<disodyum alkil oranı=<%50 olan

20.41.20 Diğer yüzey aktif organik maddeler

20.41.20 Organik yüzey aktif maddeler (sabun, anyonik, katyonik olanlar ile iyonik olmayanlar hariç)

20.41.20 Diğer anyonlu yüzey aktif organik maddeler

20.41.20 Anyonik organik yüzey aktif maddeler (sabun hariç)

20.41.20 Organik yüzey aktif maddeler, sabun hariç

20.41.31 Başka yerde sınıflandırılmamış bar ve benzeri şekildeki sabun ve organik yüzey aktif ürünler
(sabun veya deterjanla emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve
dokusuz kumaşlar dahil) (el ve banyo sabunları gibi kişisel bakım için olanlar hariç)

20.41.31 İnce parça, pul, granül/toz halinde olan sabunlar

20.41.31 Sabun ve organik yüzey aktif ürünler ile sabun olarak kullanılan müstahzarlar; sabun veya
deterjanla emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokusuz
kumaşlar

20.41.31 Sabunlar, pul, ince tabaka, granül, toz vb. şekillerde (kişisel bakım için olanlar dahil)

20.41.31 Sıvanmış/kaplanmış kağıt vatka, keçe, dokunmamış mensucat

20.41.31 Sabun

20.41.31 Sabunlar, yumuşak, sıvı vb. hallerde (bar, topak, kalıplanmış şekiller, sabun veya deterjanla
emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokusuz kumaşlar ile pul,
granül veya toz halinde olanlar hariç) (kişisel bakım için olanlar dahil)

20.41.31 Diğer sabunlar

20.41.32 Yıkama ve temizleme için diğer müstahzarları (perakende)

20.41.32 Yıkama ve temizleme müstahzarları (toptan)

20.41.32 Yıkama ve temizleme müstahzarları, bulaşık yıkama için olanlar (perakende satışa hazır)
(sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif müstahzarlar hariç)
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20.41.32 Kireç önleyici (çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri için) (sabun olarak kullanılanlar ile
yüzey aktif müstahzarlar hariç)

20.41.32 Yıkama ve temizleme müstahzarları, sabun içersin veya içermesin, perakende satışa hazır
olmayanlar (yardımcı yıkama müstahzarları dahil) (sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif
müstahzarlar hariç)

20.41.32 Deterjanlar ve yıkama müstahzarları

20.41.32 Yıkama ve temizleme müstahzarları, temel yıkama için olanlar (perakende satışa hazır) (sabun
olarak kullanılanlar ile yüzey aktif müstahzarlar hariç)

20.41.32 Yıkama ve temizleme müstahzarları, diğer amaçlar için olanlar (perakende satışa hazır) (sabun
olarak kullanılanlar ile yüzey aktif müstahzarlar hariç)

20.41.32 Yüzey aktif müstahzarlar (toptan)

20.41.32 Yumuşatıcı (çamaşır makineleri için)(sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif müstahzarlar
hariç)

20.41.32 Yüzey aktif müstahzarlar, sabun içersin veya içermesin, perakende satışa hazır olanlar (sabun
olarak kullanılanlar hariç)

20.41.32 Yüzey aktif diğer müstahzarlar (perakende)

20.41.32 Yıkama ve temizleme müstahzarları, hassas yıkama için olanlar (perakende satışa hazır)
(sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif müstahzarlar hariç)

20.41.32 Yüzey aktif müstahzarlar, sabun içersin veya içermesin, perakende satışa hazır olmayanlar
(sabun olarak kullanılanlar hariç)

20.41.41 Oda parfümleri veya deodorantları

20.41.41 Kapalı yerlerin güzel kokmasında kullanılan diğer müstahzarlar

20.41.41 Agarbatti ve yakılarak kullanılan kokulu diğer müstahzarlar

20.41.42 Suni mumlar ve müstahzar mumlar; Poli(oksietilen) (polietilen glikol)den elde edilenler

20.41.42 Suni mumlar ve hazır mumlar

20.41.42 Suni ve hazır mumlar (mühür olarak kullanılan mumlar dahil) (polietilen glikolden olanlar
hariç)

20.41.42 Suni mumlar ve hazır mumlar, polietilen glikolden

20.41.42 Diğer suni mumlar ve müstahzar mumlar

20.41.43 Cam/metal boya ve cilaları

20.41.43 Metal cilaları

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

20.41.43 Cila, krem ve benzeri müstahzarlar, ayakkabı veya deri için kullanılanlar (suni ve hazır
mumlar hariç)

20.41.43 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer cila, krem ve benzeri müstahzarlar

20.41.43 Cila ve kremler (ayakkabı, mobilya, yer döşemesi, kaporta, cam veya metal için)

20.41.43 Otomobil karoserlerinde kullanılan cila vb. müstahzarlar

20.41.43 Cila ve benzeri müstahzarlar, kaporta için kullanılanlar (suni ve hazır mumlar ile metal cilaları
hariç)

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

20.41.43 Cila, krem ve benzeri müstahzarlar, ahşap mobilyalar, döşeme ve diğer ahşap eşyaların bakımı
için kullanılanlar (suni ve hazır mumlar hariç)

20.41.44 Ovalama kremleri ve tozları ile benzeri ovalama müstahzarları

20.41.44 Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları

20.41.99 Sabun ve deterjan ile temizleme ve cilalama müstahzarları imalatının bir parçası olarak
taşeronluk işlemleri

20.42.11 Koku verici sıvı ürünler (eau de toilette, kolonya, vb.)

20.42.11 Parfümler ve koku verici diğer sıvı ürünler (kolonya vb. dahil)

20.42.11 Tuvalet suları

20.42.11 Parfümler
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20.42.12 Dudak makyaj müstahzarları

20.42.12 Göz makyaj müstahzarları

20.42.12 Göz makyajı müstahzarları

20.42.12 Dudak ve göz makyajı ürünleri

20.42.13 Manikür ve pedikür müstahzarları

20.42.14 Pudralar

20.42.14 Pudralar (kozmetik veya kişisel bakım amaçlı)

20.42.14 Pudralar, sıkıştırılmış olsun veya olmasın, kozmetik kullanım için olanlar (talk pudrası dahil)

20.42.15 Başka yerde sınıflandırılmamış güzellik, makyaj veya cilt bakım ürünleri (bronzlaşma için
kullanılanlar dahil)

20.42.15 Diğer makyaj, güzellik bakım müstahzarları

20.42.15 Bronzlaşmak için kullanılan ürünler

20.42.15 Güzellik, makyaj ve cilt bakım ürünleri, bronzlaşma için kullanılanlar dahil (dudak ve göz
makyajı, manikür ve pedikür müstahzarları, kozmetik için kullanılan pudralar ve talk pudrası
hariç)

20.42.16 Saç spreyleri

20.42.16 Perma veya saç düzleştirme müstahzarları

20.42.16 Şampuanlar, saç spreyleri, jöleleri ve benzerleri ile perma veya saç düzleştirme ürünleri

20.42.16 Diğer şampuanlar

20.42.16 Şampuanlar

20.42.16 Perma ve defrize müstahzarları

20.42.16 Şampuanlar (sıvı halde)

20.42.17 Saç için kullanılan müstahzarlar (şampuanlar, perma ve saç düzleştirme müstahzarları, saç
spreyleri, jöleleri, vb. hariç)

20.42.17 Diğer saç müstahzarları

20.42.17 Başka yerde sınıflandırılmamış saç için kullanılan losyonlar ve diğer müstahzarlar (saç
renklendirme ürünleri dahil)

20.42.18 Ağız/diş sağlığını korumaya mahsus diğer müstahzarlar

20.42.18 Diş macunları/tozları

20.42.18 Diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler

20.42.18 Protez dişleri sabitleyici macun ve tozlar

20.42.18 Ağız veya diş bakım ürünleri (diş macunu vb. ile takma dişleri ağızda sabit tutmaya yarayan
macun ve tozlar dahil), diş temizleme iplikleri

20.42.18 Diş temizliğine özgü ürünler (diş macunu, takma diş temizleyiciler dahil)

20.42.18 Ağız veya diş bakım ürünleri (takma dişleri ağızda sabit tutmaya yarayan macunlar; tozlar ve
tabletler, ağız çalkalama suları ve ağız parfümleri, diş ipleri dahil) (diş temizliğine özgü
ürünler hariç)

20.42.19 Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar

20.42.19 Vücut deodorantları ve terlemeyi önleyici deodorantlar

20.42.19 Tıraş ürünleri; vücut deodorantları ve terlemeyi önleyici deodorantlar; kişisel temizlik ve
banyo ürünleri; başka yerde sınıflandırılmamış diğer parfümeri, kozmetik veya kişisel bakım
ürünleri

20.42.19 Tıraş öncesi, tıraş sırasında/tıraştan sonra kullanılan müstahzarlar

20.42.19 Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil)

20.42.19 Organik yüzey aktif ürünler ve müstahzarlar, cilt temizliği için, sabun içersin veya içermesin,
perakende satışa hazır olanlar (sıvı veya krem halinde) (sıvı sabunlar hariç)

20.42.19 Diğer parfüm, kozmetik, tuvalet müstahzarları

20.42.19 Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları

20.42.19 Sabun ve organik yüzey aktif ürünler, bar ve benzeri şekillerde, kişisel bakım için olanlar
(sabun emdirilmiş kağıt, vatka, keçe ve diğer mensucatlar dahil)
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20.42.19 Tıraş öncesi, tıraş sırasında veya tıraştan sonra kullanılan müstahzarlar; kremler ve diğerleri

20.42.19 Tıraş öncesi, tıraş sırasında veya tıraştan sonra kullanılan müstahzarlar; losyonlar

20.42.19 Kişisel sabun

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

20.42.19 Diğer vücut müstahzarları (parfümeri ürünleri, tüy dökücüler vb.)

20.42.99 Parfüm ve bakım ürünleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

20.51.11 Hazır patlayıcılar (sevk barutu hariç)

20.51.11 Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)

20.51.11 Sevk barutu

20.51.11 Silah barutu

20.51.11 Sevk barutu ve hazır patlayıcılar

20.51.12 İnfilak fitilleri

20.51.12 İnfilak kapsülleri

20.51.12 Emniyet fitilleri; infilak fitilleri

20.51.12 Ateşleyici maddeler

20.51.12 Tüfek veya infilak kapsülleri; ateşleyiciler ve elektrikli kapsüller

20.51.12 Elektrikli infilak ettirici maddeler

20.51.12 Güvenlik fitilleri

20.51.12 Ağız otları

20.51.12 Emniyet fitilleri; infilak fitilleri; kapsüller; ateşleyiciler; elektrikli kapsüller

20.51.13 Şenlik fişekleri

20.51.13 Havai fişekler

20.51.14 İşaret fişekleri, yağmur roketleri, sis işaretleri, diğer piroteknik malzemeler (havai fişekler
hariç)

20.51.14 İşaret fişekleri, sis işaretleri, yağmur fişekleri vb

20.51.20 Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)

20.51.20 Kibritler

20.51.20 Kibritler (Bengal kibritleri ve diğer piroteknik ürünler hariç)

20.51.99 Patlayıcı imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

20.52.10 Başka yerde sınıflandırılmamış hazır tutkallar ve diğer hazır yapıştırıcılar

20.52.10 Diğer müstahzar yapıştırıcılar

20.52.10 Esası kauçuk veya 39.01 ila 39.13 pozisyonlarının polimerleri olan diğer yapıştırıcılar

20.52.10 Balık tutkalı; kemik tutkalı; hayvansal kaynaklı diğer tutkallar (kazein tutkalları hariç)

20.52.10 Hayvansal menşeli diğer tutkallar

20.52.10 Tutkal ve yapıştırıcı; perakende ağırlık <1kg.

20.52.10 Tutkallar, nişasta, dekstrin veya diğer modifiye nişasta esaslı olanlar

20.52.10 Tutkallar; nişasta, dekstrin oranı <% 25

20.52.10 Geçici sıvı tutkallar; düz panel gösterge veya dokunmatik ekran panellerinin imali için,filmsiz
ve optik kullanıma uygun

20.52.10 Tutkallar; nişasta, dekstrin oranı >% 80

20.52.10 Tutkallar; % 25 =< nişasta, dekstrin oranı <% 55

20.52.10 Tutkallar, kazeinden olanlar

20.52.10 Kazein tutkalları

20.52.10 Tutkallar

20.52.10 Kazein tutkallar, perakende satış için paketlenmiş

20.52.10 Tutkallar; % 55 =< nişasta, dekstrin oranı <% 80

20.52.99 Tutkal imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri



KOD TANIM

20.53.10 Rezinoidler

20.53.10 Esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar

20.53.10 Naneden (Mentha piperita) elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış)

20.53.10 Turunçgil hariç diğer bitkilerden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış)

20.53.10 Rezinoitler

20.53.10 İçecek sanayiinde kullanılan müstahzarlar, tat vericileri içeren müstahzarlar, alkol oranı>%0,5

20.53.10 Alkollü çözeltiler

20.53.10 Uçucu yağlar

20.53.10 Koku veren maddelerin karışımları (gıda veya içecek sanayiinde kullanılanlar hariç)

20.53.10 Diğer turunçgillerden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış)

20.53.10 Diğer nanelerden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış)

20.53.10 Lavanta veya lavandinden (melez lavanta) elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış)

20.53.10 Ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri

20.53.10 Esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar; içecek sanayi için

20.53.10 Uçucu yağlar (kekik yağı, defne yağı vb. dahil)

20.53.10 Portakaldan elde edilen uçucu yağlar (terpeni alınmamış)

20.53.10 Diğer turunçgillerden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış)

20.53.10 Turunçgil hariç diğer bitkilerden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış)

20.53.10 Diğer uçucu yağlar (terpeni alınmış)

20.53.10 Uçucu yağlar ve konsantreleri

20.53.10 Esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar; yiyecek sanayi için

20.53.10 Koku veren maddelerin karışımları, gıda veya içecek sanayiinde kullanılanlar

20.53.10 Limondan elde edilen uçucu yağlar (terpeni alınmış)

20.53.10 Diğer nanelerden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış)

20.53.10 Itır çiçeği (germenyum), yasemin; güve otundan (vetiver) elde edilen uçucu yağ (terpeni
alınmış)

20.53.10 Ekstraksiyonla elde edilen yağ reçinelerinden meyan kökü ve şerbetçi otu

20.53.10 İçecek sanayiinde kullanılan diğer müstahzarlar;tat vericileri içeren;alkol
oranı=<%0,5;diğerleri

20.53.10 Portakaldan elde edilen uçucu yağlar (terpeni alınmış)

20.53.10 Uçucu yağ konsantreleri, katı yağ halinde, sulu damıtık halinde ve benzeri hallerde bulunanlar

20.53.10 Limondan elde edilen uçucu yağlar (terpeni alınmamış)

20.53.10 Naneden (Mentha piperita) elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış)

20.53.10 Diğer uçucu yağlar (terpeni alınmamış)

20.53.10 Uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan yan ürünleri

20.53.10 İçeck san.kul.müstahzarlar,tat verici içeren,alkol oranı=<%0,5(katı süt yağı<%1,5-
sakkoroz/izogilikoz/glikoz/nişasta<%5)

20.53.99 Uçucu yağ imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

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

20.59.11 Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçen diğer rulo filmler

20.59.11 Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde filmler, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç
pozlanmamış) olanlar, herhangi bir malzemeden; anında baskılanan rulo halinde filmler (kağıt,
karton veya tekstiller hariç)

20.59.11 Renkli fotoğraf için kullanılan filmler

20.59.11 Gümüş halojenür emülsiyonlu mikrofilmler; grafik sanatları için (en =<35 mm, boş)

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

20.59.11 Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk <30m, 16mm< en <35mm - boş)
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20.59.11 Mikro rulo filmler, grafik sanatları için filmler; eni 35 mm'yi geçmeyen, uzunluğu 30 m'yi
geçen

20.59.11 Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş diğer boş kağıt, karton (rulo halinde,
en>610mm)

20.59.11 Fotoğrafçılıkta kullanılan tabaka ve filmler ile anında baskılanan filmler, hassaslaştırılmış,
ışığa maruz kalmamış (hiç pozlanmamış) olanlar; fotoğraf basım kartları

20.59.11 Anında develope olarak fotoğraf veren filmler

20.59.11 Renkli fotoğraf için negatif filmler (uzunluk>100 m, en=<105mm boş)

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

20.59.11 Renkli fotoğraf filmleri (en=<16mm, uzunluk<14m); boş

20.59.11 Mikro rulo filmler, grafik sanatları için filmler; eni 35 mm'yi, uzunluğu 30 m'yi geçmeyen

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

20.59.11 Fotoğrafçılıkta kullanılan tabaka ve yassı filmler, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç
pozlanmamış) olanlar, herhangi bir malzemeden; anında baskılanan yassı filmler (kağıt, karton
veya tekstiller hariç)

20.59.11 Diğer levha ve filmler (herhangi bir kenarı > 255 mm)

20.59.11 Renkli fotoğraf (polikrom) için diğer rulo filmler; en <= 105mm

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

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

20.59.11 Eni 35 mm'yi ve uzunluğu 30 m'yi geçmeyen diğer rulo filmler

20.59.11 Renkli fotoğraf "polikrom" için rulo halinde boş kağıt,karton, mensucat, en>610mm

20.59.11 X   ışınları için filmler

20.59.11 X ışınları için filmler (rulo halinde; boş)

20.59.11 Diğerler filmler (gümüş halojenür emülsiyonlu);  35mm<en<105 mm

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

20.59.11 Renkli fotoğraf filmleri (eni 35 mm'yi geçen rulo halinde)

20.59.11 Diğer rulo filmler; eni 35 mm. yi geçen

20.59.11 Fotoğrafçılıkta kullanılan kağıt, karton ve tekstiller: hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış
(hiç pozlanmamış) olanlar

20.59.11 Fotoğrafçılıkta kullanılan diğer filmler; boş

20.59.11 Diğer filmler (en >35 mm boş)

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

20.59.12 Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas emülsiyonlar; fotoğrafçılıkta kullanılan başka yerde
sınıflandırılmamış kimyasal müstahzarlar

20.59.12 Fotoğrafçılıkta kullanılan diğer kimyasal müstahzarlar

20.59.12 Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarlar, ölçülü miktarlarda veya kullanıma hazır
perakende satışa uygun şekildeki karıştırılmamış ürünler (vernikler, tutkallar ve yapıştırıcılar
hariç)

20.59.12 Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal ürün (yüzeyleri hassaslaştırmak için emülsiyon)

20.59.12 Termoplastik/elektrostatik toner kartuşları; fotoğrafçılık için, 8443.31, 8443.32 veya
8443.39'daki cihazlara takılacak

20.59.12 Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal diğer develope ediciler ve diğer sabitleştiriciler

20.59.20 Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar, kimyasal olarak değiştirilmiş; yenilmeyen
hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağ karışımları

20.59.20 Hayvansal ve bitkisel yağlar; diğerleri

20.59.20 Katı ve sıvı yağlar, hayvansal veya bitkisel, kimyasal olarak değiştirilmiş

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

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

20.59.20 Linoksin
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20.59.20 Hayvansal veya bitkisel diğer yağlar ve bunların fraksiyonlarının yenmeyen karışım veya
müstahzarları

20.59.20 Kimyasal olarak değiştirilmiş hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar

20.59.20 Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların fraksiyonları. (15.16 poz.hariç); kaynatılmış,
oksitlenmiş, suyu alınmış

20.59.30 Mürekkep kartuşları (baskı için HARİÇ), 8443.31, 8443.32, 8443.39 için) ve katı
mürekkep(8443.31, 8443.32, 8443.39 için)

20.59.30 Mürekkepler (baskı mürekkepleri hariç)

20.59.30 Diğer mürekkepler

20.59.30 Yazım ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkepler

20.59.41 Yağlayıcılar, kütlece en az % 25 biyolojik esaslı karbon içeriğine sahip olan ve en az % 60
seviyesinde biyolojik olarak parçalanabilen

20.59.41 Biyo temelli karbon içeriği >= %25 ve geri dönüştürülebilme oranı >= %60 olan petrol yağları
veya bitümenli yağlayıcılar

20.59.41 Petrol yağı/bitümenli min.el.ed.yağ oranı = >%70 olan müst.; pas,korozyon önleyici,
civata,somun gevşetici

20.59.41 Yağlama müstahzarları, petrol veya bitümlü minerallerden elde edilen, tekstil, deri, post, kürk
ve diğer materyallerin işlenmesinde kullanılanlar hariç (kütlece en az % 25 biyolojik esaslı
karbon içeriğine sahip ve en az % 60 seviyesinde biyolojik olarak parçalanabilen yağlayıcılar
hariç)

20.59.41 Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren diğer yağlayıcılar

20.59.41 Yağlama müstahzarları, tekstil, deri, post ve kürk ve diğer materyallerin işlenmesinde
kullanılan, petrol yağları veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ içermeyenler

20.59.41 Dokunmaya elverişli mad/deri/kösele/post/kürk/diğer maddelerin işlenmesine mahsus diğer
müstahzarlar

20.59.41 Yağlama müstahzarları petrol yağları veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ içermeyen,
tekstil, deri, post ve kürk veya diğer materyallerin işlenmesinde kullanılanlar hariç

20.59.41 Yağlama müstahzarları

20.59.41 Diğer yağlama müstahzarları

20.59.41 Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren müstahzarlar; tekstil,
deri, post ve kürk için

20.59.41 Yağlama müstahzarları, ağırlığına göre temel bileşen olarak petrol yağları veya bitümlü
minerallerden elde edilen yağ içeriği < % 70 olanlar (tekstil, deri, post, kürklü deriler ve diğer
malzemeler için olanlar)

20.59.42 Petrol yağları/bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren katkılar

20.59.42 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar (esası kurşuntetraetil olanlar)

20.59.42 Vuruntu önleyici müstahzarlar

20.59.42 Vuruntuyu önleyici diğer müstahzarlar

20.59.42 Vuruntu önleyici müstahzarlar; mineral yağlar için katkı maddeleri ve benzeri ürünler

20.59.42 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar (esası kurşun bileşikleri olanlar)

20.59.42 Mineral yağlar için veya mineral yağlar ile aynı amaca yönelik olarak kullanılan diğer sıvılar
(benzin dahil) için katkı maddeleri (vuruntu önleyici müstahzarlar ve yağlama yağları için
katkı maddeleri hariç)

20.59.42 Diğer yağlama yağı katkıları

20.59.42 Yağlama yağları için katkı maddeleri

20.59.42 Oksidasyonu önleyici, akışkanlığı düzenleyici vb müstahzarlar

20.59.43 Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar

20.59.43 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları

20.59.43 Hidrolik fren sıvıları; antifriz müstahzarları ve buz çözücü hazır sıvılar

20.59.43 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik iletim için diğer hazır sıvılar; petrol yağları veya bitümlü
minerallerden elde edilen yağları içermeyen ya da ağırlık itibariyle < % 70 içerenler
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20.59.43 Antifriz müstahzarları ve buz çözücü hazır sıvılar

20.59.51 Konsantre süt proteinleri(Kuru madde ağırlığının %85'den fazla protein ihtiva edenler)

20.59.51 Diğer peptonlar vb. türevleri; diğer proteinli maddeler ve deri tozu

20.59.51 Peptonlar ve türevleri; diğer protein maddeleri ve bunların türevleri; deri tozu (glutelinler ve
prolaminler, globulinler, glisinin, keratinler, nükleoproteidler ve protein izolatları içeren)

20.59.51 Başka yerde sınıflandırılmamış peptonlar, diğer protein maddeleri ve bunların türevleri; deri
tozu

20.59.52 Yangın söndürücüler için müstahzarlar ve dolum malzemeleri

20.59.52 Model hamurları; dişçilik mumları ve dişçilikte kullanılan, alçıya dayalı diğer müstahzarlar;
yangın söndürücüler için müstahzarlar ve dolum malzemeleri; mikro organizmaların gelişimi
için hazır kültür ortamları; başka yerde sınıflandırılmamış kompozit diyagnostik (tanı)
reaktifler veya laboratuvar reaktifleri

20.59.52 Model yapmaya mahsus patlar, dişçi mumu vb.müstahzarlar

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

20.59.52 Mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar kültür ortamları

20.59.52 Model hamurları; dişçilik mumları ve diş ölçüsü alma bileşikleri; dişçilikte kullanılan alçı
esaslı diğer müstahzarlar (çocuklar için oyun/model hamurları dahil)

20.59.52 Laboratuvarlarda, teşhiste kullanılan karma reaktifler

20.59.52 Kompozit diyagnostik reaktifler veya laboratuvar reaktifleri (diyagnostik (tanı) reaktifler veya
laboratuvar reaktifleriyle kaplanmış veya emdirilmiş kağıt dahil)

20.59.52 Mikro organizmaların gelişimi için hazır kültür ortamları

20.59.53 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

20.59.53 Dope edilmiş diğer kimyasal elementler (elektronikte kullanılmak üzere)

20.59.53 Dope edilmiş silisyum (elektronikte kullanılmak üzere)

20.59.53 Elektronikte kullanmak için disk formunda kimyasal elementler ile macun kıvamında (dope
edilmiş) kimyasal bileşikler

20.59.54 Aktif hale getirilmiş karbon

20.59.54 Aktif karbonlar

20.59.55 Apre/finisaj müstahzarlar; %55=< nişastalı madde miktarı <%70, başka yerde yer almayan

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

20.59.55 Başka yerde sınıflandırılmamış bitirme maddeleri, boya taşıyıcı maddeler ve diğer
müstahzarlar

20.59.55 Mensucat sanayinde kullanılan boya sabitleştiriciler vb

20.59.55 Bitirme maddeleri, vb., tekstil endüstrisinde kullanılanlar (Nişasta esaslı olanlar hariç)

20.59.55 Apre/finisaj müstahzarları: %70=< nişastalı madde miktarı <%83, başka yerde yer almayan

20.59.55 Bitirme maddeleri, boya hammaddesi ve benzeri ürünlerin sabitlenmesini veya boyayıcılığını
hızlandıran boya taşıyıcı maddeler

20.59.55 Apre/finisaj müstahzarları; nişastalı madde miktarı <%55, başka yerde yer almayan

20.59.55 Kağıt sanayinde kullanılan boya müstahzarları

20.59.55 Bitirme maddeleri vb., kağıt endüstrisinde kullanılanlar (nişasta temelli olanlar hariç)

20.59.55 Apre/finisaj müstahzarları; nişastalı madde miktarı=>%83, başka yerde yer almayan

20.59.55 'Bitirme maddeleri, v.b., amilaz temelli

20.59.56 Metal yüzeyler için dekapaj (temizleme) müstahzarları

20.59.56 Kauçuk ve plastikler için plastikleştirici bileşikler

20.59.56 Hazır vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler

20.59.56 Karışım halinde alkilbenzen ve alkilnaftalenler (HS 2707 (Yüksek sıcaklıkta taşkömürü
katranının damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünler) veya HS 2902 (Siklik
hidrokarbonlar)'dekiler hariç)
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20.59.56 Diğer reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar

20.59.56 Kauçuk veya plastik için oksidasyonu önleyici diğer müstahzarlar

20.59.56 Karışım halinde diğer alkil benzenler, alkilnaftalenler

20.59.56 Takviye edilmiş katalizatörler; partikül boyu <=10 mikrometreyi, %20<=bakır<=%35,
%2<=bizmut<=%3,  0.2<=özgül kütlesi<=1

20.59.56 2,2,4-trimetil-1,2 dihidroquinoline (TMQ) oligomerlerinin karışımları

20.59.56 Lehim, kaynak çubuklarının, elektrotlarının sıvanmasında/kaplanmasında kullanılan
müstahzarlar

20.59.56 Kauçuk ve plastikler için plastifiyan diğer bileşikler

20.59.56 Takviye edilmiş katalizatörler; aktif maddesi kıymetli metal/kıymetli metal bileşikleri

20.59.56 Lineer alkilbenzen

20.59.56 Takviye edilmiş diğer katalizatörler

20.59.56 Dekapaj (temizleme) müstahzarları; eritkenler; hazır vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler;
kauçuk veya plastikler için plastikleştirici bileşikler ve stabilizatörler; başka yerde
sınıflandırılmamış katalitik müstahzarlar; başka yerde sınıflandırılmamış karışık alkilbenzenler
ve karışık alkalinaftalenler

20.59.56 Reaksiyon başlatıcılar, reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar

20.59.56 Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar

20.59.56 Kauçuk/plastiklerin dayanıklı hale getirilmesinde kullanılan diğer stabilizatör bileşikler

20.59.56 Metanol içinde çözelti halinde etilrtifenilfosfonyum asetat içeren katalizörler

20.59.56 Oksidasyon önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikler için diğer bileşik stabilizatörleri

20.59.56 Metallere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı müstahzarlar vb.

20.59.56 Takviye edilmiş katalizatörler; aktif maddesi nikel/nikel bileşikleri olanlar

20.59.56 Kauçuk ve plastikler için benzil 3-izobutiriloksi-1-izopropil-2, 2-dimetilpropil ftalat vb. içeren
reaksiyon karışımı

20.59.56 Metal satıhları temizleme müstahzarları, kaynak pastaları

20.59.57 Naftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri

20.59.57 Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar

20.59.57 Sorbitol; sulu çözelti halinde (d-mannitol oranı = <% 2)

20.59.57 Çimento, harç veya betonlar için hazır katkı maddeleri

20.59.57 Dökümhane maçalarına/kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar

20.59.57 Dökümhane kalıpları veya maçaları için hazır bağlayıcılar

20.59.57 Aglomera edilmemiş metal karbürler, kendi aralarında veya metalik bağlayıcılarla karıştırılmış
olanlar

20.59.57 Sorbitol; sulu çözelti halinde (d-mannitol oranı >% 2)

20.59.57 Sorbitol (D-glusitol hariç)

20.59.57 Hazır bağlayıcılar, dökümhane kalıpları veya maçaları için; kimyasal ürünler

20.59.57 Sorbitol; diğer hallerde (d-mannitol oranı = <% 2)

20.59.57 Sorbitol; diğer hallerde (d-mannitol oranı >% 2)

20.59.57 Kendi aralarında/metalik bağlayıcılarla karıştırılmış aglomeresiz metal karbür

20.59.57 Naftenik asitler, bunların esterleri ve suda çözünmeyen tuzları

20.59.58 Saf biyodizel (sentetik dizel dahil), üretim sürecine bakılmaksızın

20.59.58 Biodizel ve bunların karışımları (yağ asidi mono-alkil esterleri, ağırlık itibariyle  ester >=
%96,5 (FAMAE))

20.59.58 Biyodizel ve bunların karışımı, bitümlü minerallerden elde edilen yağlar veya ağırlıkça <70%
petrol yağı içeren veya hiç içermeyenler

20.59.58 Biyodizel

20.59.58 Diğer biodizel ve bunların diğer karışımları; petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde
edilen yağ oranı < %70
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20.59.59 Kazan taşı önleyiciler ve benzeri bileşikler

20.59.59 İnşaat sanayiinde kullanılan, yanmayı ve su geçirmeyi önleyici müstahzarlar ve benzeri
koruyucu müstahzarlar

20.59.59 Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan/dibromotetrafloroetanlar içerenler

20.59.59 Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içeren karışımlar

20.59.59 Doymamaış hidroflorkarbonlar içeren, kimya sanayi ve bağlı sanayilerde kullanılan karışımlar

20.59.59 Tris (2,3-dibromopropil) fosfat içeren karışımlar

20.59.59 Tetra-, penta-, hexa- hepta- veya octabromodiphenyl eterleri içeren karışımlar

20.59.59 Pirolinyitler (kalsiyum pirolinyit gibi), ham kalsiyum tartarat ve ham kalsiyum sitrat

20.59.59 Elektronik sigara kartuşları (dolu) ve bunlarda kullanılan müstahzarlar, 2939.79.10
pozisyonundaki ürünleri içeren HARİÇ

20.59.59 İnşaat sanayinde kullanılan yanmayı ve su geçirmeyi önleyen müstahzarlar vb.

20.59.59 Esas olarak organik bileşiklerden oluşan diğer kimyasal ürünler veya müstahzarlar; 20 °C'de
sıvı formunda olanlar

20.59.59 Elektronik sigara kartuşları (dolu) ve bunlarda kullanılan müstahzarlar, 2939.79.10
pozisyonundaki ürünleri içerenler

20.59.59 Dökümcülükte kullanılan türden yardımcı ürünler

20.59.59 Çoğunlukla dimetil metilfosfonat, oksiran ve difosforpentaoksit içeren karışımlar

20.59.59 Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli diğer kimyasal ürünler

20.59.59 Eczacılıkta veya cerrahide kullanılan ürünler ve müstahzarlar

20.59.59 Diğer kimyasal ürünler, başka yerde sınıflandırılmamış

20.59.59 Karbon teraklorür içeren karışımlar

20.59.59 Sadece diflormetan ve pentafloretan içeren, kimya sanayi ve bağlı sanayilerde kullanılan
karışımlar

20.59.59 Oksiran (etilenoksit) içeren karışımlar

20.59.59 Pentachlorobenzene (ISO) veya hexachlorobenzene (ISO) içeren karışımlar

20.59.59 İyon değiştiriciler

20.59.59 Mono, di ve tri stearatlardan oluşan gliserin karışımları

20.59.59 Eczacılık ve cerrahide kullanılan diğer ürün ve müstahzarlar

20.59.59 3 - (1 - Etil - 1 metilpropil) izoksazol - 5 - ylamin (tolüen içinde çözelti halinde)

20.59.59 Gliserolün mono-, di- ve tri- yağ asidi esterlerinin karışımları (yağların emülsiyonlaştırıcıları)

20.59.59 Oksiran (etilenoksit), polibromine edilmiş bifeniller (PBBler), poliklorine edilmiş bifeniller
(PCBler), poliklorine edilmiş terpeniller (PCTler) ya da tris (2,3-dibromopropil) fosfat içeren
karışımlar ve müstahzarlar

20.59.59 Hidrokloroflorakarbonlar içeren, ancak kloroflorokarbonlar (CFCs) içermeyenler

20.59.59 Sadece 1,1,1-trifloretan, pentafloretan ve 1,1,1,2-tetrafloretan içeren, kimya ve bağlı
sanayilerde kull. karışımlar

20.59.59 Metan, etan veya propanın halojenlenmiş türevlerini içeren diğer karışımlar

20.59.59 Lindane (ISO, INN) dahil, 1,2,3,4,5,6 hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) içeren karışımlar

20.59.59 Petrol sülfonatları, bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli sülfonik asitlerin yağları ve
bunların tuzları

20.59.59 Elektroliz yoluyla kaplamada kullanılan müstahzarlar

20.59.59 Monensin tuzlarının imalinden elde edilen ara ürünler

20.59.59 Dimerize edilmiş yağ asitlerinden türetilmiş (molekül ağır;520/550) aminlerin karışımı

20.59.59 Kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan diğer kimyasal ürünler ve
diğer müstahzarlar

20.59.59 Sadece 1,1,1-triflooetan ve pentafloretan içeren, kimya sanayi ve bağlı sanayilerde kullanılan
karışımlar

20.59.59 Metan, etan veya propanın halojenlenmiş türevlerini içeren, kimya sanayi ve bağlı sanayilerde
kull. diğer karışımlar
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20.59.59 Aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), ,? (devamı Resmi Gazetede)
içeren karışımlar

20.59.59 Esas olarak 5-ethyl-2-methyl-2-oxido- 1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)?(devamı Resmi Gazetede)
içeren karışım ve müstahzarlar

20.59.59 Kabuklanmayı önleyici bileşikler vb.

20.59.59 İnsan için kullanılan (30.04) ilaçların antibiyotik imalat işlemi ara ürünleri

20.59.59 Lityum niyobat wafer (dope edilmemiş)

20.59.59 Esas olarak organik bileşiklerden oluşan diğer kimyasal ürünler veya müstahzarlar; 20 °C'de
sıvı formunda olanlar HARİÇ

20.59.59 Elektro kaplamada kullanılan müstahzarlar

20.59.59 Metan, etan veya propanın halojenlenmiş türevlerini içeren karışımlar

20.59.59 Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler

20.59.59 İyon değiştiriciler; vakum tüpleri için emiciler; petrol sülfonatları (alkali metallerin,
amonyumun ve etanol aminlerin petrol sülfonatları hariç); bitümlü minerallerden elde edilen
yağların tiofenli sülfonik asitleri ve bunların tuzları

20.59.59 Dökümhanelerde kullanılan yardımcı ürünler (döküm kalıpları veya maçalar için kullanılan
bağlayıcılar hariç)

20.59.59 Sadece flor ve klorla perhalojenlenmiş asiklik hidrokarbonları içerenler

20.59.59 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içeren karışımlar

20.59.59 Sadece diflormetan, pentafloretan ve 1,1,1,2-tetrafloretane içeren, kimya ve bağlı sanayilerde
kullanılan karışımlar

20.59.59 Poliklorine edilmiş bifenil (PCBs), poliklorine edilmiş terpen (PCTs)/polibromine edilmiş
bifeniller (PBBs) içeren karış

20.59.59 Perfluorooctane sülfonik asit, tuzları, perfluorooctane sülfonamidler / perfluorooctane
sulphonyl fluoride içeren karşm

20.59.59 Elektrik tüpleri ve valflarında vakum teminine yarayan emici bileşimler

20.59.60 Kazeinatlar ve diğer kazein türevleri (kazein tutkalları hariç)

20.59.60 Süt albümini; kurutulmuş (yaprak, pul, flokon ve toz halinde);insan gıdası olarak kullanılmaya
elverişli

20.59.60 Jelatin ve jelatin türevleri

20.59.60 Süt albüminleri

20.59.60 Süt albümini; insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan

20.59.60 Albüminatlar ve diğer albümin türevleri

20.59.60 Jelatin ve jelatin türevleri, süt albüminleri dahil

20.59.60 Kazein diğer türevleri

20.59.60 Diğer albüminler; insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli

20.59.60 Jelatin ve türevleri (kazein, kemik ve balık tutkalları hariç)

20.59.60 Diğer albüminler; insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar

20.59.60 Albüminler; albüminatlar ve diğer albümin türevleri (yumurta albümini hariç)

20.59.60 Süt albümini; diğer şekilde;insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli

20.59.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatının bir parçası olarak
taşeronluk işlemleri

20.60.11 Diğer naylon/diğer poliamidlerden sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş)

20.60.11 Akrilik lif ve devamsız elyaflar, kardelenmemiş, taranmamış ya da eğirmek için başka şekilde
işlenmemiş olanlar

20.60.11 Sentetik filament demetleri; akrilik/modakrilikten

20.60.11 Sentetik devamsız lifler; poliesterlerden (işlem görmemiş)

20.60.11 Diğer poliamid lif ve devamsız elyaflar, kardelenmemiş, taranmamış veya eğirmek için başka
şekilde işlenmemiş olanlar

20.60.11 Sentetik filament demetleri; naylon/diğer poliamidlerden
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20.60.11 Aramidlerden sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş)

20.60.11 Sentetik devamsız lifler; diğerlerinden (işlem görmemiş)

20.60.11 Devamsız aramid lifleri, kardelenmemiş, taranmamış veya eğirmek için başka şekilde
işlenmemiş olanlar

20.60.11 Diğer sentetik lif ve devamsız elyaflar, kardelenmemiş, taranmamış ya da eğirmek için başka
şekilde işlenmemiş olanlar

20.60.11 Sentetik filament demetleri-diğer

20.60.11 Sentetik devamsız lifler; polipropilenden (işlem görmemiş)

20.60.11 Sentetik devamsız elyaf ve lifler, kardelenmemiş ve taranmamış

20.60.11 Polipropilenden sentetik lif ve devamsız elyaflar, kardelenmemiş, taranmamış ya da eğirmek
için başka şekilde işlenmemiş olanlar

20.60.11 Sentetik filament demetleri; polipropilenden olanlar

20.60.11 Sentetik devamsız lifler; akrilik/modakrilikten (işlem görmemiş)

20.60.11 Polyester lif ve devamsız elyaflar, kardelenmemiş, taranmamış ya da eğirmek için başka
şekilde işlenmemiş olanlar

20.60.11 Sentetik filament demetleri; poliesterlerden

20.60.12 Naylon/diğer poliamidden iplik (dikiş hariç) yüksek mukavemetli, toptan

20.60.12 Yüksek dayanırlıkta filament iplik, naylon veya diğer poliamidlerden (dikiş iplikleri,
perakende satışa hazır iplikler ve aramidlerden yüksek dayanırlıklı iplik hariç)

20.60.12 Yüksek dayanırlıkta filament iplikler, poliamidden ve polyesterden

20.60.12 Aramidlerden iplik (dikiş hariç) yüksek mukavemetli, toptan

20.60.12 Polyesterden yüksek mukavemetli iplikler; dikiş ipliği hariç, perakende satılacak hale
getirilmemiş

20.60.12 Yüksek dayanırlıkta filament iplik, aramidden (dikiş iplikleri ve perakende satışa hazır iplikler
hariç)

20.60.12 Yüksek dayanırlıkta filament iplik, polyesterden (perakende satışa hazır olanlar hariç)

20.60.13 Polipropilenden tekstürize iplik (dikiş hariç)

20.60.13 Filament iplikler, elastomerik, perakende satışa hazır olmayanlar

20.60.13 Filament iplikler, polipropilenden, perakende satışa hazır olmayanlar (dikiş ipliği hariç)

20.60.13 Poliesterden tekstürize iplik (dikiş hariç)

20.60.13 Diğerleri, poliesterden (kısmen çekimli) (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur

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

20.60.13 Tekstil filament ipliği, polyesterden, perakende satışa hazır olmayanlar (dikiş ipliği hariç)

20.60.13 Naylondan veya diğer poliamidlerden tekstüre iplikler; (dikiş hariç) (tek katının tex>50,
yüksek mukavemetli, toptan)

20.60.13 Diğer sentetik filament iplikler, tek kat

20.60.13 Sentetik filamentlerden diğer iplikler (dikiş ipliği hariç); büküm metrede>50 tur, perakende
satış için olmayan

20.60.13 Diğerleri, polipropilenden (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur

20.60.13 Halı filament ipliği, poliamidlerden, perakende satışa hazır olmayanlar (dikiş ipliği hariç)

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

20.60.13 Elastomerden diğer iplik (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur

20.60.13 Diğerleri, poliesterden (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur

20.60.13 Polipropilenden iplikler (dikiş ipliği hariç);metrede 50 turdan fazla bükülmüş, tek kat,
perakende satış için olmayan

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

20.60.13 Diğer sentetik lif iplikleri (toptan)

20.60.13 Diğerleri, naylondan/diğer poliamidden (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur

20.60.13 Diğer sentetik filament iplikler, perakende satışa hazır olmayanlar (dikiş ipliği hariç)
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20.60.13 Diğer sentetik lif iplikleri; tek kat, 1m<50 tur

20.60.13 Tekstil filament ipliği, poliamidlerden, perakende satışa hazır olmayanlar (dikiş ipliği hariç)

20.60.14 Diğer sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha fazla)

20.60.14 Diğer sentetik şerit vb. (en<=5mm)

20.60.14 Monofilamentler, sentetik, ≥ 67 desiteks, enine kesiti ≤ 1 mm (polipropilen monofilamentler
hariç), sentetik tekstil malzemelerinden görünür genişliği ≤ 5 mm olan şeritler vb. şekillerde
(örneğin, suni hasır) olanlar

20.60.14 Polipropilenden sentetik şerit vb. (en<=5mm)

20.60.14 Monofilamentler, polipropilenden, ≥ 67 desiteks, enine kesiti ≤ 1 mm (elastomerler hariç)

20.60.14 Sentetik monofilament; sentetik tekstil malzemelerinden şeritler ve benzerleri

20.60.14 Elastomerlerden sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha fazla,kesit<=1mm)

20.60.14 Polipropilenden sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha fazla)

20.60.21 Suni filament lifler ve devamsız elyaflar (kardelenmemiş, taranmamış veya eğirmek için başka
şekilde işlenmemiş olanlar, asetattan olanlar hariç)

20.60.21 Suni devamsız lifler (işlem görmemiş) (viskoz ipeğinden)

20.60.21 Suni filament demetleri; selüloz asetatdan olanlar

20.60.21 Suni filament demetleri; selüloz asetatdan olanlar HARİÇ

20.60.21 Suni devamsız elyaf ve lifler, kardelenmemiş veya taranmamış

20.60.21 Suni filament lifler, asetattan

20.60.21 Suni devamsız (işlem görmemiş)

20.60.22 Yüksek dayanırlıklı filament iplikler, viskos ipeğinden

20.60.22 Yüksek dayanırlıklı filament iplikler, viskos ipeğinden, perakende satışa hazır olmayanlar
(dikiş iplikleri hariç)

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

20.60.23 Diğer suni filament iplikler, 67 desiteksten küçük olan suni monofilamentler dahil, tek kat,
perakende satışa hazır olmayanlar (dikiş ipliği hariç)

20.60.23 Selüloz asetattan tek kat iplik

20.60.23 İplikler, viskos ipeği filamentlerinden, 67 desiteksten küçük olan monofilamentler dahil, tek
kat, perakende satışa hazır olmayanlar (dikiş ipliği ve yüksek dayanırlıklı iplik hariç)

20.60.23 Diğer suni filament iplikler, tek kat

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

20.60.23 Filament iplikler, selüloz asetatından, 67 desiteksten küçük olan monofilamentler dahil, tek
kat, perakende satışa hazır olmayanlar (dikiş ipliği ve yüksek dayanırlıklı iplik hariç)

20.60.23 Diğer suni filament iplikleri (dikiş hariç) toptan

20.60.23 Viskoz ipeğinden (metrede 120 turdan fazla bükülmüş)

20.60.24 Suni monofilamentler, ≥ 67 desiteks, enine kesiti ≤ 1 mm, suni tekstil malzemelerden görünür
genişliği ≤ 5 mm olan şeritler vb. şekillerde olanlar

20.60.24 Suni monofilamentler (>= 67 desiteks, <= 1 mm)

20.60.24 Suni monofilament; suni tekstil malzemelerinden şeritler ve benzerleri

20.60.99 Suni ve sentetik elyaf imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

21.10.10 o-asetilsalisik asit, tuzları ve esterleri

21.10.10 Salisilik asit esterleri ve bunların tuzları (O-asetilsalisilik asit hariç)

21.10.10 Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları

21.10.10 Salisilik asit ve tuzları

21.10.10 O-asetilsalisilik asit ile tuzları ve esterleri

21.10.10 Salisilik asit, O-asetilsalisilik asit, bunların tuzları ve esterleri

21.10.20 Kolin ve tuzları

21.10.20 Meprobomat (INN)

21.10.20 Alaklor (ISO)
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21.10.20 Etinamat(INN)

21.10.20 Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler

21.10.20 Floroasetamid (ISO), monokropton (ISO) ve fosfamidon (ISO)

21.10.20 Lisin, glutamik asitler ve bunların tuzları; dörtlü amonyum tuzları ve hidroksitleri;
fosfoaminolipitler; amidler ve bunların türevleri ve tuzları

21.10.20 Siklik amidler ve türevleri ile bunların tuzları (siklik karbamatlar dahil) (üreinler ve türevleri
ile bunların tuzları hariç)

21.10.20 Tetraetilamonyum perfluorooktan sülfonat

21.10.20 Diğer asiklik amidler ve türevleri, tuzları

21.10.20 Diğer siklik amidler ve türevleri ile siklik amidlerin diğer tuzları

21.10.20 Glutamik asit ve tuzları

21.10.20 Lizin ve esterleri; bunların tuzları

21.10.20 Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri

21.10.20 Dörtlü (kuaterner) amonyum tuzları ve hidroksitleri; lesitinler ve diğer fosfoaminolipitler,
kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin

21.10.20 2-Asetamidobenzoik asit

21.10.20 Didesildimetilamonyum perfluorooktan sülfonat

21.10.20 Lisin ve glutamik asitler

21.10.20 Lisin ve esterleri ile bunların tuzları

21.10.20 Lidokain (INN)

21.10.20 Asiklik amidler ve türevleri ile bunların tuzları (asiklik karbamatlar dahil)

21.10.31 Bileşikler, yapısında başka bir halkayla birleşmemiş pirazol halkası olanlar (hidrojenlenmiş
olsun veya olmasın)

21.10.31 Bileşikler, yapısında bir fenotiazin halka-sistemi (hidrojenlenmiş olsun veya olmasın) olanlar;
daha fazla birleşmemiş olanlar

21.10.31 Fenazon (antiprin) ve türevleri

21.10.31 Diğer allobarbital, amobarbital, barbital vb. tuzları

21.10.31 Yapısında bir pirimidin halkası/piperazin halkası olan diğer bileşikler

21.10.31 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası olan diğer bileşikler

21.10.31 Başka yerde sınıflandırılmamış laktonlar, yalnızca azot atomları ile oluşan heterosiklik
bileşikler; yapısında başka bir halkayla birleşmemiş pirazol halkası olan bileşikler; yapısında
bir pirimidin halkası, bir piperazin halkası, başka bir halkayla birleşmemiş triazin halkası veya
bir fenotiazin halkası olan bileşikler (daha fazla birleşmemiş olanlar); hidantoin ve türevleri

21.10.31 Malonilüre (barbitürik asit) ile türevleri ve bunların tuzları

21.10.31 Gamma-bütirolaktan

21.10.31 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası olan bileşikler

21.10.31 Loprazolam, meklokualon, metakualon ve zipeprol vb. tuzları

21.10.31 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası olan bileşiklerin diğerleri

21.10.31 Malonil üre (barbutirik asit) ve tuzları

21.10.31 Diazinon (ıso)

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

21.10.31 Laktonlar (Fenolftalein; 1-Hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-oxo-1H,
3H-benzo[de]isokromen-1-yl]-6-oktadesiloksi-2-naftoik asit; 3'-Kloro-6'-
siklohekzilaminospiro[izobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-one; 6′-(N-Etil-p-toluidino)-2'-
metilspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-one; Metil-6-dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-
hidroksi-3-metil-1-phenanthryl)-3-oxo-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran-1-yl]naftalin-2-karboksila,
gamma-Butirolaktone ve inorganik veya organik cıva bileşikleri hariç)

21.10.31 Bileşikler, yapısında başka bir halkayla birleşmemiş bir triazin halkası (hidrojenlenmiş olsun
olmasın) olanlar (melamin hariç)

21.10.31 Propifenazon (INN)
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21.10.31 Fenobarbital, barbital ve tuzları

21.10.31 1,4 - Diazabisiklo (2,2,2) oktan (trietilendiamin)

21.10.31 Tietilperazin (INN)- tioridazin (INN) ve tuzları

21.10.31 Hidantoin ve türevleri

21.10.31 Laktonlar; Fenolftalein, Hidroksi octadecyloxy naftoik asit, Kloro siklohekzilaminospiro,
Metil dokosiloksi hidroksi

21.10.31 Fenilbutazon (INN)

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

21.10.31 Atrazin; propazin; simazin; hekzahidro 1, 3, 5 trinitro1, 3, 5 triazin

21.10.31 Fenolftalein; 1-Hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-oxo-1H, 3H-
benzo[de]isokromen-1-yl]-6-oktadesikloksi-2-naftoik asit; 3'-Kloro-6'-
siklohekzilaminospiro[izobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-one; 6'-(N-Etil-p-toluidino)-2'-
metilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-one; Metil-6-dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-
hidroksi-3-metil-1-phenanthryl)-3-oxo-1H, 3h-nafto[1,8-cd]piran-1-yl]naftalin-2-karboksilat,
gamma-Butirolaktone

21.10.31 Bileşikler, yapısında bir primidin halkası (hidrojenlenmiş olsun veya olmasın) veya piperazin
halkası olanlar (malonilüre (barbitürik asit) ile türevleri hariç)

21.10.31 Santonin, nonalakton, izoaskorbikasit, ambredtolit, kumarin, metil kumarinler, etilkumarinler
ve diğer laktonlar

21.10.32 Diğer perfluorooktan sülfonamidler

21.10.32 N-(2-Hidroksietil)-N-metilperfluorooktan sülfonamid

21.10.32 N-Metiylperfluorooktan sülfonamid

21.10.32 3-{1-[(7-(Hekzadesilsulfonilamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1 H, 3H-nafto [1,8-cd]piran-1-yl}-
N,N-...(devamı Resmi Gazetede)

21.10.32 N-Etilperfluorooktan sülfonamid

21.10.32 Diğer sülfonamidler

21.10.32 N-Etil-N-(2-hidroksietil) perfluorooktan sülfonamid

21.10.32 Sülfonamidler

21.10.40 Kimyaca saf şekerler; eterleri esterleri ve tuzları

21.10.40 Başka yerde sınıflandırılmamış şekerler, kimyasal olarak saf; başka yerde sınıflandırılmamış
şeker eterleri ve esterleri ile bunların tuzları

21.10.40 Şekerler, kimyasal olarak saf (glikoz vb. hariç); şeker eterleri ve tuzları vb.

21.10.51 Provitaminler ve vitaminlerin diğerleri (tabii konsantreler dahil)

21.10.51 Vitamin B12 ve türevleri

21.10.51 Vitamin B2 ve türevleri

21.10.51 Vitamin e ve türevleri

21.10.51 D/dl pantotenik asit (B3 vitamini/B5 vitamini)

21.10.51 Diğer vitaminler ve türevleri

21.10.51 Vitamin a ve türevleri

21.10.51 Vitamin B1 ve türevleri

21.10.51 Vitamin c ve türevleri

21.10.51 Provitaminler ve vitaminler, doğal veya sentezle üretilmiş (doğal konsantreler dahil) bunların
vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların karışımları, herhangi bir solventte olsun veya
olmasın

21.10.51 Vitamin b 6 ve türevleri

21.10.51 Provitaminler, vitaminler ve bunların türevleri

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

21.10.52 Somatotrapin, bunların türevi vb. yapıdakiler

21.10.52 Kortizon, hidrokortizon, prednizon ve prednizolon

21.10.52 Diğer hormonlar ve bunların türevleri



KOD TANIM

21.10.52 Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri

21.10.52 Hipofizin ön lobu hormonları/benzeri hormonlar vb. türevleri

21.10.52 Prostaglandinler, thromoxanlar ve leukotrienler vb. türevleri

21.10.52 Hormonlar ve bunların türevleri; esas itibariyle hormon olarak kullanılan diğer steroidler

21.10.52 Ostrojenler ve projestojenler

21.10.52 Ensülin ve tuzları

21.10.52 Hormonlar, prostaglandinler, tromboksanlar ve lökotrienler, doğal veya sentezle üretilmiş;
bunların türevleri ve yapısal analogları (temelde hormon olarak kullanılan zincir yapısı
değiştirilmiş polipeptitler dahil)

21.10.53 Nikotin ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri

21.10.53 Ergometrin (INN) ve tuzları

21.10.53 Kathin (INN) ve tuzları

21.10.53 Diğer afyon alkaloidleri vb. türevleri

21.10.53 Diğer çavdar mahmuzu alkaloidleri vb. tuzları, türevleri

21.10.53 Fenetilin (INN) ve tuzları

21.10.53 Efedrin ve tuzları

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

21.10.53 Glikosidler, bitkisel alkaloidler, bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri

21.10.53 Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin(INN),metamfetamin racemate;bunların
tuzları,esterleri ve diğer türevleri

21.10.53 Diğer teofilin ve aminofilin vb. türevleri, tuzları

21.10.53 Psödoefedrin (INN) ve tuzları

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

21.10.53 Glikosidler ve bitkisel alkaloidler, doğal veya sentezle üretilmiş, ve bunların tuzları, eterleri,
esterleri ve diğer türevleri

21.10.53 Rutosid (rutin) ve türevleri

21.10.53 Liserjik asit ve tuzları

21.10.53 Diğer efedrin ve tuzları

21.10.53 Kafein ve tuzları

21.10.53 Gliserizik asit (glisirizin) ve gliserizatlar

21.10.53 Bitkisel kökenli diğer alkaloidler ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri

21.10.53 Ergotamin (INN) ve tuzları

21.10.53 Norephedrine ve bunların tuzları

21.10.53 Dijital glikozitler

21.10.53 Kınakına alkaloidleri ve bunların türevleri ve tuzları

21.10.54 Kloramfenikol ve türevleri; bunların tuzları

21.10.54 Tetrasiklinler ve türevleri; bunların tuzları

21.10.54 Antibiyotikler (ilaç hammaddesi)

21.10.54 Dihidrostreptomisin tuzları, eterleri ve hihratları

21.10.54 Diğer antibiyotikler, türevleri; tuzları

21.10.54 Penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki türevleri;bunların tuzları

21.10.54 Erithromisin ve türevleri; bunların tuzları

21.10.54 Diğer streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları

21.10.60 İnsan menşeli guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının hulasaları

21.10.60 İnsan kanı

21.10.60 Mikroorganizma kültürleri

21.10.60 İnsan kanı; tedavi, korunma veya teşhise yönelik hazırlanmış hayvan kanı; mikroorganizma
kültürleri; toksinler (mayalar hariç)



KOD TANIM

21.10.60 Hayvan menşeli tedavide kullanılan diğer maddeler

21.10.60 Salgı bezlerinin, diğer organların veya bunların salgılarının ekstreleri (organoterapi için
kullanılanlar)

21.10.60 Toksinler

21.10.60 Tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı

21.10.60 Başka yerde sınıflandırılmamış salgı bezleri ve diğer organlar ile bunların ekstreleri ve diğer
insan ve hayvan kaynaklı maddeler

21.10.60 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış insan menşeli diğer maddeler

21.10.60 Başka yerde sınıflandırılmamış salgı bezleri ve diğer organlar veya maddeler, terapatik (tedavi
edici) veya profilaktik (koruyucu) kullanım için (kan ve salgı bezlerinin veya diğer organların
ekstreleri hariç)

21.10.60 Hayvan menşeli heparin ve tuzları

21.10.60 Hayvan menşeli guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının hulasaları

21.10.99 Temel eczacılık ürünleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

21.20.11 Tıbbi ilaçlar (penisilin, penisilanik asit yapısındaki türevlerini, streptomisin veya türevlerini
içeren), terapatik (tedavi edici) veya profilaktik (koruyucu) kullanım için, perakende satışa
hazır olmayanlar

21.20.11 Tıbbi ilaçlar, penisilin, streptomisin ve bunların türevlerinden, dozlar halinde veya perakende
satışa hazır olanlar

21.20.11 Tıbbi ilaçlar, diğer antibiyotiklerden, perakende satışa hazır olmayanlar

21.20.11 Tıbbi ilaçlar, penisilin veya diğer antibiyotikleri içeren

21.20.11 Tıbbi ilaçlar, diğer antibiyotiklerden, perakende satışa hazır olanlar

21.20.11 Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri (dozlandırılmış veya perakende
satış için)

21.20.11 Antibiyotikleri içeren ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış)

21.20.11 Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar (dozlandırılmamış)

21.20.11 Penisilanik asit bünyeli penisilinler/türevleri veya streptomisinler/türevlerini içeren ilaçlar
(dozlandırılmamış)

21.20.12 İnsülin içeren ilaçlar (dozlandırılmamış)

21.20.12 Tıbbi ilaçlar, hormon içeren fakat antibiyotik içermeyenler, terapatik (tedavi edici) veya
profilaktik (koruyucu) kullanım için, ölçülü dozlar halinde olmayanlar veya perakende satışa
hazır olmayanlar (insülin hariç)

21.20.12 İnsülin içeren ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış)

21.20.12 Tıbbi ilaçlar, insülin içeren fakat antibiyotik içermeyenler, terapatik (tedavi edici) veya
profilaktik (koruyucu) kullanım için, ölçülü dozlar halinde olmayanlar veya perakende satışa
hazır olmayanlar

21.20.12 Hormonları veya 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içerip, antibiyotikleri içermeyen diğer
ilaçlar (dozlandırılmamış)

21.20.12 Tıbbi ilaçlar, insülin içeren fakat antibiyotik içermeyenler, terapatik (tedavi edici) veya
profilaktik (koruyucu) kullanım için, ölçülü dozlar halinde veya perakende satışa hazır olanlar

21.20.12 Böbreküstü bezi hormonlarını, türevlerini ve yapısal benzerlerini içeren ilaçlar; dozlandırılmış
veya perakende için

21.20.12 Tıbbi ilaçlar, hormon içeren fakat antibiyotik içermeyenler

21.20.12 Antibiyotik içermeyip, diğer hormonları / 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içeren ilaçlar
(dozlandırılmış, perakende)

21.20.12 Tıbbi ilaçlar, kortikosteroid hormonlarını, bunların türevlerini ve yapısal analoglarını içerenler,
ölçülü dozlar halinde veya perakende satışa hazır olanlar

21.20.13 Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende satış için
ambalajlanmış

21.20.13 Norefedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmamış veya perakende satış için
ambalajlanmamış

21.20.13 Tıbbi ilaçlar, alkaloidlerden veya bunların türevlerinden, perakende satışa hazır olanlar



KOD TANIM

21.20.13 Vitaminleri veya 29.36 Pozisyonundaki diğer ürünleri içeren diğer ilaçlar (dozlandırılmış,
perakende için)

21.20.13 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış diğer ilaçlar
(dozlandırılmamış)

21.20.13 Efedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmamış veya perakende satış için
ambalajlanmamış

21.20.13 Tıbbi ilaçlar, alkaloidlerden veya bunların türevlerinden, perakende satışa hazır olmayanlar

21.20.13 Sigara bıraktırmaya yardımcı olan nikotin bantları (transdermal sistemler)

21.20.13 Norefedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış

21.20.13 Alkaloidleri veya bunların türevlerini içeren diğer ilaçlar; dozlandırılmamış veya perakende
satış için ambalajlanmamış

21.20.13 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan diğer ilaçlar;
dozlandırılmış, ambalajlanmış

21.20.13 Alkaloidleri veya türevlerini içeren diğer ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende satış için
ambalajlanmış

21.20.13 Anti-sıtma aktif maddelerini (Faslın 2 no.lu alt pozisyon notu) içeren ilaçlar; dozlandırılmamış
veya perakende olmayan

21.20.13 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tıbbi ilaçlar, karıştırılmış veya karıştırılmamış ürünlerden
yapılanlar, perakende satışa hazır olanlar

21.20.13 Tıbbi ilaçlar, alkaloidleri veya bunların türevlerini içeren, fakat hormon veya antibiyotik
içermeyenler

21.20.13 Anti-sıtma aktif maddelerini (Faslın 2 no.lu alt pozisyon notu) içeren ilaçlar; dozlandırılmış
veya perakende için

21.20.13 Efedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış

21.20.13 Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmamış veya perakende satış için
ambalajlanmamış

21.20.13 Diğer tıbbi ilaçlar, HS 3003 (tedavide/korunmada kullanılmak üzere karıştırılmış ilaçlar
(dozsuz))'tekilerden, terapatik (tedavi edici) veya profilaktik (koruyucu) kullanım için,
perakende satışa hazır olmayanlar

21.20.13 Tıbbi ilaçlar, vitaminleri, provitaminleri, bunların türevlerini ve birbirleriyle olan karışımlarını
içerenler, terapatik (tedavi edici) veya profilaktik (koruyucu) kullanım için, ölçülü dozlar
halinde veya perakende satışa hazır olanlar

21.20.21 Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık
ürünleri

21.20.21 İnsanlar için kullanılan aşılar

21.20.21 Karışım halinde bağışıklık ürünleri; dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde
ambalajlanmamış/hazırlanmamış

21.20.21 Antiserumlar ve aşılar

21.20.21 Antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları

21.20.21 Sıtma teşhisi için test kitleri

21.20.21 Bağışıklık sağlayan diğer ürünler

21.20.21 Antiserum, bağışıklık (immünolojik) süreçlerinin ve diğer kan fraksiyonlarının düzenlenmesi
ile doğrudan ilişkili diğer immünolojik ürünler

21.20.21 Karışım olmayan bağışıklık ürünleri; dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde
ambalajlanmamış/hazırlanmamış

21.20.21 Veterinerlikte kullanılan aşılar

21.20.22 Kimyasal kontraseptik müstahzarlar, hormon ve spermisit esaslı

21.20.22 Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya spermisit olan gebeliği önleyici
kimyasal müstahzarlar

21.20.23 Kan gruplama reaktifleri

21.20.23 Kan gruplarının/kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifler



KOD TANIM

21.20.23 Radyografi muayeneleri için X-ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar; hastaya uygulanmak üzere
tasarlanmış diyagnostik (tanı) reaktifleri

21.20.23 Radyografi muayeneleri için x ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar

21.20.23 Diyagnostik (tanı) reaktifleri ve diğer eczacılık müstahzarları

21.20.24 Cerrahi dikişler için steril katgütler

21.20.24 Vatka ve vatkadan mamul eşya

21.20.24 Tıp, cerrahi, dişçilikte kullan. eczacılık maddeleri (diğer maddelerden)

21.20.24 Başka yerde sınıflandırılmamış eczacılık maddeleri ile birlikte kullanılan tamponlar, gazlı
bezler, vb., perakende satışa hazır olanlar

21.20.24 Tekstil maddelerinden yapılmış sargı bezleri, bandaj, sparadlar, vb

21.20.24 Yapışkanlı bandajlar veya benzeri maddeler, tıbbi bir malzemeyle emdirilmiş (emprenye
edilmiş) veya kaplanmış, perakende satışa hazır olanlar

21.20.24 İlk yardım çantaları ve kutuları

21.20.24 Steril cerrahi katgütler

21.20.24 Gaz bezleri ve gazlı diğer eşya

21.20.24 Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler

21.20.24 Yapışkanlı bandajlar, katgütler ve benzeri malzemeler; ilk yardım çantaları

21.20.24 İlk yardım çantaları ve setleri

21.20.99 Eczacılık müstahzarları imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

22.11.11 Otomobil dış lastiği; yeni

22.11.11 Yeni havalı (pnömatik) lastikler, kauçuktan yapılmış, otomobillerde kullanılanlar (yarış
arabaları için olanlar da dahil)

22.11.11 Yeni havalı (pnömatik) lastikler, kauçuktan yapılmış, otomobillerde kullanılanlar

22.11.12 Yeni havalı (pnömatik) lastikler, kauçuktan yapılmış, motosikletlerde ve bisikletlerde
kullanılanlar

22.11.12 Bisiklet dış lastiği; yeni

22.11.12 Motosikletlerde kullanılanlar kauçuktan yeni dış lastikler

22.11.13 Otobüs, kamyon için kauçuktan dış lastik (yükleme endeksi >121)

22.11.13 Uçak dış lastiği; yeni

22.11.13 Yeni havalı (pnömatik) lastikler, kauçuktan yapılmış, otobüslerde veya kamyonlarda
kullanılanlar, yük indeksi ≤ 121 olanlar

22.11.13 Yeni havalı (pnömatik) lastikler, kauçuktan yapılmış, hava taşıtlarında kullanılanlar

22.11.13 Yeni havalı (pnömatik) lastikler, kauçuktan yapılmış, otobüslerde veya kamyonlarda
kullanılanlar, yük indeksi > 121 olanlar

22.11.13 Yeni havalı (pnömatik) lastikler, kauçuktan yapılmış, otobüslerde, kamyonlarda veya hava
taşıtlarında kullanılanlar

22.11.13 Otobüs, kamyon için kauçuktan dış lastik (yükleme endeksi=<121)

22.11.14 Yeni pnömatik kauçuk lastikler (otomobiller, motosikletler, bisikletler, otobüsler, kamyonlar,
uçaklar; tarımsal, ormancılık, inşaat veya endüstriyel yükleme - boşaltma makineleri ve
araçları için olanlar dahil; balık sırtı ve benzeri desenli olanlar hariç)

22.11.14 Kauçuktan yeni dış lastikler; tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan

22.11.14 Tarım lastikleri ve diğer yeni havalı (pnömatik) lastikler, kauçuktan

22.11.14 Kauçuktan yeni dış lastikler; diğer taşıt ve makinelerde kullanılan

22.11.14 İnşaat ve endüstriyel yükleme - boşaltma araçlarında kullanılan yeni pnömatik kauçuk lastikler

22.11.14 Balık sırtı ya da benzeri desenli yeni pnömatik kauçuk lastikler (tarım, ormancılık, inşaat veya
endüstri araçları ve makinelerindekiler hariç)

22.11.14 Tarım veya ormancılık araçlarında kullanılan yeni pnömatik kauçuk lastikler, arka dış

22.11.14 Tarım veya ormancılık araçlarında kullanılan yeni pnömatik kauçuk lastikler, ön dış

22.11.14 Kauçuktan yeni dış lastikler; yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde
kullanılan
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22.11.15 Bisikletlerde kullanılanlar kauçuktan iç lastikler

22.11.15 Diğer amaçlar için kullanılan kauçuktan iç lastikler

22.11.15 Dış lastikler için sırtlar

22.11.15 Uçaklarda kullanılan kauçuktan iç lastikler

22.11.15 Dolgu veya alçak basınçlı lastikler, dış lastikler için değişebilir sırtlar, kauçuktan

22.11.15 Kauçuk kolonlar

22.11.15 Otomobil, bisiklet, otobüs ve kamyonlarda kullanılan kauçuktan iç lastikler

22.11.15 Lastik kolonları, kauçuktan

22.11.15 Traktör önlerinde kullanılan kauçuktan iç lastikler

22.11.15 Otomobiller (steyşın ve yarış otomobilleri dahil), otobüsler ve kamyonlarda kullanılan
kauçuktan iç lastikler

22.11.15 Bisikletlerde (yardımcı motorlu olsun olmasın) ve mopedlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

22.11.15 Motosikletlerde kullanılanlar kauçuktan iç lastikler

22.11.15 Kauçuktan diğer iç lastikler

22.11.15 Dolgu lastikleri/tekerlek bandajları

22.11.15 Traktör arkasında kullanılan kauçuktan iç lastikler

22.11.15 İç lastikler, dolgu veya alçak basınçlı lastikler, dış lastikler için değişebilir sırtlar ve kolonlar,
kauçuktan

22.11.16 Şeritler, kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılanlar

22.11.16 Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan profiller

22.11.20 Dış lastikler, sırt geçirilmiş, kauçuktan (hava taşıtlarında kullanılmak için olanlar dahil;
otomobil, otobüs ve kamyonlarda kullanılmak için olanlar hariç)

22.11.20 Otobüs/kamyon için sırt geçirilmiş dış lastikler

22.11.20 Hava taşıtları için sırt geçirilmiş dış lastikler

22.11.20 Sırt geçirilmiş diğer dış lastikler

22.11.20 Dış lastikler, sırt geçirilmiş, kauçuktan, otobüs ve kamyonlarda kullanılmak için olanlar

22.11.20 Otomobiller için sırt geçirilmiş dış lastikler

22.11.20 Dış lastikler, sırt geçirilmiş, kauçuktan, otomobillerde kullanılmak için olanlar

22.11.20 Dış lastikler, havalı (pnömatik), sırt geçirilmiş, kauçuk olanlar

22.11.99 Kauçuk dış ve iç lastik imalatının, kauçuk lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesinin bir
parçası olarak taşeronluk işlemleri

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

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

22.19.20 Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler

22.19.20 Karbon karası veya silika ile karıştırılmış kauçuk

22.19.20 Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler

22.19.20 Gözenekli olmayan kauçuktan çubuk ve profiller

22.19.20 Vulkanize edilmemiş kauçuktan şekiller ve eşyalar (çubuklar, tüpler, profil şekilleri, diskler ve
halkalar dahil) (lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan şeritler hariç)

22.19.20 Çekme çubuklar ve profiller, katı kauçuktan

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

22.19.20 Gözenekli olmayan kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler

22.19.20 Diğer vulkanize edilmemiş katkılı kauçuk, birincil formda veya tabakalar, levhalar veya
şeritler halinde

22.19.20 Tabaka, levha ve şeritler, katı vulkanize kauçuktan, yer kaplamaları için

22.19.20 Diğer karıştırılmış kauçuk (vulkanize edilmemiş)

22.19.20 Gözenekli olmayan kauçuktan; yer kaplamaları ve paspaslar



KOD TANIM

22.19.20 Vulkanize edilmemiş kauçuk ve bundan eşyalar; vulkanize edilmiş kauçuktan ip, kordon,
levha, tabaka, şerit, çubuk ve profiller (sert kauçuktan olanlar hariç)

22.19.20 Tabaka, levha ve şeritler, vulkanize kauçuktan

22.19.20 Çözeltiler; dispersiyonlar halinde karıştırılmış kauçuk

22.19.20 Vulkanize edilmemiş kauçuk, karbon karası veya silis katkılı

22.19.20 Çekme çubuklar ve profiller, gözenekli vulkanize kauçuktan

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

22.19.20 Gözenekli kauçuktan çubuk ve profiller

22.19.20 İp ve kordonlar, vulkanize kauçuktan

22.19.30 Tüp, boru ve hortumlar, vulkanize edilmiş kauçuktan (sert kauçuktan olanlar hariç)

22.19.30 Bağlantı elemanları, vulkanize kauçuktan, hortumlar için

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

22.19.30 Hortumlar, vulkanize kauçuktan, diğer maddelerle takviye edilmiş veya birleştirilmiş (metal
veya tekstille takviye edilmiş kauçuk hortumlar hariç)

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

22.19.30 Hortumlar, vulkanize kauçuktan, metal takviyeli

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

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

22.19.30 Tüp, boru ve hortumlar, vulkanize kauçuktan, takviyesiz

22.19.30 Boru ve hortumlar; vulkanize kauçuktan, (takviyesiz/birleşmemiş) donanımsız

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

22.19.30 Hortumlar, vulkanize kauçuktan, tekstil takviyeli

22.19.30 Hortum; vulkanize kauçuktan; (metal takviyeli) donanımsız

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

22.19.40 Transmisyon kayışları, kauçuktan, trapez biçiminde ve/veya şerit biçiminde (V-kayışlar dahil)

22.19.40 Diğer transmisyon kolonu; vulkanize edilmiş kauçuktan

22.19.40 Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez şek., 180<çevre=<240cm) (v yivli
hariç)

22.19.40 Konveyör bantları veya taşıma kayışları, vulkanize kauçuktan

22.19.40 Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (metalle takviyeli)

22.19.40 Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez şeklinde, 180<çevre=<240cm) (v
yivli )

22.19.40 Senkronize kayışlar, kauçuktan

22.19.40 Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez şeklinde, 60<çevre=<180cm) (v yivli)

22.19.40 Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (sonsuz senkronize, 150<çevre=<198cm)

22.19.40 Konveyör bantları, kauçuktan

22.19.40 Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (diğer maddelerle takviyeli)

22.19.40 Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (sonsuz senkronize, 60<çevre=<150cm)

22.19.40 Transmisyon kayışları, kauçuktan (v-kayışlar ve v-kayış tertibatı, trapez ve/veya şerit
biçiminde olanlar, konveyör bantları, senkronize kayışlar hariç)

22.19.40 Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez şekl. 60<çevre=<180cm) (v yivli
hariç)

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

22.19.50 Yapışkan bantlar, kauçuklu dokumadan, eni ≤ 20 cm olanlar

22.19.50 Diğer kauçuklu mensucat; 59.02 pozisyonundakiler HARİÇ

22.19.50 Yapışkan kauçuklu bant (en=<20cm); 59.02 pozisyonundakiler HARİÇ

22.19.50 Kauçuklu örme veya kroşe mensucat; 59.02 pozisyonundakiler HARİÇ

22.19.50 Tekstil kumaşlar, kauçuklu dokumadan (su geçirmez hale getirilmiş kumaşlar), kord bezi hariç



KOD TANIM

22.19.50 Kauçukla aglomere edilmiş, paralel dokunabilir ipliklerden mensucat; 59.02
pozisyonundakiler HARİÇ

22.19.50 Tekstil kumaşlar, kauçuklu dokumadan (eni ≤ 20 cm olan yapışkan bantlar hariç)

22.19.60 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer giyim eşyası ve aksesuarı

22.19.60 Giyim eşyası ve giysi aksesuarları (eldivenler, tek parmaklı eldivenler ve parmaksız eldivenler
dahil), her türlü amaç için, vulkanize kauçuktan olanlar (sert kauçuktan olanlar hariç)

22.19.60 Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan)

22.19.60 Ev işlerinde ve diğer yerde kullanılan eldivenler (Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan)
(cerrahide kullanılan hariç)

22.19.60 Giyim eşyası ve giysi aksesuarları, vulkanize kauçuktan olanlar (sert kauçuktan olanlar hariç)

22.19.71 Emzikler, bebekler, biberonlar vb. için

22.19.71 Hijyenik ürünler veya eczacılık ürünleri, kauçuktan (gebeliği önleyici kılıflar hariç)

22.19.71 Gebelik önleyici kılıflar (prezervatifler)

22.19.71 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan hijyen eşyası ve eczacılık eşyası

22.19.71 Hijyenik ürünler ve eczacılık ürünleri (bebek emziği dahil), vulkanize kauçuktan (sert
kauçuktan olanlar hariç)

22.19.71 Prezervatifler; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

22.19.72 Yer döşemeleri ve paspaslar, vulkanize kauçuktan (gözenekli kauçuktan olanlar hariç)

22.19.72 Yer döşeme ve paspası; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

22.19.73 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya;  87.01 ila 87.05 poz. motorlu araçlar için

22.19.73 Gözenekli vulkanize kauçuktan eşyalar, teknik işler için kullanılanlar

22.19.73 Kalıplanmış parçaları, kauçuktan traktörler ve motorlu kara taşıtları için olanlar

22.19.73 Gözenekli kauçuktan diğer eşya

22.19.73 Kauçuk eşya (taşıtlar için metal bağlantılı parçalar)

22.19.73 Dış taban ve topuklar kauçuktan

22.19.73 Başka yerde sınıflandırılmamış vulkanize kauçuktan diğer eşyalar; bütün şekillerde sert
kauçuk ve bunlardan yapılan eşyalar; gözenekli vulkanize kauçuktan yapılmış yer döşemeleri
ve paspaslar

22.19.73 Tekne veya iskele usturmaçaları, vulkanize kauçuktan, şişirilebilir olsun veya olmasın;
vulkanize kauçuktan diğer şişirilebilir eşyalar

22.19.73 Başka yerde sınıflandırılmamış vulkanize katı kauçuktan eşyalar

22.19.73 Gemi/doklarda kullanılan çarpmayı önleyici kauçuk tampon

22.19.73 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya

22.19.73 Contalar, vulkanize kauçuktan

22.19.73 Dış taban ve topuklar, kauçuktan

22.19.73 Vulkanize kauçuktan conta, rondela ve diğer eşya

22.19.73 Yazı silme lastiği; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

22.19.73 Metal bağlantı parçaları, kauçuktan (traktörler ve motorlu kara taşıtları için olanlar hariç)

22.19.73 Silgiler, vulkanize kauçuktan

22.19.73 Sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi) (döküntü ve artıklar dahil); sertleştirilmiş kauçuktan eşya

22.19.73 Vulkanize kauçuktan diğer şişirilebilir eşya

22.19.73 Atık ve hurda olanlar dahil her türlü sert kauçuk; Başka yerde sınıflandırılmamış sert kauçuk
malzemeler.

22.19.73 Metal bağlantı parçaları, kauçuktan, traktörler ve motorlu kara taşıtları için olanlar

22.19.73 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan metal bağlantılı parçalar

22.19.73 Ayakkabının kauçuk kısımları (örn. taban ve topuk)

22.19.99 Diğer kauçuk ürünlerin imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

22.21.10 Monofilamentler, enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde, plastikten

22.21.10 Vinil klorür polimerlerinden monofiller, çubuklar ve profiller (en>1mm)
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22.21.10 Etilen polimerlerinden ince ve kalın çubuklar ve profiller, enine kesit >1mm olan monofiller

22.21.10 Katılma polimerizasyonu ürünlerinden monofiller, çubuklar ve profiller (en>1mm)

22.21.10 Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden monofiller, çubuklar ve profiller
(en>1mm)

22.21.10 Plastikten, enine kesit >1mm monofil/ince-kalın çubuk/profiller (Diğer plastiklerden olanlar);
diğerleri

22.21.10 Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde,
vinil klorür polimerlerinden olanlar (sadece yüzeyi işlenmiş fakat başka türlü işlenmemiş
olanlar dahil)

22.21.10 Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde,
etilen polimerlerinden olanlar (sadece yüzeyi işlenmiş fakat başka türlü işlenmemiş olanlar
dahil)

22.21.10 Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde,
plastikten olanlar (etilen polimerlerinden ve vinil klorürün polimerlerinden olanlar hariç)

22.21.21 Sert borular, hortumlar; vinil klorür polimerlerinden, dikişsiz (ileri işlemsiz)

22.21.21 Suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları) selülozik plastik maddelerden

22.21.21 Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, etilen polimerlerinden olanlar

22.21.21 Diğer plastiklerden sert boru, hortumlar ve bağlantı elemenlarının diğerleri

22.21.21 Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, diğerleri (ileri işlem görmemiş)

22.21.21 Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, vinil klorür polimerlerinden olanlar

22.21.21 Suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları) sertleştirilmiş proteinlerden

22.21.21 Sert borular, hortumlar; vinil klorür polimerlerinden, diğerleri (ileri işlemsiz)

22.21.21 Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, dikişsiz (ileri işlem görmemiş)

22.21.21 Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, propilen polimerlerinden olanlar

22.21.21 Sert borular, hortumlar; propilen polimerlerinden, dikişsiz (ileri işlem görmemiş)

22.21.21 Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, plastikten olanlar (etilen polimerlerinden, propilen
polimerlerinden ve vinil klorür polimerlerinden olanlar hariç)

22.21.21 Suni bağırsaklar, sertleştirilmiş proteinlerden veya selülozik maddelerden yapılmış; sert (rijit)
tüp, boru ve hortumlar, plastikten

22.21.21 Sert borular, hortumlar; propilen polimerlerinden, diğerleri (ileri işlem görmemiş)

22.21.21 Suni bağırsaklar (sucuk, sosis yapımında kullanılan tulumlar), sertleştirilmiş proteinlerden
veya selülozik maddelerden yapılmış

22.21.29 Plastikten esnek tüp, boru ve hortumlar, güçlendirilmiş veya başka şekilde diğer malzemelerle
birleştirilmiş olmayan, uyumlaştırma, conta ve bağlantı elamanlarıyla

22.21.29 Diğer tüp, boru ve hortumlar ile bunların bağlantı elemanları, plastikten

22.21.29 Plastik tüp, borular ve hortumlar (suni bağırsaklar, sucuk/sosis yapımında kullanılan tulumlar,
minimum patlama basınçları 27,6 Mpa olan sert (rijit) veya esnek tüp, boru ve hortumlar hariç)

22.21.29 Plastikten diğer borular ve hortumlar

22.21.29 Plastikten esnek tüp, boru ve hortumlar, güçlendirilmiş veya başka şekilde diğer malzemelerle
birleştirilmiş olmayan, bağlantısız

22.21.29 Plastikten diğer li boru ve hortumlar; birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş

22.21.29 Esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, patlama basıncı ≥ 27,6 Mpa olanlar

22.21.29 Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları

22.21.29 Tüpler, borular, hortumlar; takviyesiz, bağlantı elemanları olan

22.21.29 Bağlantı uyum elemanları, mafsallar, dirsekler, köşeler, plastikten, tüpler, borular ve hortumlar
için

22.21.29 Tüpler, borular, hortumlar (esnek)kırılma basıncı >= 27,6 MPA

22.21.30 Plastik diğer plaka/levha/film vb; Poli(etilen tereftalat)dan olanlar, kalınlık>0,35mm

22.21.30 Selüloz asetattan diğer rulo/şerit halinde filmler

22.21.30 Amino reçinelerden levha, yaprak, film/şeritler
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22.21.30 İyon değiştirici membranlar (kloralkali elekt.pillerde kullan.mahsus florlanmış plastik)

22.21.30 Plastik diğer plaka, levha vb; polietilenden, özgül kütle <0.94, kalın<0, 125mm

22.21.30 Propilen polimerlerinden bioryente levha; kalın < 0, 10 mm

22.21.30 Vinilklorür polimerinden plaka/levha/film vb; plastifiyan oranı=>%6,kalınlık>1mm

22.21.30 Akrilik polimerlerden diğer plaka/levha/film vb.

22.21.30 Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, biaksiyal yönelimli propilen
polimerlerinden, kalınlıkları ≤ 0,10 mm olanlar

22.21.30 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, vinil klorür polimerlerinden, plastizer
içeriği ≥ % 6, kalınlığı > 1 mm olanlar

22.21.30 Plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözeneksiz, polikarbonatlardan olanlar
(kendinden yapışkanlı ürünler ile takviyeli, lamine edilmiş, diğer malzemelerle
desteklenmiş/benzer şekilde birleştirilmiş yer, duvar, tavan kaplamaları hariç)

22.21.30 Plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözeneksiz selülozdan veya kimsayal
türevlerinden, takviyesiz, lamine edilmemiş, başka malzemelerle desteklenmemiş veya benzer
şekilde birleştirilmiş (kendinden yapışkanlı ürünler ile HS 39.18'deki plastikten zemin, duvar
ve tavan kaplamaları hariç)

22.21.30 Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, takviyesiz, etilen polimerlerinden,
kalınlıkları ≤ 0,125 mm olanlar

22.21.30 Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, stiren polimerlerinden olanlar,
takviyesiz, vb.

22.21.30 Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, polimetil metakrilattan, takviyesiz, vb.

22.21.30 Plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, polietilen tereftalattan, takviyesiz vb.,
kalınlıkları > 0,35 mm olanlar

22.21.30 Plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözeneksiz plastikten, takviyeli olmayan,
lamine edilmemiş, diğer malzemelerle desteklenmemiş veya benzer şekilde birleştirilmemiş
(kendinden yapışkanlı ürünler ile HS 39.18'deki plastikten zemin, duvar ve tavan kaplamaları
ve CN 3006.10.30'daki ameliyat veya dişçilik için steril adhezyon bariyerleri hariç)

22.21.30 Rejenere selülozdan levha, yaprak, film, folye ve şeritler

22.21.30 Polivinil butiraldan levha, yaprak, film/şeritler

22.21.30 Plastik diğer plaka/levha/film vb; Diğer plastikten; kondensasyon veya çevrilme
polimerizasyonu ürünlerinden olanlar

22.21.30 Plastikten film vb; polietilenden, özgül kütle <0, 94, kalın<0, 125mm

22.21.30 Sentetik kağıt hamuru; etilen polimerlerinden, kalın>0, 125mm

22.21.30 Stiren polimerlerinden plaka, levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

22.21.30 Polimetil metaakrilikten levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

22.21.30 Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, plastikten (diğer maddelerle desteklenmemiş
veya benzer şekilde birleştirilmemiş)

22.21.30 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer plakalar… propilenin hücresel olmayan polimerlerinden,
kalınlığı > 0.10 mm

22.21.30 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, vinil klorür polimerlerinden, plastizer
içeriği < % 6, kalınlığı > 1 mm olanlar

22.21.30 Plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, polietilen tereftalattan, takviyesiz vb.,
kalınlıkları ≤ 0,35 mm olanlar

22.21.30 Plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözeneksiz poli(vinil butiral)den, amino-
reçinelerden, fenolik reçinelerden veya polimerize ürünlerden, takviyeli olmayan, lamine
edilmemiş, diğer malzemelerle desteklenmemiş veya benzer şekilde birleştirilmemiş
(kendinden yapışkanlı ürünler ile HS 39.18'deki plastikten zemin, duvar ve tavan kaplamaları
hariç)

22.21.30 Diğer poliesterlerden levha, yaprak, film, folye ve şeritler

22.21.30 Diğer selüloz türevlerinden levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

22.21.30 Poliamid levha ve şeritler

22.21.30 Diğer plastiklerden levha, yaprak, film/şeritler



KOD TANIM

22.21.30 Plastik diğer plaka, levha, film vb; diğ.etilen polimerlerinden, kalın<0, 125mm

22.21.30 Propilen polimerlerinden levha,plaka,film,folye ve şerit; kalın > 0, 10 mm

22.21.30 Vinilklorür polimerinden plaka/levha/film vb; plastifiyan oranı>%6,kalınlık>1mm

22.21.30 Poli(etilen teraftalat) film (esnek manyetik disklerin imali için
72mikrometre<kalınlık<79mikrometreyi);

22.21.30 Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, diğer propilen polimerlerinden,
kalınlıkları ≤ 0,10 mm olanlar

22.21.30 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, vinil klorür polimerlerinden, plastizer
içeriği < % 6, kalınlığı ≤ 1 mm olanlar

22.21.30 Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, doymamış polyesterlerden, takviyesiz, vb.

22.21.30 Plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözeneksiz ve poliamidlerden olanlar (zemin,
duvar, tavan kaplamaları, kendinden yapışkanlı, takviyeli, lamine edilmiş, diğer malzemelerle
desteklenmiş/benzer şekilde birleştirilmiş olanlar hariç)

22.21.30 Doymamış poliesterlerden levha, yaprak, film, folye ve şeritler

22.21.30 Vulkanize liflerden levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

22.21.30 Fenolik reçinelerden levha, yaprak, film/şeritler

22.21.30 Plastik diğer plaka/levha/film vb; Diğer plastikten; katılma polimerizasyonu ürünlerinden
olanlar

22.21.30 Plastik diğer plaka, levha, film vb; polietilenden, özgül kütle=>0, 94, kalın<0, 125mm

22.21.30 Propilen polimerlerinden diğer levha; kalın < 0, 10 mm

22.21.30 Vinilklorür polimerinden plaka/levha/film vb; plastifiyan oranı<%6,kalınlık=<1mm

22.21.30 Plastik diğer plaka, levha, film vb; etilen polimerlerinden, kalın>0, 125mm

22.21.30 Vinilklorür polimerinden plaka/levha/film vb; plastifiyan oranı=>%6,kalınlık=<1mm

22.21.30 Akrilik ve metakrilik esterlerin kopolimeri (kalınlığı 150 mikrometreyi geçmeyen film
şeklinde)

22.21.30 Polikarbonatlardan levha, yaprak, film, folye ve şeritler

22.21.30 Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, takviyesiz, etilen polimerlerinden,
kalınlıkları > 0,125 mm olanlar

22.21.30 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, vinil klorür polimerlerinden, plastizer
içeriği ≥ % 6, kalınlığı ≤ 1 mm olanlar

22.21.30 Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, başka yerde sınıflandırılmamış, diğer akrilik
polimerlerden, takviyesiz, vb.

22.21.30 Plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözeneksiz, polyesterlerden olanlar (kendinden
yapışkanlı ürünler ile polikarbonatlardan, polietilen tereftalattan, doymamış polyesterlerden
olan yer, duvar, tavan kaplamaları hariç)

22.21.30 Plastik diğer plaka/levha/film vb; Poli(etilen tereftalat) dan olanlar,
kalınlık=<0,35mm;diğerleri

22.21.30 Selüloz asetattan sinemacılık, fotoğrafçılık için rulo/şerit halinde filmler

22.21.30 Poliamidlerden levha, yaprak, film/şeritler

22.21.30 Bioryante poli(vinil alkol) film (ağırlık itibariyle >=% 97 poli(vinil alkol) içeren, kaplanmamış
kalınlık <=1 mm)

22.21.30 Baskılı olmayan streç film; polietilenden, özgül kütle <0,94, kalın<0,125mm

22.21.41 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, poliüretanlardan, gözenekli

22.21.41 Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözenekli, plastikten

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

22.21.41 Diğer plastiklerden gözenekli levha, yaprak, pelikül, levhalar

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

22.21.41 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, rejenere selülozdan, gözenekli

22.21.41 Poliüretanlardan levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli) esnek

22.21.41 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, vinil klorür polimerlerinden, gözenekli



KOD TANIM

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

22.21.41 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, plastikten, gözenekli (stiren polimerlerinden,
vinil klorür polimerlerinden, poliüretanlardan ve rejenere selülozdan olanlar hariç)

22.21.41 Poliüretanlardan levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli) diğer

22.21.41 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, stiren polimerlerinden, gözenekli

22.21.42 Poliesterlerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler

22.21.42 Diğer plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, polimerizasyon ürünlerinden

22.21.42 Amino reçinelerden levha, yaprak vb. (tabaka tabaka tertiplenmiş);

22.21.42 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler, polipropilen/polietilenden olanlar

22.21.42 Diğ. kondensasyon/çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden levha vb; gözeneksiz

22.21.42 Amino reçinelerden levha, yaprak, film, folye, şerit; diğer

22.21.42 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler, polietilen/polietilen tereftalattan olanlar

22.21.42 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözeneksiz, yoğunlaştırma/yeniden düzenleme
polimerizasyonu ürünlerinden, amino-reçinelerden (yüksek basınçla lamine edilmiş, bir veya
her iki yüzeyi dekoratif olanlar)

22.21.42 Diğer katılma polimerizasyonu ürünlerinden levha, yaprak, film vb; gözeneksiz

22.21.42 Fenolik reçinelerden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözeneksiz)

22.21.42 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler, polivinilklorür/polietilenden olanlar

22.21.42 Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözeneksiz, plastikten

22.21.42 Plakalar, şeritler, vb., fenolik reçinelerden, gözeneksiz

22.21.42 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözeneksiz, yoğunlaştırma/yeniden düzenleme
polimerizasyonu ürünlerinden, polyesterlerden (takviyeli, lamine edilmiş diğer malzemelerle
desteklenmiş/benzer şekilde birleştirilmiş olanlar),

22.21.42 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler, poliamid/polietilenden olanlar

22.21.42 Amino reçinelerden levha, yaprak vb. (yüksek basınçta tabaka tabaka tertip) dekoreli

22.21.42 Diğer plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar (gözeneksiz)

22.21.99 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

22.22.11 Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil)

22.22.11 Torba ve çantalar (koniler dahil, el çantaları hariç), etilen polimerlerinden

22.22.11 Koniler, etilen polimerlerinden

22.22.11 İdrar torbası; etilen polimerlerinden olanlar

22.22.11 Torbalar ve çantalar (külahlar dahil) etilen polimerlerinden olanlar

22.22.12 Polivinil klorürden torbalar ve çantalar (külahlar dahil)

22.22.12 Plastiklerden aseptik dolum torbaları (etilen polimerlerinden olanlar hariç)

22.22.12 Torba ve çantalar (koniler dahil, el çantaları hariç), diğer plastiklerden (etilen polimerlerinden
olanlar hariç)

22.22.12 Torbalar ve çantalar (külahlar dahil) diğer plastiklerden (etilen polimerlerinden olanlar hariç)

22.22.12 Koniler, diğer plastiklerden (etilen polimerlerinden olanlar hariç)

22.22.12 Torbalar ve çantalar (külahlar dahil), polivinil klorürden olanlar (etilen polimerlerinden olanlar
hariç)

22.22.12 Diğer plastiklerden torbalar ve çantalar (külahlar dahil)

22.22.12 İdrar torbası; polivinil klorürden olanlar (etilen polimerlerinden olanlar hariç)

22.22.13 Plastikten yarı iletken waferler, masklar veya retiküllerin taşınması veya paketlenmesi için
kutu, kasa, sandık vb. eşya

22.22.13 Kutu, kasa, sandık ve malzeme taşıma veya paketlemede kullanılan benzeri eşyalar, plastikten

22.22.13 Kutu, kasa, sandık ve benzeri eşyalar, plastikten

22.22.13 Plastikten diğer kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya

22.22.14 Damacana, şişe, matara ve malzeme taşıma veya paketlemede kullanılan benzeri eşyalar,
plastikten (kapasitesi ≤ 2 lt olanlar)



KOD TANIM

22.22.14 Damacanalar, şişeler, mataralar vb eşya; hacmi < 2 lt

22.22.14 Damacana, şişe, matara ve benzeri eşyalar, plastikten

22.22.14 Damacanalar, şişeler, mataralar vb eşya; hacmi >2 lt

22.22.14 Damacana, şişe, matara ve malzeme taşıma veya paketlemede kullanılan benzeri eşyalar,
plastikten (kapasitesi > 2 lt olanlar)

22.22.19 Makara, masura, bobin, tıkaç, kapak, ağ (file) ve taşıma veya paketlemede kullanılan diğer
eşyalar, plastikten

22.22.19 Şişeler için kapak ve kapsüller

22.22.19 Fotoğraf/sinema filmlerinin sarılmasına mahsus makaralar vb eşya

22.22.19 Makara, masura, bobin ve benzeri mesnetler, plastikten

22.22.19 Makaralar, masuralar, bobinler vb. eşya

22.22.19 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus diğer malzemeler

22.22.19 Tıkaçlar, kapaklar, tapalar, kaplar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri, plastikten

22.22.19 Tıpalar ve diğer kapama malzemeleri

22.22.19 Malzeme taşıma veya paketlemede kullanılan eşyalar, plastikten (kutu, kasa, sandık ve benzeri
eşyalar; çuval, torba, çanta ve benzerleri (külahlar dahil); damacana, şişe, matara ve benzeri
eşyalar; makara, iğ, bobin ve benzeri destekler; tıkaçlar, kapaklar, tapalar ve diğer kapama
malzemeleri hariç)

22.22.99 Plastik paketleme malzemesi imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

22.23.11 Pvc kaplamaları; vinil klorür polimerlerinden

22.23.11 Diğer zemin, duvar, tavan, vb. kaplamalar, vinil klorür polimerlerinden

22.23.11 Zemin kaplamaları (rulo veya karo şeklinde) ile duvar veya tavan kaplamaları, polivinil klorür
emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya polivinil klorürle kaplanmış veya sıvanmış bir destek
içerenler

22.23.11 Diğer yer kaplamaları; vinil klorür polimerlerinden, sıvanmış/kaplanmış

22.23.11 Zemin kaplamaları (rulo veya karo şeklinde), duvar veya tavan kaplamaları, plastikten (vinil
klorür polimerlerinden olanlar hariç)

22.23.11 Diğer plastiklerden olan yer kaplamaları

22.23.11 Zemin, duvar veya tavan kaplamaları, plastikten, rulo veya karo şeklinde

22.23.12 Banyo küvetleri, lavabolar, alafranga/alaturka tuvaletler, klozet kapakları, oturakları ve
rezervuarları ile benzeri sıhhi ürünler, plastikten

22.23.12 Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları; plastiklerden

22.23.12 Banyo küvetleri, duş tekneleri, lavabolar, plastikten

22.23.12 Plastiklerden banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler ve lavabolar

22.23.12 Bideler, alafranga/alaturka tuvaletler, rezervuarlar ve benzeri sıhhi ürünler, plastikten (banyo
küvetleri, duşlar ve lavabolar, klozetlerin oturak ve kapakları hariç)

22.23.12 Plastikten bideler, hela su depoları vb hijyenik eşya

22.23.12 Klozet kapakları ve oturakları, plastikten

22.23.13 Depolar, tanklar, fıçılar, orta boy dökme yük konteynerleri ve benzeri kaplar, kapasitesi > 300
litre, plastikten

22.23.13 Depolar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar, kapasitesi > 300 litre, plastikten

22.23.13 Plastikten hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar vb kaplar

22.23.14 Plastikten panjurlar, storlar vb eşya ve aksam, parçaları

22.23.14 Plastikten pencereler ve bunların çerçeveleri ile pervazları ve pencere eşikleri

22.23.14 Panjurlar, storlar, jaluziler ve benzeri eşyalar ile bunların parçaları, plastikten

22.23.14 Kapı, pencere ve bunların kasaları ile pervazları ve kapı eşikleri; panjurlar, storlar, jaluziler ve
benzeri eşyalar ile bunların parçaları, plastikten

22.23.14 Plastikten kapılar ve bunların çerçeveleri ile pervazları ve kapı eşikleri

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



KOD TANIM

22.23.15 Yer muşambaları (linolyum) ile tekstil bir desteğe uygulanmış bir sıvama veya kaplama
maddesinden oluşan zemin kaplamaları (linolyum bileşiklerinden tabakalar ve levhalar hariç)

22.23.15 Linoleum

22.23.15 Yer muşambası ve sert plastik olmayan zemin kaplamaları, örneğin vinil, linolyum gibi
elastiki zemin kaplamaları

22.23.15 Diğer yer kaplamaları

22.23.19 Plastikten kapı, pencere, merdiven, duvar/inşaat için bağlantı, montaj elemanları

22.23.19 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen plastikten diğer inşaat malzemeleri

22.23.19 Montaj ve bağlantı elemanları, kalıcı tesisat için kullanılan (inşaat malzemesi), plastikten

22.23.19 Başka yerde sınıflandırılmamış zemin, duvar, bölme duvar, tavan, çatı, v.b. imalatı için inşaat
malzemeleri, oluklar ve donanımlar, korkuluklar, çitler ve benzerleri, dükkanlar, fabrikalar,
mağazalar, depolar, v.b. için sabit raflar, yivli süs, kemer ve friz gibi mimari süsler, plastikten

22.23.19 Başka yerde sınıflandırılmamış inşaat malzemeleri, plastikten

22.23.20 Prefabrik yapılar (garaj, sera ve diğer amaçlar için), esas olarak plastikten yapılmış (ya
tümüyle monte edilmiş ve kullanıma hazır ya da monte edilmemiş)

22.23.20 Prefabrik yapılar (işyeri, mağaza, kulübe), esas olarak plastikten yapılmış (ya tümüyle monte
edilmiş ve kullanıma hazır ya da monte edilmemiş) (, , garaj, sera ve diğer amaçlar için
tasarlanmış olanlar)

22.23.20 Monte edilmiş olsun ya da olmasın prefabrik yapı özelliğine sahip tamamlanmamış yapılar,
plastikten (konut, işyeri, mağaza, kulübe, garaj, sera ve diğer amaçlar için tasarlanmış olanlar)

22.23.20 Prefabrik yapılar, esas olarak plastikten yapılmış (ya tümüyle monte edilmiş ve kullanıma
hazır ya da monte edilmemiş) (konut, işyeri, mağaza, kulübe, garaj, sera ve diğer amaçlar için
tasarlanmış olanlar)

22.23.20 Prefabrik yapılar, plastikten

22.23.99 Plastikten inşaat malzemesi imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

22.29.10 Kauçuktan/plastikten diğer başlıklar

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

22.29.10 Eldivenler, plastikten

22.29.10 Giyim eşyası ve giysi aksesuarları (eldiven dahil), plastikten

22.29.10 Giyim eşyası ve giysi aksesuarları (eldiven, yağmurluk, önlük, kemer ve mama önlüğü dahil),
plastikten (başlıklar hariç)

22.29.21 Kendinden yapışkanlı tabaka, levha, bant, şerit, film, folyo ve diğer yassı şekiller, plastikten
(genişliği ≤ 20 cm olan rulolar halinde)

22.29.21 Yapışkan bantlar: Polivinil klorür veya polietilenden olanlar, genişlik <= 20cm

22.29.21 Yapışkan bantlar; diğer, rulo halinde, en =< 20cm

22.29.21 Yapışkan bantlar; polipropilenden olanlar, rulo en =< 20cm

22.29.21 Kendinden yapışkanlı şeritler, plastikten (vulkanize edilmemiş doğal veya sentetik kauçuk
içeren kaplaması olanlar) (genişliği ≤ 20 cm olan rulolar halinde)

22.29.21 Yapışkan levha,plaka,şerit,film,folye; rulo halinde, en=<20cm

22.29.21 Kendinden yapışkanlı tabaka, levha, film, folyo, bant, şerit ve diğer yassı şekiller, plastikten
(genişliği ≤ 20 cm olan rulolar halinde) (vulkanize edilmemiş doğal/sentetik kauçukla
kaplanmış plastik şeritler hariç)

22.29.22 Yarı iletken waferlerin üretiminde kullanılan türde kendinden yapışkanlı dairesel cilalama
pedleri

22.29.22 Diğer kendinden yapışkanlı tabaka, levha, bant, şerit, film, folyo ve diğer yassı şekiller,
plastikten

22.29.22 Plastiklerden yapışkan diğer levhalar, plakalar, bantlar, şeritler, filmler, folyolar ve diğer yassı
şekiller

22.29.22 Kendinden yapışkanlı tabaka, levha, bant, şerit, film, folyo ve diğer yassı şekiller, plastikten,
genişliği > 20 cm rulolar halinde olsun veya olmasın (HS 3918'deki zemin, duvar ve tavan
kaplamaları hariç)



KOD TANIM

22.29.23 Ev ve tuvalet eşyaları, plastikten (sofra ve mutfak eşyaları, banyo küvetleri, duş tekneleri,
lavabolar, bideler, alafranga/alaturka tuvaletler, klozet kapakları ve oturakları, rezervuarlar ve
benzeri sıhhi ürünler hariç)

22.29.23 Plastikten sofra ve mutfak eşyası

22.29.23 Sofra, mutfak, diğer ev eşyası ile tuvalet eşyası, plastikten

22.29.23 Sofra ve mutfak eşyası, plastikten

22.29.23 Plastikten diğer ev eşyası, sağlık veya tuvalet eşyası

22.29.24 Plastikten aydınlatma cihazlarının aksam-parçaları

22.29.24 Lambaların, aydınlatma ekipmanlarının, ışıklı tabelaların ve benzerlerinin parçaları, plastikten

22.29.24 Lambaların, aydınlatma ekipmanlarının, ışıklı tabelaların ve benzerlerinin başka yerde
sınıflandırılmamış parçaları, plastikten

22.29.25 Plastikten okul ve büro malzemeleri

22.29.25 Büro ve okul malzemesi, plastikten

22.29.25 Büro ve okul malzemesi, plastikten (kağıt ağırlıkları, mektup açacakları, sümenler, kalemlikler
ve kitap ayraçları dahil)

22.29.26 Delikli ızgaralar ve benzeri eşyalar, kanalizasyon girişlerinde suyun filtre edilmesinde
kullanılanlar, plastikten

22.29.26 Plastikten küçük heykeller ve diğer süs eşyası

22.29.26 Bağlantı parçaları, mobilya, kaporta ve benzerleri için, plastikten; biblo ve diğer süs eşyaları,
plastikten

22.29.26 Biblolar ve diğer süs eşyaları, plastikten (fotoğraf çerçeveleri, resim çerçeveleri ve benzeri
çerçeveler dahil)

22.29.26 Plastik mobilya, karoseri/benzerleri için bağlantı elemanları

22.29.26 Plastik drenaj girişinde suyun filtre edilmesi için delikli ızgara vb eşya

22.29.26 Bağlantı parçaları, mobilya, kaporta ve benzerleri için, plastikten

22.29.29 Levhalardan yapılmış diğer eşyalar, plastikten

22.29.29 Sertleştirilmiş kauçuktan/plastikten saç, süs tarakları, saç tokaları vb. eşya

22.29.29 Plastik levhalardan yapılmış olan eşya

22.29.29 Taraklar, saç tokaları vb., sert kauçuktan veya plastikten (elektro-termik saç şekillendirme
cihazları hariç)

22.29.29 Saç ve süs tarakları, saç tokalarının aksam , parçaları

22.29.29 Saç firketeleri, bigudiler, vb.leri ile bunların parçaları, plastikten (elektrotermik saç
şekillendirme cihazları hariç)

22.29.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer plastik eşyalar (Ostomi kullanımı için tanımlanan
malzemeler hariç)

22.29.29 Dış taban ve topuklar plastikten

22.29.29 Dış taban ve topuklar, plastikten

22.29.29 Diğer plastik ürünler

22.29.29 Ayakkabının plastik kısımları (örn. taban ve topuk)

22.29.29 Hijyenik diğer eşya; diğer maddelerden

22.29.29 Diğer plastiklerden yaprak, film/şeritler

22.29.91 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları için diğer
plastik aksam ve parçaları (elyafla güçlendirilmiş olanlar hariç)

22.29.91 Diğer plastik ürünlerin imalat hizmetleri

22.29.91 Plastik parçalar, HS 85.25 (Radyo/televizyon yayını için verici cihazlar; televizyon, dijital,
görüntü kaydedici kameralar), HS 85.26 (Radar cihazları; hava, deniz trafiğine yardımcı,
radyo-kontrol cihazları), HS 85.27 (Radyo-telefon, radyo-telgraf, radyo yayınları alıcı
cihazları) ve HS 85.28 (Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler)'deki cihazlar
için

22.29.91 Plastik parçalar, hava taşıtları ve uzay araçları için
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22.29.91 Plastik parçalar, elektrikli makine ve ekipmanlar, ses kayıt ve çoğaltma cihazları, televizyon
görüntü ve ses kayıt ve çoğaltma cihazları için

22.29.91 Plastik parçalar ve ürünler, HS 85.35 (Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devresi teçhizatı),
HS 85.36 (Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı), HS 85.37 (Elektrik
kontrol, dağıtım tabloları, mücehhez tablolar) ile HS 85.42 (Elektronik entegre devreler)'deki
cihazlar için

22.29.91 Plastik yüzeylerin kesilmesi, diş açılması, kaplanması veya işlenmesi hizmetleri

22.29.91 Plastik parçalar, pikap platformları, pikaplar, kaset çalarlar, manyetik bant kaydediciler ve
diğer ses veya video kayıt/çoğaltma cihazları için (pikap kafaları hariç)

22.29.91 Plastik parçalar, HS 85.09 (Ev işleri için elektromekanik-elektrik motorlu cihazlar) ile HS
85.16 (Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar (şofbenler))'daki cihazlar için

22.29.91 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları için elyafla
güçlendirilmiş plastik aksam ve parçaları

22.29.91 Plastik parçaların vakumlama yoluyla metal kaplanması hizmetleri

22.29.91 Plastik parçalar, optik, fotografik, sinematografik, tıbbi ve cerrahi aletler ve cihazlar için
olanlar ile ölçme, kontrol, hassas alet ve cihazları için

22.29.91 Plastik parçalar, makineler ve mekanik cihazlar için (içten yanmalı pistonlu motorlardakiler,
gaz türbinlerindekiler hariç)

22.29.91 Plastik parçalar, lokomotifler veya vagonlar ve demir yolu veya tramvay raylarının bağlantı
parçaları, mekanik sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları için

22.29.99 Diğer plastik ürünlerin imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.11.11 Cam, dökülmüş, haddelenmiş, çekilmiş veya üflenmiş, levha halinde (başka şekilde
işlenmemiş)

23.11.11 Takviyesiz levha, yaprak (yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar)

23.11.11 Çekme/üfleme cam; kütle halinde boyanmış, ışık geçirmez/emici; optik camdan

23.11.11 Takviyesiz levha, yaprak (diğer, kütle halinde, ışık geçirmez, kaplanmış/emici vb.)

23.11.11 Levhalar, telsiz (takviyesiz) olanlar, dökme veya haddelenmiş camdan (emici veya yansıtıcı
bir tabakası olsun veya olmasın), başka bir şekilde işlem görmemiş olanlar

23.11.11 Çekme/üfleme cam, optik camdan olanlar; diğer

23.11.11 Takviye edilmiş (telli) levha ve yapraklar

23.11.11 Takviyesiz levha, yaprak (optik camdan, kütle halinde, ışık geçirmez vb.)

23.11.11 Çekme/üfleme cam; yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar

23.11.11 Takviyesiz levha, yaprak; optik camdan, diğer

23.11.11 Levhalar ile profiller, telli (takviyeli) olanlar, dökme veya haddelenmiş camdan (emici veya
yansıtıcı bir tabakası olsun veya olmasın), başka bir şekilde işlem görmemiş olanlar

23.11.11 Çekme/üfleme cam; kütle halinde boyalı, ışık geçirmez/emici

23.11.11 Takviyesiz levha, yaprak; diğer

23.11.11 Levhalar, çekilmiş veya üflenmiş camdan (emici veya yansıtıcı bir tabakası olsun veya
olmasın), başka bir şekilde işlem görmemiş olanlar

23.11.11 Çekme/üfleme cam, diğerleri

23.11.11 Dökme cam veya haddeden geçirilmiş profil cam

23.11.12 Takviyesiz cam (3, 5 < kalınlık =< 4, 5mm.emici/yansıtıcı)

23.11.12 Takviyesiz cam (kalınlık=<3, 5mm.kütle halinde boyalı, ışık geçirmez, kaplı/cilalı)

23.11.12 Takviyesiz cam (yansıtıcı olmayan bir tabakası olan)

23.11.12 Levhalar, telsiz (takviyesiz) olanlar, float, yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış camdan, emici
veya yansıtıcı tabakalı olan fakat, başka türlü işlenmemiş, kalınlığı > 3,5 mm olanlar

23.11.12 Float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam, levha halinde (başka şekilde işlenmemiş)

23.11.12 Levhalar, telsiz (takviyesiz) olanlar, float, yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış camdan, yansıtıcı
olmayan tabakalı olanlar

23.11.12 Takviyesiz cam (kalınlık>4, 5mm.kütle halinde boyalı, ışık geçirmez, kaplı/cilalı)

23.11.12 Takviyesiz cam (kalınlık =< 3, 5mm.emici/yansıtıcı)
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23.11.12 Levhalar, telsiz (takviyesiz) olanlar, float, yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış camdan, emici
veya yansıtıcı tabakalı, kalınlığı ≤ 3,5 mm olanlar

23.11.12 Başka yerde sınıflandırılmamış float/parlatılmış/cilalanmış camdan diğer levhalar

23.11.12 Takviyesiz cam (kalınlık =< 3, 5mm; diğer)

23.11.12 Takviyesiz cam (kalınlık >4, 5mm; diğer)

23.11.12 Takviyesiz cam (3, 5 < kalınlık =< 4, 5mm; diğer)

23.11.12 Takviyesiz cam (kalınlık >4, 5mm.emici/yansıtıcı)

23.11.12 Levhalar, telsiz (takviyesiz) olanlar, float, yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış camdan, kütle
halinde boyanmış, ışık geçirmez hale getirilmiş, kaplanmış ya da sadece parlatılmış olanlar

23.11.12 Takviye edilmiş (telli) cam

23.11.12 Takviyesiz cam (3, 5<kalınlık=<4, 5mm.kütle halinde boyalı, ışık geçirmez, kaplı)

23.11.99 Düz cam imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.12.11 Dökme, haddeden geçirilmiş, çekme ve üfleme flotal vb. optik camlardan

23.12.11 Diğer camlar, bombeli, kenarları işlenmiş, gravür yapılmış, vb. (HS 7003 (Dökme cam veya
haddeden geçirilmiş cam), HS 7004 (Çekme veya üfleme cam-yaprak halinde) veya 7005
(Perdahlanmış cam, levha, yaprak halinde; parlatılmış, cilalanmış)'tekiler)

23.12.11 Dökme, haddeden geçirilmiş, çekme ve üfleme flotal vs. diğer camlardan

23.12.11 Cam, levha şeklinde, kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, gravür yapılmış, delinmiş,
emaylanmış/sırlanmış veya başka bir şekilde işlenmiş, fakat çerçevelenmemiş veya monte
edilmemiş

23.12.11 Optik camlar, bombeli, kenarları işlenmiş, gravür yapılmış, vb. (HS 7003 (Dökme cam veya
haddeden geçirilmiş cam), HS 7004 (Çekme veya üfleme cam-yaprak halinde) veya 7005
(Perdahlanmış cam, levha, yaprak halinde; parlatılmış, cilalanmış)'tekiler)

23.12.12 Sertleştirilmiş emniyet camı (kütle halinde boyanmış/emici/yansıtıcı olan)

23.12.12 Emniyet camları, lamine edilmiş, motorlu kara taşıtlarında, hava taşıtlarında, uzay araçlarında,
gemilerde ve diğer taşıtlarda kullanım için uygun boyut ve şekilde (düz, bombeli, vb.) olanlar

23.12.12 Emniyet camları, sertleştirilmiş (temperlenmiş), motorlu kara taşıtlarında kullanım için uygun
boyut ve şekilde olanlar

23.12.12 Motorlu araçda kullanılmaya uygun şekilde olanlar emniyet camları

23.12.12 Lamine edilmiş emniyet camları; motorlu kara taşıtlarında kullanılmaya uygun ebat ve
şekillerde

23.12.12 Sertleştirilmiş emniyet camı (diğer)

23.12.12 Başka yerde sınıflandırılmamış lamine edilmiş emniyet camları

23.12.12 Emniyet camları

23.12.12 Diğer araçlar için camlar

23.12.12 Hava, deniz araçlarında kullanılmaya uygun şekilde olanlar emniyet camları

23.12.12 Emniyet camları, sertleştirilmiş (temperlenmiş) hava taşıtlarında, uzay araçlarında, gemilerde
ve diğer taşıtlarda kullanım için uygun boyut ve şekilde olanlar (motorlu kara taşıtlarında
kullanılanlar hariç)

23.12.12 Yapıştırılmış cam yapraklardan oluşan diğer emniyet camları

23.12.12 Sertleştirilmiş emniyet camı (emaye)

23.12.12 Başka yerde sınıflandırılmamış sertleştirilmiş (temperlenmiş) emniyet camları

23.12.13 çerçeveli cam aynalar

23.12.13 Taşıtlar için dikiz aynaları

23.12.13 Diğer cam aynalar, çerçeveli olsun veya olmasın

23.12.13 Çok katlı yalıtım camı; kütle halinde boyalı, ışık geçirmez, kaplanmış/emici vb.

23.12.13 Cam aynalar; çok katlı yalıtım camları

23.12.13 Çok katlı yalıtım camları

23.12.13 Çok katlı yalıtım camı; diğer

23.12.13 Çerçevesiz cam aynalar
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23.12.13 Çok katlı yalıtım camı; iki camı levha, birbirinden hava tabakas/ diğer gazlardan bir tabaka ile/
vakumla ayrılmış

23.12.99 Şekillendirilmiş ve işlemden geçirilmiş düz cam imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

23.13.11 Muhafaza kapları, cam tüplerden yapılmış (saklama kavanozları hariç)

23.13.11 Cam muhafaza kapları, eczacılık ürünleri için nominal kapasitesi < 2,5 litre olanlar

23.13.11 Cam diğer eşyalar (hacmi; >= 2.5 litre)

23.13.11 Şişeler; yiyecek ve içecek için, renkli camdan (1 lt.=<hacmi<2.5 lt.)

23.13.11 Şişeler; yiyecek ve içecek için, diğer camdan (hacmi < 0.25 litre)

23.13.11 Şişe, kavanoz, ilaç şişesi ve diğer muhafaza kapları, camdan (ampuller hariç); tıpa, kapak ve
diğer kapama araçları, camdan

23.13.11 Şişeler, renkli camdan, içecekler ve gıda maddeleri için, nominal kapasitesi < 2,5 litre olanlar
(deriyle veya deri bileşimleriyle kaplanmış şişeler ile biberonlar hariç)

23.13.11 Konserve kavanozları (sterile uygun)

23.13.11 Şişeler; yiyecek ve içecek için, renksiz camdan (0, 15 =< hacim < 0, 33 litre)

23.13.11 Şişeler; yiyecek ve içecek için, renkli camdan (hacim < 0, 15 litre)

23.13.11 Diğer ürünler için renksiz camdan eşya

23.13.11 Şişeler, renksiz camdan, içecekler ve gıda maddeleri için, nominal kapasitesi < 2,5 litre olanlar
(deriyle veya deri bileşimleriyle kaplanmış şişeler ile biberonlar hariç)

23.13.11 Camdan tıpa, kapak vb. kapama tertibatı

23.13.11 Şişeler; yiyecek ve içecek için, renksiz camdan (0, 33 =< hacim < 1 litre)

23.13.11 Şişeler; yiyecek ve içecek için, renkli camdan (0, 15 =< hacim < 0, 33 litre)

23.13.11 Eczacılık ürünleri için camdan eşya (hacmi < 0.055 litre)

23.13.11 Muhafaza kapları, camdan, nominal kapasitesi ≥ 2,5 litre olanlar (saklama kavanozları hariç)

23.13.11 Muhafaza kapları, camdan, malzeme taşıma veya paketlemede kullanılanlar, nominal
kapasitesi < 2,5 litre olanlar (içecekler ve gıda maddeleri için olanlar, eczacılık ürünleri için
olanlar ve cam tüplerden yapılmış muhafaza kapları hariç)

23.13.11 Yiyecek/içecek için renksiz camdan şişe (1 lt.=<hacim<2.5 lt.)

23.13.11 Şişeler; yiyecek ve içecek için, renkli camdan (0, 33 =< hacim < 1 litre)

23.13.11 Eczacılık ürünleri için camdan eşya (0.055 lt.=<hacmi <2.5 lt.)

23.13.11 Saklama kavanozları, tıpalar, kapaklar ve diğer kapama araçları, camdan (kullanım amacına
uygun olarak muhafaza kaplarıyla birlikte sunulan, herhangi bir malzemeden tıpalar veya
kapaklar dahil)

23.13.11 Muhafaza kapları, camdan, içecekler ve gıda maddeleri için, nominal kapasitesi < 2,5 litre
olanlar (şişeler, deriyle veya deri bileşimleriyle kaplanmış mataralar, cam ev eşyaları,
termoslar ve vakumlu kaplar hariç)

23.13.11 Boru şeklinde camdan çanak, tüp, damacana ve camdan diğer kaplar

23.13.11 Şişeler; yiyecek ve içecek için, renksiz camdan (hacim < 0, 15 litre)

23.13.11 Şişeler; yiyecek ve içecek için, diğer camdan (0.25 lt=<>hacmi<2.5 lt.)

23.13.11 Diğer ürünler için renkli camdan eşya

23.13.12 Diğer cam bardaklar, makine imali olan, diğerlerinden (makine imali ayaklı bardaklar ile
kesilmiş/başka şekilde dekorlanmış olanlar dahil)

23.13.12 Camdan ayaklı bardak; makina imali olan (diğerlerinden)

23.13.12 Camdan diğer bardak; el imali olan, diğer (diğerlerinden)

23.13.12 Camdan diğer bardak; el imali olan, diğer (kurşun kristalden)

23.13.12 Camdan ayaklı bardak; el imali olan (kurşun kristalden)

23.13.12 Bardaklar, kurşun kristalinden, el yapımı (ayaklı olanlar dahil) (cam seramiğinden olanlar
hariç)

23.13.12 Camdan diğer bardak; makina imali olan, kesilmiş/dekorlanmış (diğerlerinden)

23.13.12 Camdan diğer bardak; makina imali olan, kesilmiş/dekorlanmış (kurşun kristalden)
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23.13.12 Camdan ayaklı bardak; makina imali olan (kurşun kristalden)

23.13.12 Bardaklar, kurşun kristalinden, makine yapımı (ayaklı olanlar dahil) (cam seramiğinden
olanlar hariç)

23.13.12 Bardaklar, sertleştirilmiş camdan (ayaklı olanlar, cam seramiğinden veya kurşun kristalinden
olanlar hariç)

23.13.12 Camdan diğer bardak; makina imali olan, diğer (diğerlerinden)

23.13.12 Camdan diğer bardak; makina imali olan, diğer (kurşun kristalden)

23.13.12 Camdan ayaklı bardak; el imali olan (diğerlerinden)

23.13.12 Camdan diğer bardak; el imali olan, kesilmiş/dekorlanmış (diğerlerinden)

23.13.12 Camdan diğer bardak; el imali olan, kesilmiş/dekorlanmış (kurşun kristalden)

23.13.12 Diğer cam bardaklar, el imali olan, diğerlerinden (el imali ayaklı bardaklar dahil)

23.13.12 Bardaklar, cam seramiğinden olanlar hariç

23.13.12 Camdan sertleştirilmiş; diğer bardak (diğerlerinden)

23.13.13 Cam eşyalar, sertleştirilmiş camdan, sofra veya mutfak eşyası olarak kullanılanlar (bardaklar
hariç)

23.13.13 Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya; el imali olan (kurşun kıristaldan)

23.13.13 Camdan sertleştirilmiş sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya (diğerlerinden)

23.13.13 Cam eşyalar, sofra veya mutfak eşyası olarak kullanılanlar, 0° C ile 300° C sıcaklık aralığında,
doğrusal genleşme katsayısı ≤ 5x10-6/K olanlar (cam seramiğinden, kurşun kristalinden veya
sertleştirilmiş camdan olanlar ile bardaklar hariç)

23.13.13 Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya; makina imali olan (kurşun kıristaldan)

23.13.13 Diğer cam eşya (kurşun kristalden, tuvalet, yazıhane, ev teztinatı vb işlere, el imali)

23.13.13 Cam eşyalar, cam seramiğinden, sofra, mutfak, tuvalet, büro, iç dekorasyon ve benzeri
amaçlarla kullanılanlar

23.13.13 Cam sofra/mutfak eşyası; ısıya dayanıklı

23.13.13 Diğer cam eşya (kurşun kristalden, tuvalet, yazıhane, ev teztinatı vb işlere, makine imali)

23.13.13 Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya; makina imali olan (diğerlerinden)

23.13.13 Cam eşya (diğer, tuvalet, yazıhane, ev teztinatı vb.)

23.13.13 Cam eşyalar, sofra veya mutfak eşyası olarak kullanılanlar, tuvalet, büro, iç dekorasyon ve
benzeri amaçlarla kullanılanlar

23.13.13 Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya; el imali olan (diğerlerinden)

23.13.13 Cam eşya (sofra, mutfak, tuvalet işleri için, cam seramiğinden)

23.13.13 Cam eşyalar, sofra veya mutfak eşyası olarak kullanılanlar, kurşun kristalinden, el yapımı
(cam seramiğinden veya sertleştirilmiş camdan olanlar ile bardaklar hariç)

23.13.13 Cam eşyalar, sofra veya mutfak eşyası olarak kullanılanlar, kurşun kristalinden, makine
yapımı (cam seramiğinden veya sertleştirilmiş camdan olanlar ile bardaklar hariç)

23.13.14 İzole edici, vakumlu kaplar için camdan tamamlanmış iç gövdeler

23.13.14 Termos veya diğer vakumlu kapların camdan yapılmış iç yüzeyleri

23.13.14 İzole edici, vakumlu kaplar için camdan tamamlanmamış iç gövdeler

23.13.14 Termos veya diğer vakumlu kapların camdan yapılmış iç yüzeyleri (tamamlanmamış ve
tamamlanmış olanlar dahil)

23.13.91 Bardak ve benzeri cam eşyalar üzerine gravür yapılması ve buhar biriktirme teknolojisiyle
kaplanması

23.13.91 Bardakların ve sofra veya mutfakta kullanılan diğer cam eşyaların tamamlanması hizmetleri

23.13.91 Bardak ve benzeri cam eşyalar üzerine oyma yapılması (marka, amblem ve benzerlerinin
işlenmesi gibi)

23.13.92 Camdan yapılmış muhafaza kaplarının tamamlanması işlemleri

23.13.92 Camdan yapılmış muhafaza kaplarının üzerine oyma yapılması

23.13.92 Paketleme amacıyla veya taşımacılık amacıyla kullanılan cam kaplar üzerine gravür yapılması,
buhar biriktirme teknolojisiyle kaplanması ve oyma yapılması
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23.13.92 Yiyecek, içecek, ilaç ve bakım ürünlerinin konulduğu şişeler gibi paketleme amacıyla veya
taşımacılık amacıyla kullanılan cam kaplar üzerine gravür yapılması, buhar biriktirme
teknolojisiyle kaplanması ve oyma yapılması

23.13.92 Camdan yapılmış muhafaza kaplarının üzerine gravür yapılması

23.13.92 Camdan yapılmış muhafaza kaplarının üzerinin buhar biriktirme teknolojisiyle kaplanması

23.13.99 Çukur cam imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.14.11 Lifler, cam elyafından (fitiller dahil)

23.14.11 Cam liflerinden fitiller

23.14.11 İplikler, cam elyafından, uzunluğu ≥ 3 mm fakat ≤ 50 mm olacak şekilde kesilmiş (iplik teli
kırpıntıları)

23.14.11 Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler

23.14.11 Devamsız cam liflerden şeritler, iplikler ve kırpılmış iplikler

23.14.11 Cam flamentlerden şeritler, iplikler ve kırpılmış iplikler

23.14.11 Devamsız cam elyafından eşyalar

23.14.11 Şeritler, iplikler ve iplik teli kırpıntıları, cam elyafından (uzunluğu ≥ 3 mm fakat ≤ 50 mm
olacak şekilde kesilmiş olanlar hariç)

23.14.11 Şerit, fitil, iplik ve iplik teli kırpıntıları, cam elyafından

23.14.12 Cam tülü

23.14.12 Düzensiz lamine edilmiş cam elyafından keçeler (cam yünleri hariç)

23.14.12 Diğer cam lifleri ve bunlardan diğer eşya

23.14.12 Cam liflerinden takviye tabakaları

23.14.12 Cam tülü, örtü, keçe, şilte, pano vb. eşyalar, cam elyafından (dokunmuş kumaştan olanlar
hariç)

23.14.12 Camdan örtüler, şilteler, panolar; dokunmamış mensucattan eşya

23.14.12 Düzensiz lamine edilmiş cam elyafından "tüller", ince tabakalarda (cam yünleri hariç)

23.14.12 Cam elyafları, cam yünü ve bunlardan eşyalar dahil (kesikli lif, fitiller, iplikler, doğranmış
iplik, dokuma kumaşlar, dar şeritler, ince tabakalı pamuklu kumaşlar,ağlar, keçeler, şilteler ve
paneller ve benzeri dokusuz ürünler, mineral yünler ve bunlardan malzemeler, elektirik
izalatörler ve bunlardan malzemeler, optik fiberler, fiber demetleri veya kabloları, cam
fiberlerden fırçalar, oyuncak bebek perukları

23.14.12 Ağlar, keçeler, şilteler ve paneller, dokusuz cam elyafından

23.14.99 Cam elyaf imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.19.11 Boru (eritilmiş kuvars/diğer eritilmiş silisten)

23.19.11 Külçe cam , optik camdan

23.19.11 Külçe cam (granül, toz veya pul şeklinde olan camlar hariç)

23.19.11 Camdan bilyalar (işlenmemiş)

23.19.11 Diğer cam borular

23.19.11 Çubuklar (işlenmemiş optik camdan olanlar)

23.19.11 Cam bilyeler veya çubuklar, işlenmemiş (oyuncak misketler, şişeler için tıpa olarak kullanılan
şekil verildikten sonra zımparalanmış cam küreler, çapı ≤ 1 mm olan cam mikrosferler
(kürecikler) hariç)

23.19.11 Camdan çubuklar (işlenmemiş)

23.19.11 Cam tüpler, işlenmemiş (kütleler halinde flüoresan maddelerle birleştirilmiş tüpler dahil) (içi
flüoresan malzemeyle kaplanmış tüpler hariç)

23.19.11 Külçe cam; cam bilye (mikrosferler (kürecikler) hariç), çubuk ve borular, işlenmemiş

23.19.11 Külçe camdan diğerleri

23.19.11 Boru (ısıya dayanıklı diğer camdan)

23.19.12 Bina veya inşaat için camdan diğer eşya
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23.19.12 Döşeme blokları, tuğlalar, kiremitler ve preslenmiş veya kalıpnamış camdan diğer ürünler;
kurşunlu camlar ve benzerleri; bloklar, plakalar veya benzeri şekildeki cam köpük veya cam
yünleri

23.19.12 Bina veya inşaat için bloklar ve tuğlalar,diğerleri

23.19.12 Döşeme blokları, tuğlalar, karolar ve diğer ürünler, sıkıştırılmış veya kalıplanmış camdan;
kurşunlu lambalar ve benzerleri; blok, plaka veya benzer şekillerdeki gözenekli veya köpüklü
camlar

23.19.12 Vitray halinde birleştirilmiş cam

23.19.21 Yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı, katod ışın tüpleri için

23.19.21 Cam zarflar (açık) ve bunların cam parçaları (elektrik lambaları, katot-ışınlı tüpler ve
benzerleri için kullanılan)

23.19.21 Elektrikli aydınlatıcılar için cam zarflar, parçaları

23.19.21 Cam zarflar (açık) (elektrik lambaları, katot-ışınlı tüpler ve benzerleri için kullanılan)

23.19.21 Diğer açık cam zarflar

23.19.22 Camlar, saatler veya gözlükler için (optik işlem görmemiş)

23.19.22 Saat, gözlük, numarasız camlar, cam küreler ve segmanlar

23.19.22 Numaralı gözlük camları

23.19.22 Camlar, saatler veya gözlükler için (optik işlem görmemiş); bu tür camların imalatı için
kullanılan içi boş küreler ve bunların parçaları

23.19.22 Gözlük camları (optik işlem görmemiş)

23.19.23 Cam eşyalar, laboratuvar, hijyen veya eczacılık ile ilgili olanlar, dereceli olsun veya olmasın

23.19.23 Cam ampuller (serum ampulleri)

23.19.23 Cam ampuller (serum ampulleri), malzeme taşımada veya paketlemede kullanılanlar

23.19.23 Camdan laboratuvar, eczane ve sağlığı koruyucu eşya; diğer

23.19.23 Camdan eczane, laboratuvar ve sağlığı koruyucu eşya; ısıya dayanıklı

23.19.23 Cam eşyalar, laboratuvar, hijyen veya eczacılık ile ilgili olanlar; cam ampuller (serum
ampulleri)

23.19.23 Eritilmiş kuvars/silisten laboratuvar, eczane eşyası vb

23.19.23 Camdan serum ampulleri

23.19.24 Lambaların ve aydınlatma armatürlerinin, ışıklı işaretlerin, isim tabelalarının ve benzerlerinin
parçaları, camdan

23.19.24 Lambaların ve aydınlatma armatürlerinin ve benzerlerinin parçaları, camdan

23.19.24 Diğer camdan aksam, parça, aksesuarlar

23.19.24 Camdan elektrikli aydınlatma cihazlarında kullanılan eşya (projektörler hariç)

23.19.25 Elektrik yalıtkanları (izolatörleri), camdan (elektrikli makineler, cihazlar veya ekipmanlar için
yalıtkan bağlantı parçaları (izolatörler dışındakiler) hariç)

23.19.25 Elektrik yalıtkanları (izolatörleri), camdan

23.19.25 Camdan izolatörler

23.19.26 Başka yerde sınıflandırılmamış cam eşyalar

23.19.26 Sinyalizasyon camı, camdan optik elemanlar (7015'da kiler hariç)

23.19.26 Camdan kıymetli/yarı taş taklitleri; kesilmiş ve makine ile cilalanmış

23.19.26 Camdan heykelcikler ve diğer süsler

23.19.26 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer cam eşyalar

23.19.26 Camdan boncuklar; diğer

23.19.26 Cam kürecikler (çap < 1mm.)

23.19.26 Camdan diğer eşya; ısıya dayanıklı

23.19.26 Küçük cam eşyalar (boncuklar, imitasyon inciler/taşlar, vb. dahil)

23.19.26 Camdan boncuklar; kesilmiş ve makine ile cilalanmış

23.19.26 Camdan boncuk benzeri eşya; diğer
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23.19.26 Camdan diğer eşya; eritilmiş kuvars/diğer eritilmiş silisten

23.19.26 Mikroskop camları

23.19.26 Camdan taklit inciler

23.19.26 Camdan gözler; camdan eşya

23.19.26 Camdan diğer eşya; diğer

23.19.26 Sinyalizasyon camları ve optik parçalar, camdan, optik işlem görmemiş olanlar; cam mozaik
veya benzeri dekoratif amaçlar için kullanılan cam küpler ve diğer küçük cam eşyalar (mozaik
küplerden yapılan tamamlanmış paneller ve diğer dekoratif motifler hariç)

23.19.26 Mozaik/benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya

23.19.26 Camdan kıymetli/yarı kıymetli taş taklitleri; diğer

23.19.26 Difizyon ve oksidasyon ocaklarına konulacak camdan kuvars reaktör tüp ve tutucuları

23.19.91 Diğer cam eşyaların tamamlanması hizmetleri, teknik cam eşyalar dahil

23.19.91 Teknik camların ayarlanması ve derece ayarlarının yapılması hizmetleri

23.19.91 Teknik cam eşyaların tamamlanması, örneğin laboratuvarlarda kullanılan cam eşyaların
ayarlanması ve ölçeklendirilmesi

23.19.91 Diğer cam eşyaların (teknik cam eşyalar hariç) tamamlanması, örneğin hijyenik veya
eczacılıkla ilgili eşyalar

23.19.91 Tıbbi cam ampullerin tamamlanması hizmetleri

23.19.99 Teknik cam eşyalar dahil olmak üzere diğer işlenmiş cam imalatının bir parçası olarak
taşeronluk işlemleri

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

23.20.11 Tuğlalar, bloklar, karolar ve diğer seramik ürünler, silisli fosil kaba unlarından veya topraktan
yapılanlar

23.20.11 Seramik ürünler (tuğlalar, bloklar, levhalar, paneller, karolar, içi boş tuğlalar, silindir tüp
gövdeleri ve borular dahil), silisli fosil unlarından veya silisli topraklardan yapılanlar (kizelgur
(diatomit) ve kuvars içeren filtre plakaları hariç)

23.20.12 Ateşe dayanıklı (refrakter) seramik yapı malzemeleri, % 50'den fazla MgO, CaO veya Cr2O3
içerenler (tuğlalar, bloklar ve karolar dahil) (silisli fosil unlarından veya topraktan eşyalar,
tüpler ve borular hariç)

23.20.12 Ateşe dayanıklı tuğla (mgo, cao/cr2o3 oranı >%50, mg, ca/cr içeren)

23.20.12 Ateşe tuğlaları silis [(sio2) oranı =>%93]

23.20.12 Ateşe dayanıklı (refrakter) tuğlalar, bloklar, fayans ve benzeri refrakter seramik yapı
malzemeleri, ağırlıkça ≥ %93 silis içeren (Silisli fosil ürünler veya benzer silisli topraklar
hariç)

23.20.12 Ateşe dayanıklı karo, inşaatta kullanılan benzeri seramik eşya

23.20.12 Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı (refrakter) tuğlalar, bloklar, karolar vb.

23.20.12 Ateşe dayanıklı (refrakter) tuğla, blok, karo ve benzeri ateşe dayanıklı seramik yapı
malzemeleri (silisli fosil unlarından ve topraktan yapılanlar hariç)

23.20.12 Ateşe dayanıklı tuğlalar (%7 < alümin <%45)

23.20.12 Ateşe dayanıklı (refrakter) tuğlalar, bloklar, karolar ve benzeri ateşe dayanıklı (refrakter)
seramik yapı malzemeleri, ağırlığına göre alümin içeriği > % 7 fakat < % 45 olup ağırlığına
göre > % 50 silisle karışık olanlar

23.20.12 Ateş tuğlaları (alümin <%70)

23.20.12 Ateşe dayanıklı (refrakter) tuğlalar, bloklar, vb., ağırlığına göre Al2O3 ve/veya SiO2 içeriği >
% 50 olanlar: diğerleri

23.20.13 Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar vb. karışım

23.20.13 Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı (refrakter) çimento, harç, beton ve benzeri
karışımlar

23.20.13 Ateşe dayanıklı (refrakter) çimento, harç, beton ve benzeri karışımlar (ateşe dayanıklı
(refrakter) plastikler, dövme harç ve püskürtme harç karışımları dahil) (karbonlu macunlar
hariç)
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23.20.14 Diğer seramik eşya (alumin oranı =>%45, alumin + silis >%50)

23.20.14 Magnezit, dolomit/kromit içerenler eşyalar

23.20.14 Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya

23.20.14 Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı (refrakter) seramik ürünler, ağırlığına göre
grafit veya diğer şekillerdeki karbon içeriği > % 25 olanlar

23.20.14 Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı (refrakter) seramik ürünler

23.20.14 Diğer seramik eşya (%25 < grafit/diğer karbon oranı = <%50)

23.20.14 Başka yerde sınıflandırılmamış; magnezit, dolomit veya kromit içeren, taştan veya diğer
mineral maddelerinden ürünler

23.20.14 Ateşe dayanıklı (refrakter) pişirilmemiş ürünler ve diğer ateşe dayanıklı seramik ürünler

23.20.14 Seramik eşya (alümin oranı =>%50/alümin + silis >%50)

23.20.14 Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı (refrakter) seramik ürünler, ağırlığına göre
alümin, silis veya karışımları içeriği > % 50 olanlar: karışımdaki alümin içeriği < % 45 olanlar

23.20.14 Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı (refrakter) seramik ürünler, ağırlığına göre
alümin, silis veya karışımları içeriği > % 50 olanlar: karışımdaki alümin içeriği ≥ % 45 olanlar

23.20.14 Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (grafit/karbon vb. karışım oranı = >%50)

23.20.99 Ateşe dayanıklı ürün imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.31.10 Seramik karolar ve döşeme taşları

23.31.10 Seramikten döşeme veya kaplama karoları, kaldırım taşları(6907.30, 6907.40 HARİÇ);
%0,5<suyu absorbe etme katsayısı<=%10

23.31.10 Seramikten mozaik küpler ve benzerleri (6907.40 alt pozisyonundakiler hariç)

23.31.10 Seramik karo ve kaldırım taşları

23.31.10 Seramikten döşeme veya kaplama karoları, kaldırım taşları (6907.30 ve 6907.40 HARİÇ);
suyu absorbe etme katsayısı <=%0,5

23.31.10 Seramikten döşeme veya kaplama karoları, kaldırım taşları (6907.30 ve 6907.40 HARİÇ);
suyu absorbe etme katsayısı > %10

23.31.10 Bitirme seramikleri

23.31.99 Seramik karo ve kaldırım taşı imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.32.11 İnşaat tuğlaları

23.32.11 İnşaat tuğlaları, ateşe dayanıklı (refrakter) olmayan kilden (silisli fosil unlarından veya silisli
topraklardan olanlar hariç)

23.32.11 Kaba tuğlalar, putrel üstü tuğla vb. eşya

23.32.11 İnşaat tuğlaları, zemin döşeme blokları, destek veya dolgu karoları ve benzerleri, ateşe
dayanıklı (refrakter) olmayan seramikten

23.32.11 Kaba tuğlalar, putrel üstü tuğla vb. eşya (asmolen dahil) (adi topraktan olan), ateşe dayanıksız
kilden

23.32.11 Kaba tuğlalar, putrel üstü tuğla vb. eşya (diğer seramik maddeden), ateşe dayanıksız kilden

23.32.12 Kiremitler, baca şapkaları, baca boruları, baca astarları, mimari süsler ve diğer seramik inşaat
malzemesi

23.32.12 İnşaat ürünleri, ateşe dayanıklı (refrakter) olmayan kilden (baca şapkaları, baca boruları, baca
astarları ve baca gazı blokları, mimari süsler, havalandırma ızgaraları, kil latalar dahil; borular,
oluklar, vb. hariç)

23.32.12 Baca şapka, boru, mimari tezyinat, inşaat için diğer seramik eşya

23.32.12 Ateşe dayanıklı (refrakter) olmayan kilden kiremitler, mahya ve köşe kaplamaları (düz
kiremit)

23.32.12 Kiremit

23.32.13 Borular, nakil boruları, oluklar (yağmur olukları vb.) ve boru bağlantı parçaları, seramikten:
bağlantı parçalı atık su boruları ve oluklar

23.32.13 Borular, nakil boruları, oluklar (yağmur olukları vb.) ve boru bağlantı parçaları, seramikten

23.32.13 Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları
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23.32.99 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemesi imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

23.41.11 Başka yerde sınıflandırılmamış ev ve tuvalet eşyaları, porselenden veya çiniden yapılmış

23.41.11 Porselen ve çiniden sofra ve mutfak eşyası

23.41.11 Porselen ve çiniden diğer ev eşyası ve tuvalet

23.41.11 Porselen veya çini sofra ve mutfak eşyası, tek renkli olanlar (beyaz olanlar dahil)

23.41.11 Porselen veya çini sofra ve mutfak eşyası, desenli olanlar

23.41.11 Sofra ve mutfak eşyaları ile diğer ev ve tuvalet eşyaları, porselenden veya çiniden

23.41.12 Adi topraktan seramik diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselenden olanlar HARİÇ)

23.41.12 Greden seramik diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselenden olanlar HARİÇ)

23.41.12 Adi topraktan seramik sofra ve mutfak eşyası (porselenden olanlar HARİÇ)

23.41.12 Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından seramik sofra ve mutfak eşyası

23.41.12 Diğer seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselenden olanlar HARİÇ)

23.41.12 Sofra eşyaları ve diğer ev eşyaları, seramikten: stoneware olanlar

23.41.12 Seramikten diğer sofra ve mutfak eşyası

23.41.12 Sofra eşyaları ve diğer ev eşyaları, seramikten: adi topraktan olanlar

23.41.12 Greden seramik sofra ve mutfak eşyası (porselenden olanlar HARİÇ)

23.41.12 Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından seramik diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası
(porselenden olanlar HARİÇ)

23.41.12 Sofra ve mutfak eşyaları ile diğer ev ve tuvalet eşyaları (porselen veya çiniden yapılmış
olanlar hariç)

23.41.12 Sofra eşyaları ve diğer ev eşyaları, seramikten: diğerleri

23.41.12 Sofra eşyaları ve diğer ev eşyaları, seramikten: kaliteli topraktan olanlar

23.41.13 Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası (adi topraktan)

23.41.13 Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası (porselen veya çiniden)

23.41.13 Biblolar ve diğer süs eşyaları, seramikten (porselen veya çini olanlar hariç)

23.41.13 Diğer seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası

23.41.13 Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası (fayanstan/ince çömlekli eşyasından)

23.41.13 Biblolar ve diğer süs eşyaları, seramikten

23.41.13 Biblolar ve diğer süs eşyaları, porselen veya çiniden

23.41.99 Seramik ev eşyaları ve süsleme eşyaları imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.42.10 Başka yerde sınıflandırılmamış seramik eviyeler, lavabolar, küvetler ve diğer sıhhi ürünler

23.42.10 Seramikten musluk taşı, lavabo ve ayakları, küvet, bide, pisuar vb; diğer

23.42.10 Eviye, vb. ile diğer sıhhi ürünler, seramikten (porselenden veya çiniden)

23.42.10 Porselen veya çiniden musluk taşı, lavabo ve ayakları, küvet, bide, pisuar vb

23.42.10 Seramik sıhhi ürünler

23.42.99 Seramik sıhhi ürün imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.43.10 Yalıtkan (izolatör) bağlantı parçaları, seramikten, elektrik amaçlı

23.43.10 Elektrik izolatörleri; seramiktan olanlar

23.43.10 Elektrik yalıtkanları (izolatörleri), seramikten; elektrikli makine, cihaz veya ekipmanlar için
yalıtım bağlantı parçaları, seramikten

23.43.10 Elektrik yalıtkanları (izolatörleri), seramikten (yalıtkan bağlantı parçaları hariç)

23.43.10 Elektrikli makina, cihaz, alet veya elektrik tesisatları için seramikten izole edici bağlantı
parçaları

23.43.99 Seramik yalıtkanlar ve yalıtım bağlantı parçaları imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

23.44.11 Labaratuvarda, kimyasal/teknik işlerde kullanılan porsenel, çiniden cihaz ve eşya
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23.44.11 Seramik eşyalar, laboratuvarda, kimyasal veya diğer teknik amaçlarla kullanılanlar
(porselenden veya çiniden)

23.44.11 Seramik eşyalar, laboratuvarda, kimyasal veya teknik amaçla kullanılanlar (porselenden veya
çiniden)

23.44.12 Kimyasal ve laboratuvar işleride kullanılan cihaz ve eşya; diğer

23.44.12 Seramik eşyalar, laboratuvarda, kimyasal veya diğer teknik amaçlarla kullanılanlar
(porselenden veya çiniden yapılmış olanlar hariç)

23.44.12 'Seramik eşyalar, laboratuvarda, kimyasal veya diğer teknik amaçlarla kullanılanlar
(porselenden veya çiniden yapılmış olanlar hariç)

23.44.12 Diğer daimi mıknatıslar

23.44.12 Kalıcı seramik veya demirli mıknatıslar

23.44.12 Aglomere edilmiş ferritten daimi mıknatıslar

23.44.12 Daimi mıknatıslar ve daimi mıknatıs olabilen eşyalar (metalden olanlar hariç)

23.44.12 Mohs skalasına göre sertliği 9/daha fazla olan seramikten eşya

23.44.99 Diğer teknik seramik ürün imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.49.11 Ticari nakliyat, ambalaj ve ziraat işinde kullanılanlar seramik kaplar vb.

23.49.11 Seramik eşyalar, tarımda ve malzeme taşımada veya paketlemede kullanılanlar

23.49.11 Tarımda ve malların taşınması veya paketlenmesinde kullanılmak için seramik malzemeler.

23.49.12 Seramikten diğer eşya (porselen veya çiniden)

23.49.12 Başka yerde sınıflandırılmamış seramik eşyalar (porselenden ve çin porseleninden olanlar
hariç)

23.49.12 Başka yerde sınıflandırılmamış yapısal olmayan diğer seramik eşyalar

23.49.12 Diğer seramik eşyalar, porselenden/çiniden (ateşe dayanıklı (refrakter) olmayan ateş tuğlası
yanakları, ocak/şömine parçaları, saksılar, tutamaklar ve tokmaklar, dükkanlar için
işaretler/motifler, radyatör nemlendiricileri dahil)

23.49.12 Seramikten diğer eşya

23.49.99 Diğer seramik ürün imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.51.11 Çimento; klinker

23.51.11 Çimento klinkeri

23.51.12 Su altında sertleşen diğer çimentolar:

23.51.12 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gri portland çimentoları

23.51.12 Portland çimentosu, alüminli (şaplı) çimento, cüruf çimentosu ve benzeri hidrolik çimentolar

23.51.12 Katkılı Portland çimento (KPç)

23.51.12 Çimento; portland; beyaz

23.51.12 Çimento; portland; diğer

23.51.12 Uçucu küllü çimento (UKç)

23.51.12 Diğer hidrolik çimentolar

23.51.12 Çimento; şaplı

23.51.12 Portland çimento (beyaz)

23.51.12 Traslı çimento (TPç)

23.51.99 Çimento imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.52.10 Kireç; sönmemiş

23.52.10 Hidrolik kireç (su kireci)

23.52.10 Sönmüş kireç

23.52.10 Kireç; su altında sertleşen

23.52.10 Sönmemiş kireç

23.52.10 Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su kireci (su altında sertleşen kireç)

23.52.10 Kireç; sönmüş
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23.52.20 Alçılar; boyanmış veya az miktarda donmayı hızlandırıcı veya yavaşlatıcılar ilave edilmiş
olsun olmasın

23.52.20 Alçılar, kalsine alçı taşı veya kalsiyum sülfat içerenler (inşaatta kullanılanlar, dokunmuş
kumaşları giydirmek veya kağıtları kaplamak için kullanılanlar ve dişçilikte kullanılanlar
dahil)

23.52.20 Alçı

23.52.30 Dolomit ateş tuğlası harcı

23.52.30 Dolomit; kalsine edilmiş

23.52.30 Dolomit, kalsine edilmiş ve sinterlenmiş, ham veya kabaca tıraşlanmış veya dikdörtgen ya da
kare bloklar veya kalın dilimler halinde kesilmiş

23.52.30 Dolomit, aglomera edilmiş (katranlı dolomit dahil)

23.52.30 Dolomit, yanmış (kalsine edilmiş) veya aglomera edilmiş

23.52.99 Kireç ve alçı imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.61.11 İnşaat blokları ve tuğlaları, çimentodan, betondan veya suni taştan

23.61.11 Karolar, döşeme taşları ve benzeri ürünler, çimentodan, betondan veya suni taştan olanlar
(inşaat blokları ve tuğlaları hariç)

23.61.11 İnşaat için bloklar ve levhalar; hafif betondan

23.61.11 İnşaat için bloklar ve levhalar

23.61.11 Diğer karolar, döşemelik taşlar, tuğlalar ve benzeri eşya

23.61.11 Karolar, döşeme taşları, tuğlalar ve benzeri ürünler, çimentodan, betondan veya suni taştan

23.61.12 Beton yapı elemanları "prefabrik" mozaik yapı elemanları (kirişler, kolonlar, panolar, döşeme
elemanları vb.)

23.61.12 Gazbeton yapı elemanları (kireç taşından olanlar dahil) (kirişler, kolonlar, panolar, döşeme
elemanları vb.)

23.61.12 Prefabrik yapı elemanları, çimentodan, betondan veya suni taştan (bina veya bina dışı inşaat
işleri için)

23.61.12 İnşaat için beton kısımların prefabrikasyonu

23.61.12 Beton travers

23.61.12 İnşaat mühendisliği ve bina yapımı için prefabrik yapı elemanları

23.61.12 Beton direkler

23.61.12 Başka yerde sınıflandırılmamış çimento, beton veya suni taştan diğer inşaat amaçlı prefabrik
yapı elemanları

23.61.20 Monte edilmiş olsun ya da olmasın prefabrik yapı özelliğine sahip tamamlanmamış, esas
olarak betondan yapılmış yapılar (konut, işyeri, mağaza, kulübe, garaj, sera ve diğer amaçlar
için tasarlanmış olanlar)

23.61.20 Prefabrik yapılar (işyeri, mağaza, kulübe), esas olarak betondan yapılmış (ya tümüyle monte
edilmiş ve kullanıma hazır ya da monte edilmemiş) (, , garaj, sera ve diğer amaçlar için
tasarlanmış olanlar)

23.61.20 Prefabrik yapılar, konut, esas olarak betondan yapılmış (ya tümüyle monte edilmiş ve
kullanıma hazır ya da monte edilmemiş)

23.61.20 Prefabrik yapılar, esas olarak betondan yapılmış (ya tümüyle monte edilmiş ve kullanıma hazır
ya da monte edilmemiş) (konut, işyeri, mağaza, kulübe, garaj, sera ve diğer amaçlar için
tasarlanmış olanlar)

23.61.20 Prefabrik yapılar (garaj, sera ve diğer amaçlar için), esas olarak betondan yapılmış (ya tümüyle
monte edilmiş ve kullanıma hazır ya da monte edilmemiş)

23.61.20 Prefabrik binalar, betondan

23.61.20 Diğer maddelerden diğer prefabrik yapıIar

23.61.99 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.62.10 Alçıdan ürünler, inşaat amaçlı

23.62.10 Levha, karo, plaka, pano vb. eşya; alçı ve alçı esaslı bileşiklerden
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23.62.10 Levhalar, tabakalar, paneller, karolar ve benzeri eşyalar, alçıdan veya alçı esaslı bileşimlerden,
sadece kağıt veya kartonla kaplanmış veya takviye edilmiş olanlar (alçıyla aglomere edilmiş,
süslenmiş eşyalar hariç)

23.62.10 Levha, karo vb.; alçıdan, yüzü sadece kağıt/kartonla kaplanmış/takviyeli

23.62.10 Levhalar, tabakalar, paneller, karolar ve benzeri eşyalar; alçıdan veya alçı esaslı bileşimlerden
(sadece kağıt veya kartonla kaplanmış veya takviye edilmiş olanlar ile alçıyla aglomere
edilmiş, süslenmiş eşyalar hariç)

23.62.99 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.63.10 Hazır beton karışımı

23.63.10 Hazır beton

23.63.10 Ateşe dayanıklı olmayan kalıba dökülmeye hazır beton

23.63.99 Hazır beton imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.64.10 Ateşe dayanıklı olmayan harç ve diğer betonlar

23.64.10 Harçlar

23.64.10 Hazır harçlar

23.64.99 Harç imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

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

23.65.11 Levha, blok ve benzeri ürünler (bitkisel lif, saman veya ağaç döküntülerinin mineral
bağlayıcılar ile aglomera edilmesiyle elde edilenler)

23.65.11 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 aglomera edilmiş olanlar

23.65.12 Amyant içermeyen çimentodan diğer levhalar, panolar, karolar ve benzeri eşya

23.65.12 Asbestli çimentodan, asbest içeren selüloz lifli çimentodan ve lif (asbest lifleri, selüloz veya
diğer bitkisel lifler, sentetik polimer, cam veya metalik lifler, vb.), çimento veya diğer hidrolik
bağlayıcıların asbest içeren benzeri karışımlarından yapılan ürünler

23.65.12 Asbestli çimentodan, selüloz lifli çimentodan ve benzerlerinden yapılan ürünler

23.65.12 Selülozlu çimentodan ve benzerlerinden oluklu levhalar

23.65.12 Amyantlı çimentodan eşya

23.65.12 Selüloz lifli çimento ya da benzerlerinden eşyalar, asbest içermeyen (oluklu olanlar ve diğer
levhalar, paneller, kaldırım döşemeleri, karolar ve benzeri ürünler hariç)

23.65.12 Amyant içermeyen amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden diğer eşya

23.65.12 Levhalar, paneller, karolar ve benzeri ürünler, asbest içermeyen selüloz lifli çimentodan ve lif
(selüloz veya diğer bitkisel lifler, sentetik polimer, cam veya metalik lifler, vb.), çimento veya
diğer hidrolik bağlayıcıların asbest içermeyen benzeri karışımlarından yapılanlar

23.65.99 Lifli çimentodan yapılmış ürünlerin imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.69.11 Başka yerde sınıflandırılmamış alçı veya alçı esaslı bileşenlerden ürünler

23.69.11 Başka yerde sınıflandırılmamış alçı veya alçı esaslı bileşenlerden diğer ürünler

23.69.11 Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya; diğer

23.69.19 Çimentodan, betondan bordür taşları ve diğer eşya

23.69.19 Borular, çimento, beton veya suni taşlardan

23.69.19 Çimento, beton veya suni taşlardan eşyalar, inşaat dışı kullanımlar için (vazolar, saksılar,
mimari süsler veya bahçe süsleri, heykeller ve dekoratif eşyalar dahil)

23.69.19 Başka yerde sınıflandırılmamış çimento, beton veya suni taşlardan ürünler

23.69.99 Diğer beton, alçı ve çimentodan ürünlerin imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.70.11 Mermerden, travertenden ve su mermerinden yontulmuş diğer eşyalar

23.70.11 İşlenmiş anıt/inşaat taşı ve bunlardan yapılan eşyalar, mermer, traverten, kaymaktaşından
olanlar (en büyük yüzey alanı, bir kenarı 7 cm'den daha küçük olan bir kare içine konabilen,
kiremit, küp ve küp benzeri eşyalar ile kaldırım döşeme taşı, kaldırım kenar taşı ve kayraktaşı
hariç)

23.70.11 Mermer, traverten ve su mermeri (yontulmuş/kesilmiş)
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23.70.11 Mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri), işlenmiş ve bunlardan yapılmış ürünler (kaldırım
döşeme taşı, kaldırım kenar taşı, büyük ve yassı döşeme taşı, karo, parke taşı ve benzeri
ürünler hariç); mermer, traverten ve kaymaktaşının yapay olarak renklendirilmiş granülleri,
küçük parçaları ve tozları

23.70.12 İşlenmiş anıtsal veya inşaat taşları ve bunlardan eşyalar (en büyük yüzey alanı, bir kenarı 7
cm'den daha küçük olan bir kare içine konabilen, granit veya kayağan taşından (arduvaz)
yapılmış karolar, küpler ve benzeri ürünler hariç)

23.70.12 Granit; yontulmaya elverişli

23.70.12 Diğer taşlar; net ağırlığı=>10 kg, cilalanmış, dekore/işlenmiş fakat yontulmamış

23.70.12 İşlenmiş anıt veya yapı taşları ile bunlardan yapılan ürünler, granitten (kaldırım döşeme taşları,
kaldırım kenar taşları, büyük ve yassı döşeme taşları ile en geniş yüzeyi, kenar uzunluğu <7
cm. olan bir karenin içine sığabilecek olan karolar, küpler ve benzeri ürünler hariç)

23.70.12 Granit; net ağırlığı =>10 kg, cilalanmış, dekoreedilmiş veya işlenmiş fakat yontulmamış

23.70.12 Granit; diğer

23.70.12 Diğer işlenmiş süsleme veya yapı taşları ile bunlardan yapılmış ürünler; diğer doğal taşların
suni olarak renklendirilmiş granülleri ve tozları; aglomera edilmiş kayağan taşından
(arduvaz/kayraktaşı) yapılan ürünler

23.70.12 İşlenmiş kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ve kayağantaşından veya aglomera kayağantaşından
ürünler

23.70.12 Diğer taşlar; yontulmaya elverişli

23.70.12 Diğer taşlar; diğer

23.70.12 İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere kayagan taşından eşya; diğer yerde
kullanılan

23.70.12 Diğer kalkerli taşlar

23.70.12 Kaldırım döşeme taşı, kaldırım kenar taşı, büyük ve yassı döşeme taşı, karo, parke taşı ve
benzeri ürünler

23.70.12 Doğal taşlardan kaldırım döşemeleri, kaldırım kenar taşları, büyük ve yassı döşeme taşları
(kayağantaşından (arduvaz - kayraktaşı) olanlar hariç)

23.70.12 İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere kayagan taşından eşya; çatı ve duvar
kaplamalarında kullanılan

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

23.70.12 Doğal taşlardan karolar, küpler ve benzeri ürünler, dikdörtgen/kare şeklinde olsun veya
olmasın, en geniş yüzeyi, kenar uzunluğu < 7 cm. olan bir karenin içine sığabilecek olanlar;
doğal taştan suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar

23.70.12 Kaldırım, döşeme ve kaldırım kenar taşları (tabii taşlardan, kayagan taşı hariç)

23.70.99 Kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış taş imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.91.11 Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (seramikten/silikattan)

23.91.11 Değirmen taşları, öğütme taşları, taşlama taşları ve benzerleri (çembersiz), suni aşındırıcılar,
sentetik veya suni reçine bağlayıcısı, takviyeli (öğütme, bileyleme veya hamur haline getirme
işleri için kullanılan değirmen taşı ve bileği taşı hariç)

23.91.11 Bileği çarkı, taşı vb.; aglomere edilmiş sentetik/tabii elmastan

23.91.11 Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (diğer aglomere aşındırıcılardan)

23.91.11 Değirmen taşları, bileme taşları, bileme çarkları ve benzerleri, bir yapıya oturtulmamış,
aglomera edilmiş sentetik veya doğal elmastan olanlar (öğütme, bileyleme veya hamur haline
getirme işleri için kullanılan değirmen taşı ve bileği taşı hariç)

23.91.11 Öğütme, ezme/liflere ayıran değirmen taşı ve diğer öğütücü taşlar

23.91.11 Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (diğer suni aşındırıcılardan)

23.91.11 Değirmen taşı, bileği taşı, bileği çarkları ve benzerleri ile bunların parçaları, çembersiz (doğal
taştan, aglomera edilmiş doğal veya yapay aşındırıcılardan veya seramikten yapılmış olanlar)

23.91.11 Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri, çembersiz (suni aşındırıcılar,
seramik veya silikatlardan olanlar) (öğütme, bileyleme veya hamur haline getirme işleri için
kullanılan değirmen taşı ve bileği taşı hariç)
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23.91.11 Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (takviyeli, sentetik/suni reçinelerden)

23.91.11 El ile bilemeye/parlatmaya mahsus taşlar

23.91.11 Bileği taşları, matkap uçları, bileği çarkları vb. (tabii taşlardan)

23.91.11 Değirmen taşları, öğütme taşları, taşlama taşları ve benzerleri (çembersiz), suni aşındırıcılar,
sentetik veya suni reçine bağlayıcısı, takviyesiz(öğütme, bileyleme veya hamur haline getirme
işleri için kullanılan değirmen taşı ve bileği taşı hariç)

23.91.11 Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (takviyesiz, sentetik/suni reçinelerden)

23.91.11 Değirmen taşları ve bileği taşları, çembersiz (öğütme, bileyleme veya hamur haline getirme
işleri için kullanılanlar)

23.91.11 Diğer değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri, çembersiz; el ile bilemeye
veya cilalamaya yarayan taşlar

23.91.12 Doğal veya suni aşındırıcı tozlar veya parçacıklar, kağıt veya mukavvaya tutturulmuş olanlar

23.91.12 Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi diğer maddelerden olanlar)

23.91.12 Doğal veya suni aşındırıcı tozlar veya parçacıklar, dokuma tekstil kumaşına tutturulmuş
olanlar

23.91.12 Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi sadece kağıt/karton olan)

23.91.12 Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi sadece dokunmuş mensucat olan)

23.91.12 Doğal veya suni aşındırıcı tozlar veya parçacıklar, bir zemine tutturulmuş olanlar (dokuma
tekstil kumaşına, kağıt veya mukavvaya tutturulmuş olanlar hariç)

23.91.12 Zımpara kağıdı vb. gibi yumuşak zeminli aşındırıcı ürünler (aşındırıcı tozlar veya parçacıklar,
tekstil kumaşı, kağıt veya mukavvaya tutturulmuş)

23.91.99 Aşındırıcı ürün imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

23.99.11 Amyant ve amyant karışımlarından giyim eşyası, aksesuarı, ayakkabı ve başlık

23.99.11 Amyant ve amyant karışımlarından sıkıştırılmış amyant lif conta

23.99.11 Amyant içermeyen diğer mineraller ve selüloz olan sürtme eşyası

23.99.11 Amyant; işlenmiş amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışım

23.99.11 Krosidolitten işlenmiş lif; amyant/magnezyum karbonat ve amyant esaslı karışım

23.99.11 Amyant ve amyant karışımlarından diğer eşya

23.99.11 Krosidolitten diğer eşya

23.99.11 Amyant içermeyen fren balataları ve yastıkları

23.99.11 Amyant içeren fren balataları ve yastıkları

23.99.11 Asbest (amyant) lifleri, işlenmiş; asbest ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar; bu
karışımlardan veya asbestten yapılan ürünler; fren, debriyaj ve benzerleri için sürtünme
malzemesi (fren balatası vb.), monte edilmemiş

23.99.11 Amyant ve amyant karışımlarından kağıt, cilt kartonu ve keçe

23.99.12 Asfalt ya da benzeri malzemelerden eşyalar, örneğin petrol bitümi veya kömür katranı zifti,
rulo halinde

23.99.12 Bitüm esaslı ürünler (rulolar halinde olanlar hariç)

23.99.12 Asfalt veya benzeri malzemeden ürünler

23.99.12 Asfalttan/benzeri maddeden eşya (diğer)

23.99.12 Asfalttan/benzeri maddelerden rulo halinde eşya

23.99.13 Bitümlü karışımlar (doğal veya suni taştan malzemeler ile bir bağlayıcı olarak bitüm, doğal
asfalt veya ilgili maddelerin karıştırılmasıyla elde edilenler)

23.99.13 Ön kaplamalı agregalar

23.99.13 Katranlı makadam

23.99.13 Bitümlü karışımlar (doğal veya suni agregalar ile bir bağlayıcı olarak bitüm veya doğal asfalt
esaslı olanlar)

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

23.99.14 Suni grafit

23.99.14 Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı; kolloidal grafit



KOD TANIM

23.99.14 Elektrotlar için karbonlu hamurlar ve fırınların izolasyonu için benzeri hamur

23.99.14 Kolloidal grafit; yarı; kolloidal grafit; diğer

23.99.14 Diğer şekillerde grafit

23.99.14 Suni grafit, koloidal veya yarı koloidal grafit, yarı mamul durumdaki grafit veya diğer karbon
esaslı müstahzarlar

23.99.14 Suni grafit, koloidal veya yarı koloidal grafit ve müstahzarları

23.99.15 Suni korendon (aluminyum oksit ağırlık:< %98,5 ) (toplam ağırlık= > %50 sinin  partikül
boyu: > 10 mm)

23.99.15 Suni korindon

23.99.15 Suni korindon (mekanik karışımlar hariç)

23.99.15 Suni korendon (aluminyum oksit ağırlık:= > %98,5 ) (toplam ağırlık= > %50 sinin  partikül
boyu: > 10 mm)

23.99.15 Suni korendon (aluminyum oksit ağırlık:<%98,5 ) (toplam ağırlık: < %50 sinin partikül boyu:
> 10 mm

23.99.15 Suni korendon (aluminyum oksit ağırlık:= > %98,5 ) (toplam ağırlık: < %50 sinin partikül
boyu: > 10 mm

23.99.19 İşlenmiş mika ve mikadan ürünler

23.99.19 Cüruf, kaya yünü vb. mineral yünler, karışımları (kütük, levha vb. halinde)

23.99.19 Karbon elyaf ve karbon elyafdan eşya

23.99.19 Grafit/diğer karbondan eşya; diğer

23.99.19 Genleştirilmiş vermikulit, perlit, köpüklü cüruf, vb. mineral madde

23.99.19 Turbadan ürünler (levhalar, tüp gövdeleri ve saksılar dahil) (turba lifinden yapılan tekstil
eşyaları hariç)

23.99.19 Grafitten veya diğer karbonlardan ürünler, elektrik dışı kullanımlar için

23.99.19 Kalsine edilmiş kaolin

23.99.19 Kaolin, kalsine edilmiş

23.99.19 Turbadan ürünler

23.99.19 Aglomere edilmiş/terkip yoluyla elde edilmiş mikadan levha, yaprak, şerit vb.

23.99.19 Taştan veya diğer mineral maddelerden diğer eşya

23.99.19 Pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştirilmiş mineral
maddeler ile bunların karışımları

23.99.19 Turbdan eşya

23.99.19 Soğuk tandiş plakası, mineral madd.ısıyı tecrit edici, sesi tecrit/muhafaza edici karışım

23.99.19 Başka yerde sınıflandırılmamış taştan veya diğer mineral maddelerden ürünler

23.99.19 Başka yerde sınıflandırılmamış ısı/ses yalıtım malzemelerinden karışımlar ve ürünler

23.99.19 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünler

23.99.19 Genleştirilmiş kil

23.99.19 Cüruf yünü, kaya yünü (taş yünü) ve benzeri mineral yünler ile bunların karışımları (dökme,
tabaka veya rulolar halinde olanlar)

23.99.19 Kurutulmuş ve öğütülmüş kil

23.99.19 İşlenmiş mika ve mikadan diğer eşya

23.99.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürün imalatının bir parçası
olarak taşeronluk işlemleri

24.10.11 Alaşımsız dökme demir (fosfor =<%0, 5, mangenez =>%0, 4, silisyum oranı=<%1)

24.10.11 Alaşımlı dökme demir; aynalı demir (%0, 3=<titanyum=<%1 ve %0, 5=<vanadyum=<%1)

24.10.11 Alaşımsız dökme demir (fosfor =<%0, 5, mangenez =>%0, 4 ve silisyum oranı>%1)

24.10.11 Alaşımsız dökme demir (fosfor = <%0, 5, mangenez <%0, 1, ilk şekilerde)

24.10.11 Pik demir ve manganezli dökme demir (aynalı demir), külçe (pik), blok veya diğer birincil
formda
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24.10.11 Alaşımlı dökme demir; aynalı demir (diğer, ilk şekillerde)

24.10.11 Pik demir ve manganezli dökme demir (aynalı demir), külçe (pik), blok veya diğer birincil
formda (sıvı mayi ham demir hariç)

24.10.11 Alaşımsız dökme demir (fosfor >%0, 5, ilk şekilerde)

24.10.11 Sıvı mayi ham demir

24.10.11 Alaşımsız dökme demir (fosfor = <%0, 5, %0, 1=<mangenez<%0, 4, ilk şekilerde)

24.10.12 Ferro-siliko-krom

24.10.12 Ferro-niobyum

24.10.12 Ferro-vanadyum

24.10.12 Ferro-krom (%0, 5 < C oranı =<%4)

24.10.12 Ferro-silisyum (diğer)

24.10.12 Ferro-manganez (granülometrisi <5mm, manganez >%65, C oranı >%2)

24.10.12 Ferro-siliko-manganez

24.10.12 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ferro alaşımlar

24.10.12 Ferro-manganez

24.10.12 Ferro-siliko-magnezyum

24.10.12 Ferro-tungsten ve ferro-siliko-tungsten

24.10.12 Ferro silisyum (silisyum>%55)

24.10.12 Ferro-krom (C oranı =<%0, 05)

24.10.12 Diğer ferro-alyajlar

24.10.12 Ferro-titanyum ve ferro-siliko-titanyum

24.10.12 Ferro-krom (%0, 05 < C oranı=<%0, 5)

24.10.12 Ferro-silisyum (%4 < magnezyum oranı <%10)

24.10.12 Ferro alaşımlar

24.10.12 Ferro-silisyum

24.10.12 Ferro fosfor

24.10.12 Ferro-nikel

24.10.12 Ferro-krom (C oranı %6 fazla)

24.10.12 Ferro-krom

24.10.12 Ferro-manganez (C oranı >%2)

24.10.12 Ferro-krom (%4 < C oranı=<%6)

24.10.12 Ferro-molibden

24.10.12 Ferro manganez; ağırlık itibariyle %2'den az karbon içerenler

24.10.13 Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen demirli ürünler

24.10.13 Diğer sünger görünüşlü demirli ürünler

24.10.13 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

24.10.14 Tozlar; dökme, aynalı, demir/çelik

24.10.14 Döküntülerin ergitilmesi ile elde edilen külçeler

24.10.14 Granüller ve tozlar, pik demirden ve manganezli dökme demirden (aynalı demir) veya çelikten
olanlar

24.10.14 Tozlar; alaşımlı çelikten

24.10.14 Demir veya çelik hurdalarının ergitilmesi ile elde edilen kütükler (ingotlar) (kimyasal
komposizyonları, pik demir, manganezli dökme demir (aynalı demir) veya ferro alaşımların
tanımına uyan ürünler hariç)

24.10.14 Granüller
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24.10.14 Granüller ve tozlar, pik demirden ve manganezli dökme demirden (aynalı demir), demir veya
çelikten olanlar

24.10.21 Alaşımsız çelik (kütük (ingot) veya diğer birincil formda) ve yarı mamul alaşımsız çelik
ürünler

24.10.21 Külçeler; demir alaşımsız çelik

24.10.21 Profil taslakları (ağırlık % 0, 6 veya + C içeren)

24.10.21 Dövülmüş blumlar, kütükler (C=>%0, 25, genişlik<2kalınlık)

24.10.21 Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller (dövülmüş, enine kesit daire, karbon<%0, 25)

24.10.21 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; kalınlık>130mm,haddelenmiş, karbon<%25

24.10.21 Diğer kütükler (ingotlar), birincil formlar ve uzun yarı mamul ürünler (taslaklar dahil)
(alaşımsız çelikten)

24.10.21 Yarı mamuller (hadde/sürekli döküm, enine kesit daire, karbon=>%0, 25)

24.10.21 Blum ve kütük (%0, 25=<karbon<%0, 6, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)

24.10.21 Dövülmüş levha blok, saç platinası [C oranı<%0, 25, enine kesit dikdörtgen (kare hariç)]

24.10.21 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; Otomat çeliğinden, haddelenmiş, karbon<%25

24.10.21 Ham çelik

24.10.21 Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller (dövülmüş, enine kesit daire, karbon=>%0, 25)

24.10.21 Blum ve kütük (C=>%0, 6, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)

24.10.21 Demir/alaşımsız çelik; hadde/sürekli döküm (enine kesit daire, karbon<%0, 25)

24.10.21 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; kalınlık<=130mm,haddelenmiş, karbon<%25

24.10.21 Kütükler (ingotlar), diğer birincil formlar ve uzun yarı mamul ürünler, dikişsiz borular için
(alaşımsız çelikten)

24.10.21 Dövülmüş levha blokları, saç platinası (C oranı=>%0, 25, enine kesit dikdörtgen]

24.10.21 Blum ve kütük (C=>%0, 25, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)

24.10.21 Levha blok ve sac platinaları [C oranı<%0, 25, enine kesit dikdörtgen (kare hariç)]

24.10.21 Diğer ilk şekillerde demir; alaşımsız çelik

24.10.21 Yassı yarı mamul ürünler (alaşımsız çelikten) (Ham çelik hariç)

24.10.21 Levha blokları ve saç platinaları (C oranı=>%0, 25, enine kesit dikdörtgen)

24.10.21 Profil taslakları

24.10.21 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; dövülmüş, karbon<%25

24.10.22 Paslanmaz çelikten yarı mamuller (haddelenmiş/sürekli dökümden)

24.10.22 Diğer kütükler (ingotlar), birincil formlar ve yarı tamamlanmış uzun ürünler, dikişsiz borular
için (paslanmaz çelikten)

24.10.22 Paslanmaz çelikten diğer yarı mamuller (dövülmüş, kesiti kare)

24.10.22 Paslanmaz çelik (kütük (ingot) veya diğer birincil formda) ve yarı mamul paslanmaz çelik
ürünler

24.10.22 Paslanmaz çelikten blum ve kütük (dörtgen (kare hariç)nikel=>%2, 5)

24.10.22 Paslanmaz çelikten yarı mamuller (dövülmüş, diğer)

24.10.22 Yassı yarı mamul ürünler (kalın tabakalar) (paslanmaz çelikten)

24.10.22 Paslanmaz çelikten blum ve kütük (kesiti dikdörtgen (kare hariç)nikel<%2, 5)

24.10.22 Paslanmaz çelikten yarı mamuller; külçe/diğer ilk şekillerde

24.10.22 Külçeler, diğer birincil formlar ve uzun yarı mamul ürünler, dikişsiz borular için (paslanmaz
çelikten)

24.10.22 Paslanmaz çelikten yarı mamuller (haddeli/sürekli döküm, kesiti kare)

24.10.23 Blum ve kütük (sıcak haddeli, c=>%7, %0, 5=<mn=<%1, 2, %0, 6=<si=<%2, 3; bbor=>%0,
0008, dörtgen)

24.10.23 'Diğer kütükler (ingotlar), birincil formlar ve uzun yarı mamul ürünler (paslanmaz çelik
haricindeki alaşımlı çelikten)

24.10.23 Takım çeliğinden diğer yarı mamuller
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24.10.23 Yassı yarı mamul ürünler (paslanmaz çelik haricindeki alaşımlı çelikten)

24.10.23 Sıcak hadde/döküm.alaşımlı çelik, yarı mamul (%0, 9< C<%1, 15 (%0, 5< Cr<%2 (mo=<%0,
5)

24.10.23 Yüksek hız çeliğinden blum ve kütük (sıcak haddeli, dikdörtgen (kare) en<2 kalınlık)

24.10.23 Külçeler, diğer birincil formlar ve uzun yarı mamul ürünler, dikişsiz borular için (paslanmaz
çelik haricindeki alaşımlı çelikten)

24.10.23 Diğer çelik alaşımları (kütük (ingot) veya diğer birincil formda) ve diğer alaşımlı çelikten yarı
mamul ürünler

24.10.23 Külçe/diğer ilk şekillerde alaşımlı çelikler (diğer)

24.10.23 Blum ve kütük (sıcak haddeli/dökümden, kesiti dikdörtgen, kare dahil)

24.10.23 Sıcak haddelenmiş/sürekli dökümden diğer alaşımlı çelik ve yarı mamuller

24.10.23 Külçe/diğer ilk şekillerde alaşımlı çelikler (takım çeliğinden)

24.10.23 Blum ve kütük (sıcak haddeli/dökümden, kesiti dikdörtgen, kare; en < 2 kalınlık)

24.10.23 Diğer dövülmüş alaşımlı çelik ve yarı mamuller

24.10.23 Blum ve kütük (dövülmüş, kesiti dikdörtgen; kare dahil)

24.10.31 Yassı hadde ürünü (geniş.=>600mm.rulo, sıcak hadde, üzeri kabartmalı)

24.10.31 Sıcak mamul demir, çelik; diğer hallerde olanlar

24.10.31 Demir veya alaşımsız çelikten yassı mamüller (sıcak hadde,
10mm.<kalın=<15mm.genişlik=>2050mm.)

24.10.31 Yassı hadde ürün. (sıcak hadde, 3mm.=<kalın.<4, 75mm.genişlik=<1250mm.)

24.10.31 Haddelenmiş yassı ürünler, alaşımsız çelikten, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği
≥ 600 mm

24.10.31 Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, kalınlık=>4, 75mm.dekopaja tabi)

24.10.31 Sıcak mamul demir, çelik (rulo kalınlık 3-4, 75mm. diğer)

24.10.31 Haddelenmiş yassı ürünler, demirden veya alaşımsız çelikten, basitçe sıcak haddelenmiş,
genişliği ≥ 600 mm, (kangal şeklinde olanlar ile çeşitli tekniklerle kaplanmış olanlar hariç),
haddelemeden dolayı rölyefli olanlar ile kalınlığı < 4,75 mm olan düzgün yüzeyli ürünler (dört
tarafı da haddelenmiş veya kapalı kutu pasosundan geçmiş, eni ≤ 1250 mm ve kalınlığı ≥ 4
mm olanlar hariç)

24.10.31 Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, kalınlık <3mm.dekopaja tabi)

24.10.31 Sıcak mamul demir, çelik (üzeri kabartmalı)

24.10.31 Demir/alaşımsız çelikten yassı mamüller (sıcak hadde, 4,75mm=<kalın.<10mm,
genişlik=>2050mm)

24.10.31 Sıcak mamul demir, çelik; delinmiş olanlar

24.10.31 Haddelenmiş yassı ürünler, demirden veya alaşımsız çelikten, basitçe sıcak haddelenmiş,
genişliği ≥ 600 mm, kangal şeklinde olanlar (çeşitli tekniklerle kaplanmamış)

24.10.31 Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, 3mm. <kalın.<4, 75mm.dekopaja tabi)

24.10.31 Sıcak mamul demir, çelik rulo (kalınlık<3mm. diğer)

24.10.31 Demir veya alaşımsız çelikten yassı mamüller (sıcak hadde,
4.75mm.=<kalın.<10mm.genişlik=<1250mm.)

24.10.31 Sıcak mamul demir, çelik (kalınlık<3mm.)

24.10.31 Demir veya alaşımsız çelikten yassı mamüller (sıcak hadde, 10mm<kalın<15mm, genişlik
<2050mm.)

24.10.31 Yassı hadde ürün. (sıcak hadde, 3mm.=<kalın.<4, 75mm.genişlik>1250mm.)

24.10.31 Haddelenmiş yassı ürünler, demirden veya alaşımsız çelikten, sıcak haddeden daha fazla
işlenmemiş (çeşitli tekniklerle kaplanmamış), genişliği ≥ 600 mm ("geniş yassı"lar hariç),
kangal şeklinde olmayanlar, düzgün yüzeyli; yassı haddelenmiş demir ve çelik ürünleri,
genişliği ≥ 600 mm, sıcak haddelenmiş ve daha ileri işlem uygulanmış ancak çeşitli tekniklerle
kaplanmamış

24.10.31 Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak haddelenmiş, kalınlık>10mm.)

24.10.31 Demir veya alaşımsız çelikten yassı diğer mamüller (C<%0.6, sıcak hadde, kalın>15mm)
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24.10.31 Demir/alaşımsız çelikten yassı mamüller (sıcak hadde, 4,75mm=<kalın.<10mm,
genişlik<2050mm)

24.10.31 Sıcak mamul demir, çelik rulo (4, 75mm.=<kalınlık<10mm.diğer)

24.10.32 Demir/çelik sıcak hadde (kalın=>4, 75mm. genişlik<600mm.)

24.10.32 Haddelenmiş yassı ürünler, alaşımsız çelikten, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği
< 600 mm

24.10.32 Demir/çelik sıcak hadde (genişlik<600mm, diğer)

24.10.32 Dört yüzeyi açık/kapalı usul ile haddelenmiş mamul (gen.>150mm.
kalınlık=>4mm.kaplamasız)

24.10.32 Haddelenmiş yassı ürünler, demirden veya alaşımsız çelikten, sıcak haddeden daha fazla
işlenmemiş (çeşitli tekniklerle kaplanmamış), genişliği < 600 mm, "geniş yassılar" hariç

24.10.32 Haddelenmiş yassı ürünler, demirden veya alaşımsız çelikten, dört yüzü sıcak haddeden daha
fazla işlenmemiş veya kapalı kutu pasosundan geçmiş, çeşitli tekniklerle kaplanmamış,
genişliği > 150 mm fakat < 600 mm ve kalınlığı ≥ 4 mm olan, kangal şeklinde olmayan,
düzgün yüzeyli, "geniş yassılar" olarak bilinenler

24.10.33 Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın<3mm, sıcak hadde, düz)

24.10.33 Diğer sıcak haddelenmiş yassı ürünler, genişliği ≥ 600 mm ve kangal şeklinde olanlar
(paslanmaz çelikten)

24.10.33 Paslanmaz çelikten mamul (sıcak hadde, rulo, 4, 75=<kalın<10mm, en=>600mm, ni<% 2, 5)

24.10.33 Sıcak haddelenmiş geniş şeritlerden kesilerek üretilen tabakalar ve levhalar, genişliği ≥ 600
mm (paslanmaz çelikten)

24.10.33 Paslanmaz çelik sac, levha (sıcak hadde, rulo değil (4, 75=<kal.<10mm, en=>600mm, ni<%2,
5)

24.10.33 Paslanmaz çelikten mamul (sıcak hadde, rulo (kalın <3mm (en=>600mm (ni=>% 2, 5)

24.10.33 Paslanmaz çelik yassı mamul (sıcak hadde, kalın>10mm, rulo)

24.10.33 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelikten, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş,
genişliği ≥ 600 mm

24.10.33 Çift yönlü hadde (quarto hadde tezgahı) üzerinde üretilen tabakalar ve levhalar, genişliği ≥ 600
mm ile geniş yassılar (paslanmaz çelikten)

24.10.33 Paslanmaz çelikten mamul (sıcak hadde, rulo (3=<kalın<4, 75mm (en=>600mm (ni<% 2, 5)

24.10.33 Paslanmaz çelik sac, levha (sıcak hadde, rulosuz(4, 75=<kal.<10mm, en=>600mm, ni=>%2,
5)

24.10.33 Paslanmaz çelikten mamul (sıcak hadde, rulo (3=<kalın<4, 75mm (en=>600mm (ni=>% 2, 5)

24.10.33 Paslanmaz çelik yassı mamul (3mm=<kalın<4, 75mm, sıcak hadde, düz)

24.10.33 Paslanmaz çelikten mamul (sıcak hadde, rulo (kalın <3mm (en=>600mm (ni<% 2, 5)

24.10.33 Paslanmaz çelikten (sıcak hadde, rulo, 4, 75=<kalın<10mm, en=>600mm, ni=>% 2, 5)

24.10.33 Sıcak haddelenmiş yassı ürünler, genişliği ≥ 600 mm ve yeniden haddeleme için olanlar,
kangal şeklinde olanlar (paslanmaz çelikten)

24.10.33 Paslanmaz çelik sac, levha (sıcak hadde, rulo değil (kalın>10mm, en=>600mm, ni<%2, 5)

24.10.33 Paslanmaz çelik sac, levha (sıcak hadde, rulo değil (kalın>10mm, en=>600mm, ni=>%2, 5)

24.10.34 'Diğer sıcak haddelenmiş yassı ürünler, genişliği < 600 mm, kangal şeklinde olanlar
(paslanmaz çelikten)

24.10.34 'Sıcak haddelenmiş yassı ürünler, genişliği < 600 mm ve yeniden haddeleme için olanlar,
kangal şeklinde olanlar (paslanmaz çelikten)

24.10.34 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelikten, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş,
genişliği < 600 mm

24.10.34 Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın<4, 75mm, sıcak haddeli, en<600)

24.10.34 Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın=>4, 75mm, sıcak haddeli)

24.10.35 Alaşımlı çeliklerden sadece sıcak hadd,rulo olmayan yassı mamuller (takım
çeliğinden),en>=600mm

24.10.35 Alaşımlı çeliklerden diğer yassı hadde mamulleri (600mm geniş)
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24.10.35 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelik dışındaki alaşımsız çelikten, sıcak haddeden daha
fazla işlenmemiş, genişliği ≥ 600 mm, kangal şeklinde olmayanlar, kalınlığı < 4,75 mm olanlar
(takım çeliğinden ürünler, yüksek hız çeliğinden veya silisyumlu elektrik
çeliğinden/transformatör çeliğinden ürünler hariç)

24.10.35 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli (rulo) en=>600mm, yüksek hız
çeliğinden)

24.10.35 Haddelenmiş yassı ürünler, yüksek hız çeliğinden, genişliği ≥ 600 mm, haddelenmiş veya
soğuk haddelenmiş "soğuk indirgenmiş" olanlar

24.10.35 Haddelenmiş yassı ürünler, diğer alaşımlı çelikten, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş,
genişliği ≥ 600 mm

24.10.35 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli, kalın>10mm, en=>600mm)

24.10.35 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli (rulo) en=>600mm, takım çeliğinden)

24.10.35 Haddelenmiş yassı ürünler, takım çeliğinden veya paslanmaz çelik dışındaki alaşımsız
çelikten, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği ≥ 600 mm, kangal şeklinde olanlar
(yüksek hız çeliğinden veya silisyumlu elektrik çeliğinden/transformatör çeliğinden ürünler
hariç)

24.10.35 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli,rulo olmayan, 4, 75=<kalın<10mm,
en>=600mm)

24.10.35 Haddelenmiş yassı ürünler, takım çeliğinden veya paslanmaz çelik dışındaki alaşımsız
çelikten, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği ≥ 600 mm, kangal şeklinde
olmayanlar (organik kaplı ürünler, kalınlığı < 4,75 mm olan ürünler, yüksek hız çeliğinden
veya silisyumlu elektrik çeliğinden/transformatör çeliğinden ürünler hariç)

24.10.35 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli (rulo) en=>600mm, diğer)

24.10.35 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli, kalın <4, 75mm, en=>600mm)

24.10.35 Alaşımlı çeliklerden sıcak haddelenmiş yassı mamuller (yüksek hız çeliğinden)

24.10.35 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelik dışındaki alaşımsız çelikten, sıcak haddelenmiş
veya soğuk haddelenmiş "soğuk indirgenmiş" ve daha fazla işlenmiş olanlar, genişliği ≥ 600
mm, (çinkoyla kaplanmış ve silisyumlu elektrik çeliğinden/transformatör çeliğinden ürünler
hariç)

24.10.36 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddelenmiş, kalın=>4, 75 mm)

24.10.36 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelik dışındaki alaşımsız çelikten, sıcak haddeden daha
fazla işlenmemiş, genişliği < 600 mm (yüksek hız çeliğinden veya silisyumlu elektrik
çeliğinden/transformatör çeliğinden ürünler hariç)

24.10.36 Haddelenmiş yassı ürünler, diğer alaşımlı çelikten, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş,
genişliği < 600 mm (silisyumlu elektrik çeliği/transformatör çeliği ürünleri hariç)

24.10.36 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddelenmiş, kalın <4, 75 mm)

24.10.36 Alaşımlı çeliklerden sıcak haddelenmiş yassı mamuller (genişlik;<600mm takım çeliğinden)

24.10.41 Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, kalınlık<0, 5mm.)

24.10.41 Demir/alaşımsız çelikten yassı diğer mamüller (soğuk hadde, genişlik>=600mm.);
kaplanmamış

24.10.41 Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, kalınlık<0, 5mm. delinmiş)

24.10.41 Levhalar, tabakalar ve şeritler, kaplanmamış, soğuk haddelenmiş, paslanmaz çelik dışındaki
alaşımsız çelikten, genişliği ≥ 600 mm

24.10.41 Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, gen.=>600mm.1mm.<kalınlık<3mm.)

24.10.41 Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, gen.=>600mm. kalınlık <0, 35mm.)

24.10.41 Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, genişlik=>600mm.0, 5mm.=<kalın.<1mm.)

24.10.41 Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, genişlik=>600mm.kalınlık=>3mm.)

24.10.41 Levhalar ve şeritler, yönlendirilmiş taneli olmayan, elektrik çeliğinden/transformatör
çeliğinden, genişliği ≥ 600 mm

24.10.41 Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, gen.=>600mm.0, 5mm.)

24.10.41 Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, 1mm.<kalınlık<3mm.)

24.10.41 Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, genişlik=>600mm. kalınlık<0, 5mm.)
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24.10.41 Levhalar ve şeritler, nihai olarak tavlanmamış, elektrik çeliğinden/transformatör çeliğinden,
genişliği ≥ 600 mm

24.10.41 Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, 0, 5mm.=<kalınlık<1mm.)

24.10.41 Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, genişlik=>600mm. kalınlık=>3mm.)

24.10.41 Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, kalınlık<0, 5mm.)

24.10.41 Haddelenmiş yassı ürünler, alaşımsız çelikten, soğuk haddeden daha fazla işlenmemiş,
genişliği ≥ 600 mm

24.10.41 Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, 1mm.<kalınlık<3mm.)

24.10.41 Yassı hadde ürünü (rulo, soğ.hadde, gen.=>600mm.0, 35mm.=<kalın.<0, 5mm.)

24.10.41 Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, 0, 5mm.=<kalınlık<1mm.)

24.10.41 Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, genişlik=>600mm.1mm.<kalınlık<3mm.)

24.10.42 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 3mm=<kalın <4,75mm, nikel>=% 2, 5)

24.10.42 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 0, 5=<kalın <1 mm, nikel<% 2, 5)

24.10.42 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelikten, soğuk haddeden daha fazla işlenmemiş,
genişliği ≥ 600 mm

24.10.42 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 1mm < kalın <3 mm, nikel=>% 2, 5)

24.10.42 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, kalın < 0, 5 mm, nikel <% 2, 5)

24.10.42 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddelenmiş, kalın = >4, 75mm)

24.10.42 Soğuk haddelenmiş levha, plaka ve geniş şeritler, genişliği ≥ 600 mm (paslanmaz çelikten)

24.10.42 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 1mm < kalın <3 mm, nikel <% 2, 5)

24.10.42 Paslanmaz çelikten diğer delinmiş yassı hadde mamulleri

24.10.42 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 0, 5=<kalın <1 mm, nikel=>%2, 5)

24.10.42 Paslanmaz çelikten diğer yassı hadde mamulleri (genişlik>=600 mm)

24.10.42 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 3mm=<kalın <4,75mm, nikel <% 2, 5)

24.10.42 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, kalın < 0, 5 mm, nikel=>% 2, 5)

24.10.43 Haddelenmiş yassı ürünler, diğer alaşımlı çelikten, soğuk haddeden daha fazla işlenmemiş,
genişliği ≥ 600 mm

24.10.43 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelik dışındaki diğer alaşımlı çelikten, soğuk haddeden
daha fazla işlenmemiş, genişliği ≥ 600 mm (yüksek hız çeliğinden veya silisyumlu elektrik
çeliğinden/transformatör çeliğinden ürünler hariç)

24.10.43 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (diğer, soğuk haddeli, en=>600mm) diğerlerinden

24.10.43 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (yüksek hız çeliği, soğuk haddeli, en=>600mm) yüzeyi
işlenmiş; kesilmiş

24.10.51 Haddelenmiş yassı ürünler, alaşımsız çelikten, genişliği ≥ 600 mm, çeşitli tekniklerle
kaplanmış

24.10.51 Elektrolitik çinko kaplama demir-çelik (genişlik=>600mm.)

24.10.51 Yassı hadde ürünü (gen.=>600mm. plakaj amelyesine tabi tutulmuş)

24.10.51 Yassı hadde ürünü (gen.=>600mm. kalayla kaplı, kalınlık <0, 5mm.)

24.10.51 Yassı hadde ürünü (gen. =>600mm. boyalı, vernikli/plastik kaplı)

24.10.51 Diğer çinkolu demir-çelik, diğer (en=>600mm.)

24.10.51 Teneke; yassı mamul (kalınlık <0, 5mm.)

24.10.51 Teneke levha, diğer inceltilmiş levha ve şeritler, elektrolitik krom kaplı çelik (ECCS) dahil

24.10.51 Kalaylı demir-çelik yassı mamul (kalınlık=>0, 5mm.)

24.10.51 Diğer çinkolu demir-çelik;oluklu yassı mamul (en=>600mm.)

24.10.51 Yassı hadde ürünü (gen.=>600mm. krom oksit kaplı, boya, vernik/plastik kaplı)

24.10.51 Teneke (sadece yüzeyi işlenmiş, kalayla kaplı, genişlik <600mm.)

24.10.51 Krom, krom oksit kaplı demir-çelik yassı mamulleri

24.10.51 Haddelenmiş yassı ürünler, demirden veya alaşımsız çelikten, genişliği ≥ 600 mm, elektrolitik
olarak çinkoyla kaplanmış olanlar
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24.10.51 Yassı hadde ürünü (genişlik =>600mm. diğer)

24.10.51 Levhalar ve şeritler, sıcak daldırma usulüyle metal kaplanmış, genişliği ≥ 600 mm

24.10.51 Organik kaplı levhalar, genişliği ≥ 600 mm

24.10.51 Kurşunlu demir-çelik yassı mamuller (genişlik=>600mm.)

24.10.51 Aluminyum-çinko kaplı demir-çelik yassı mamulleri (en=>600mm.)

24.10.51 Yassı hadde ürünü (gen.=>600mm. kalaylı, baskılı)

24.10.51 Aluminyum kaplı diğer demir-çelik yassı mamulleri (en=>600mm.)

24.10.51 Haddelenmiş yassı ürünler, demirden veya alaşımsız çelikten, genişliği ≥ 600 mm, preslenerek
kaplanmış

24.10.52 Alaşımlı çeliklerden başka şekilde çinko kaplanmış (600mm geniş)

24.10.52 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelik dışındaki alaşımlı çelikten, genişliği ≥ 600 mm,
sıcak haddelenmiş veya soğuk haddelenmiş "soğuk indirgenmiş" ve elektrolitik olarak
çinkoyla kaplanmış olanlar (silisyumlu elektrik çeliğinden/transformatör çeliğinden ürünler
hariç)

24.10.52 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelik dışındaki alaşımlı çelikten, genişliği ≥ 600 mm,
sıcak haddelenmiş veya soğuk haddelenmiş "soğuk indirgenmiş" ve çinkoyla kaplanmış
olanlar (elektrolitik olarak kaplanmış olanlar ile silisyumlu elektrik çeliğinden/transformatör
çeliğinden ürünler ve preslenerek kaplanmış olanlar hariç)

24.10.52 Haddelenmiş yassı ürünler, diğer alaşımlı çelikten, genişliği ≥ 600 mm, çeşitli tekniklerle
kaplanmış

24.10.52 Alaşımlı çeliklerden elektrolitik olarak çinko kaplanmış (600mm geniş)

24.10.53 Manyetik [(silikon)çeliklerden yassı hadde mamuller; sıcak çekilmiş, en=>600mm]

24.10.53 Haddelenmiş yassı ürünler, silisyumlu elektrik çeliğinden/transformatör çeliğinden,
yönlendirilmiş taneli olmayan, genişliği ≥ 600 mm

24.10.53 Silisyumlu manyetik çeliklerden soğuk çekilmiş diğer yassı hadde mamulleri; en=>600mm]

24.10.53 Levhalar ve şeritler, yönlendirilmiş taneli, silisyumlu elektrik çeliğinden/transformatör
çeliğinden, genişliği ≥ 600 mm

24.10.53 Silisyumlu manyetik çeliklerden taneleri yönlendirilmiş yassı hadde mamulleri; en=>600mm]

24.10.53 Haddelenmiş yassı ürünler, silisyumlu elektrik çeliğinden/transformatör çeliğinden, genişliği ≥
600 mm

24.10.54 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (soğuk haddeli)

24.10.54 Haddelenmiş yassı ürünler, silisyumlu elektrik çeliğinden/transformatör çeliğinden,
yönlendirilmiş taneli olmayan, genişliği < 600 mm

24.10.54 Soğuk haddelenmiş dilinmiş şeritler, yönlendirilmiş taneli, silisyumlu elektrik
çeliğinden/transformatör çeliğinden, genişliği < 600 mm

24.10.54 Haddelenmiş yassı ürünler, silisyumlu elektrik çeliğinden/transformatör çeliğinden, genişliği <
600 mm

24.10.54 Manyetik [(silikonlu) çelikler;genişlik<600mm taneleri yönlendirilmiş]

24.10.54 Manyetik [(silikon)çelik yassı hadde mamuller; sıcak çekilmiş, en <600mm]

24.10.55 Haddelenmiş yassı ürünler, yüksek hız çeliğinden, genişliği < 600 mm

24.10.55 Yüksek hız çeliğinden yassı hadde mamulü (genişlik<600mm)

24.10.61 Diğer tel çubuklar, alaşımsız çelikten

24.10.61 Demir/alaşımsız çelikten diğer filmaşin (C >0, 75, sıcak hadde, kangal, çap <14mm.)

24.10.61 Filmaşin (C =<0, 06, sıcak hadde, kangal, çap<14mm.)

24.10.61 Filmaşin (C=>0, 25, sıcak hadde, kangal, çap>14mm.)

24.10.61 Tel çubuklar, betonu güçlendirmek için kullanılanlar (kafesli/soğuk nervürlü barlar)

24.10.61 Tel çubuklar, nervürlü veya yüzeyi diğer deformasyonlu olanlar (alaşımsız çelikten)

24.10.61 Demir/alaşımsız çelikten diğer filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, beton takviyesinde,
çap<14mm.)

24.10.61 Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (üzerinde çentik, yiv, oluk veya diğer şekil
bozuklukları bulunan, sıcak hadde)
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24.10.61 Filmaşin (0, 06=< C <0, 25, sıcak hadde, kangal, çap<14mm.)

24.10.61 Filmaşin (C<0, 25, sıcak hadde, kangal, çap>14mm.)

24.10.61 Demir/alaşımsız çelikten diğer filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, tekerlek dış lastiklerinde,
çap<14mm.)

24.10.61 Tel çubuklar, otomat çeliğinden

24.10.61 Filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, otomat çeliğinden)

24.10.61 Filmaşin (0, 25=< C <0, 75, sıcak hadde, kangal, çap< 14mm.)

24.10.61 Tel çubuklar, lastik kordu için olanlar

24.10.61 Bar ve çubuklar, sıcak haddelenmiş, kangal şeklinde, alaşımsız çelikten

24.10.62 Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C =>%0, 6 dört yüzü hadde)

24.10.62 Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C<%0, 25, dört yüzü sıcak haddelenmiş, enine
kesit=>80mm)

24.10.62 Köşeli çubuklar (çentik, yiv, oluk vb şekil bozuklukları olan)

24.10.62 Barlar ve çubuklar, sıcak haddelenmiş, betonu güçlendirmek için kullanılanlar, demir veya
alaşımsız çelikten (haddeleme sürecinde yapılan çentikli, nervürlü, oluklu veya diğer
deformasyona uğramış olanlar)

24.10.62 Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (sıcak haddelenmiş, dövülmüş)

24.10.62 Diğer bar ve çubuklar, çelikten (dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme
işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar) (haddelendikten sonra bükülmüş olanlar
dahil)

24.10.62 Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C<%0, 25, dört yüzü sıcak haddelenmiş, beton
takviyesine)

24.10.62 Demir/alaşımsız çelik çubuklar (0, 25=< C <%0, 6, dört yüzü hadde, enine kesit<80mm)

24.10.62 Diğer çubuklar (C<%0, 25, dört yüzü haddelenmiş)

24.10.62 Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C<%0, 6, dört yüzü sıcak haddelenmiş, )

24.10.62 Sıcak haddelenmiş barlar, otomat çeliğinden

24.10.62 Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C<%0, 25, dört yüzü hadde, enine kesit<80mm)

24.10.62 Köşeli çubuklar (otomat çeliğinden)

24.10.62 Barlar ve çubuklar, sıcak haddelenmiş, betonu güçlendirmek için kullanılanlar, demir veya
alaşımsız çelikten (C < % 0,25, dört yüzü haddeli, pürüzsüz yüzeyli olanlar)

24.10.62 Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (%0,25=< C , dört yüzü sıcak haddelenmiş, enine
kesit>=80mm)

24.10.62 Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C=>%0, 6, dört yüzü sıcak haddelenmiş, )

24.10.62 Dövülmüş barlar, çelikten ve sıcak haddelenmiş barlar (içi boş sondaj barları ve çubukları
hariç) alaşımsız çelikten (otomat çeliğinden olanlar hariç)

24.10.63 Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş kangal) nikel = >% 2, 5)

24.10.63 Tel çubuklar, sıcak haddelenmiş, kangal şeklinde, paslanmaz çelikten

24.10.63 Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş kangal) nikel<% 2, 5)

24.10.63 Bar ve çubuklar, sıcak haddelenmiş, kangal şeklinde, paslanmaz çelikten

24.10.64 Sıcak haddelenmiş yuvarlak barlar, paslanmaz çelikten

24.10.64 Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli&çekilmiş, kesiti daire, çap=>80mm, ni<%2, 5)

24.10.64 Paslanmaz çelikten bar ve çubuklar, haddelendikten sonra bükülmüş olanlar

24.10.64 Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli&çekilmiş, kesiti daire, çap=>80mm, ni=>%2, 5)

24.10.64 Paslanmaz çelikten diğer çubuk (dövülmüş, nikel <% 2, 5)

24.10.64 Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli&çekilmiş, kesiti daire, çap < 80mm, nikel>=%2, 5)

24.10.64 Barlar ve çubuklar, paslanmaz çelikten, sadece sıcak haddelenmiş, sadece sıcak çekilmiş veya
sadece kalıptan çekilmiş olanlar (dairesel kesitli olanlar hariç)

24.10.64 Paslanmaz çelikten diğer çubuk (dövülmüş, nikel = >% 2, 5)

24.10.64 Dövülmüş barlar, paslanmaz çelikten
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24.10.64 Başka yerde sınıflandırılmamış barlar ve çubuklar, paslanmaz çelikten, soğuk şekillendirilmiş
veya soğuk işlenmiş ve daha ileri işlemlerden geçmiş veya sıcak şekillendirilmiş ve daha ileri
işlemlerden geçmiş olanlar (dövülmüş ürünler hariç)

24.10.64 Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli&çekilmiş, kesiti daire, çap < 80mm, nikel <%2, 5)

24.10.64 Paslanmaz çelikten diğer çubuk

24.10.64 Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli ve çekilmiş,diğer kesitli, çap < 25mm, nikel>=%2, 5)

24.10.64 Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli ve çekilmiş,diğer kesitli, çap < 25mm, nikel <%2, 5)

24.10.64 Diğer bar ve çubuklar, paslanmaz çelikten (dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya
kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar) (haddelendikten sonra
bükülmüş olanlar dahil)

24.10.65 Alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde; bor = >%0, 0008)

24.10.65 Barlar ve çubuklar, paslanmaz çelik dışındaki alaşımlı çelikten, sıcak haddelenmiş, kangal
şeklinde (yatak çeliğinden, yüksek hız çeliğinden veya siliko-manganez çeliğinden ürünler
hariç)

24.10.65 Alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde; diğer)

24.10.65 Bar ve çubuklar, sıcak haddelenmiş, kangal şeklinde, diğer alaşımlı çelikten

24.10.65 Yüksek hız çeliğinden filmaşin (kangal halinde)

24.10.65 Tel çubuklar, sıcak haddelenmiş, yatak çeliğinden

24.10.65 Alaşımlı çelik filmaşin (sıcak haddeli, kangal;%0, 9=< C=<%1; 15, %0, 5=< Cr<%2;
mo=<%0, 5)

24.10.65 Bar ve çubuklar, yüksek hız çeliğinden, sıcak haddelenmiş, kangal şeklinde olanlar

24.10.65 Siliko manganez çeliğinden filmaşin (kangal halinde)

24.10.65 Barlar ve çubuklar, sliko-manganez çelikten, sıcak haddelenmiş, kangal şeklinde olanlar

24.10.66 Barlar, sıcak haddelenmiş, yüksek hız çeliğinden

24.10.66 Diğer alaşımlı çelikten diğer çubuklar

24.10.66 Alaşımlı çelikten çubuklar (sıcak haddeli, çekilmiş, takım çeliğinden)

24.10.66 Alaşımlı çelikten çubuk (kesiti dikdörtgen, kare hariç; sıcak haddeli, çekili)

24.10.66 Barlar, sıcak haddelenmiş, yatak çeliğinden

24.10.66 Yüksek hız çeliğinden çubuklar (dövülmüş)

24.10.66 Alaşımlı çelikten çubuklar (sıcak haddelenmiş, %0, 9=< C=<%1, 15; %0, 5=< Cr<%2;
mo=<%0, 5)

24.10.66 Alaşımlı çelikten çubuklar (takım çeliğinden, dövülmüş)

24.10.66 Barlar ve çubuklar, soğuk şekillendirilmiş veya soğuk işlenmiş (örn. soğuk çekme ile),
alaşımlı çelikten, boyanmış, kaplanmış veya daha fazla işlem görmüş olanlar (paslanmaz
çelikten olanlar hariç)

24.10.66 Takım çeliğinden diğer çubuklar

24.10.66 Diğer bar ve çubuklar, diğer alaşımlı çelikten (dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya
kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar) (haddelendikten sonra
bükülmüş olanlar dahil)

24.10.66 Barlar, sıcak haddelenmiş, takım çeliğinden

24.10.66 Siliko manganez çeliğinden diğer çubuklar; enine kesiti dikdörtgen şeklinde (kare hariç), dört
yüzeyi de haddelenmiş

24.10.66 Alaşımlı çelikten çubuklar (kesiti daire, sıcak haddeli, çekili, çap=>80mm)

24.10.66 Alaşımlı çelikten çubuklar (diğer, dövülmüş)

24.10.66 Barlar, sıcak haddelenmiş, siliko-manganez çeliğinden

24.10.66 Yüksek hız çeliğinden çubuklar (sadece sıcak haddelenmiş, çekilmiş, plakaj yapılmış)

24.10.66 Alaşımlı çelikten çubuklar (sıcak had, çap=>80mm, daire, %0, 9=< C=<%1, 15 (%0, 5=<
Cr<%2; mo=<%0, 5)

24.10.66 Alaşımlı çelikten çubuklar (diğer, sıcak haddelenmiş ve çekilmiş)

24.10.66 Diğer alaşımlı çeliklerden bar ve çubuklar, haddelendikten sonra bükülmüş olanlar
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24.10.66 Barlar (içi boş sondaj barları ve çubukları hariç), sıcak haddelenmiş, alaşımlı çelikten
(paslanmaz çelikten, takım çeliğinden, siliko-manganez çeliğinden, yatak çeliğinden ve yüksek
hız çeliğinden olanlar hariç)

24.10.66 Siliko manganez çeliğinden çubuklar (sıcak haddeli ve çekilmiş, plakaj yapılmış)

24.10.66 Alaşımlı çelikten çubuklar (kesiti daire, sıcak haddeli, çekili, çap<80mm)

24.10.67 Bar ve çubuklar, içi boş, sondaj işlerinde kullanılanlar

24.10.67 Sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar

24.10.71 U şeklinde profil (sıcak hadde, 80=<yüksek.<220mm.)

24.10.71 I şeklinde profil (sıcak hadde, 220mm.<yüksek)

24.10.71 Lama demiri (sıcak hadde)

24.10.71 H şeklinde profil (sıcak hadde, 80mm.=<yüksek.<180mm)

24.10.71 U şeklinde profil (sıcak hadde, yükseklik; 220mm. +)

24.10.71 Diğer açık profiller, alaşımsız çelikten (sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme
işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar)

24.10.71 T şeklinde profil (sıcak hadde, 80mm.=<yüksek)

24.10.71 I şeklinde profil (flanş yüz.paralel, sıcak hadde, 220mm.<yüksek)

24.10.71 T şeklinde profil (sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

24.10.71 I-profiller, alaşımsız çelikten, yüksekliği ≥ 80 mm olanlar

24.10.71 L şeklinde profil (sıcak hadde, 80mm.=<yüksek)

24.10.71 I şeklinde profil (diğer, sıcak hadde, 80mm.=<yüksek.<220mm)

24.10.71 L şeklinde profil (sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

24.10.71 U-profiller, alaşımsız çelikten, yüksekliği ≥ 80 mm olanlar

24.10.71 H-profiller, alaşımsız çelikten, yüksekliği ≥ 80 mm olanlar

24.10.71 Diğer şeklilerde profiller (enine kesit<80mm.)

24.10.71 H şeklinde profil (sıcak hadde, 180mm.<yüksek)

24.10.71 I şeklinde profil (flanş yüz. paralel, sıcak hadde, 80=<yüksek.<220mm)

24.10.71 U, I/H şeklinde profil (sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, )yükseklik >80mm)

24.10.71 Açık profiller, alaşımsız çelikten (sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme
işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar)

24.10.71 Diğer profiller (sıcak hadde, enine kesit=>80mm.)

24.10.72 Açık profiller, paslanmaz çelikten (sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme
işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar)

24.10.72 Paslanmaz çelikten diğer profiller

24.10.72 Paslanmaz çelikten profil (sadece sıcak haddelenmiş/çekilmiş)

24.10.73 Alaşımlı çelikten profiller (sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş)

24.10.73 Açık profiller, diğer alaşımlı çelikten (sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme
işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar)

24.10.74 Demir/çelik palplanşlar

24.10.74 Levha kazıkları (palplanş), çelikten

24.10.74 Kaynaklı ve soğuk şekillendirilmiş profiller, çelikten

24.10.74 Levha kazıkları (palplanş) ve kaynaklı açık profiller, çelikten

24.10.74 Demir/çelikten kaynak yapılmış profiller

24.10.75 Demir/çelikten elektrik iletici raylar (demirli olmayan metal aksamı ile)

24.10.75 Demir/çelikten raylar; kullanılmış olanlar

24.10.75 Demir yolu veya tramvay yolu yapım malzemesi, çelikten

24.10.75 Demir/çelikten oluklu yeni raylar

24.10.75 Demir/çelikten diğer demiryolu malzemesi

24.10.75 Demir/çelikten diğer yeni raylar
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24.10.75 Demir/çelikten raylar; yeni, yassı tabanlı, simetrik, bir metresinin ağırlığı 36 kg. veya daha
fazla

24.10.75 Demir/çelikten raylar; yeni, yassı tabanlı, simetrik, bir metresinin ağırlığı 36 kg. dan az

24.10.75 Demir/çelikten cebireler ve seletler

24.10.75 Demir/çelikten; makas dilleri, göbeği, diğer kruvazman ve makas elemanları

24.10.75 Demir yolu malzemesi, çelikten

24.10.99 Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

24.20.11 Hat boruları, petrol veya gaz boru hatları için, dikişsiz, paslanmaz çelikten

24.20.11 Demir (dökme hariç) ve çelikten gaz/petrol boru hatlarında kullanılan diğer ince ve kalın boru
(dış çapı >406,4 mm)

24.20.11 Hat boruları, petrol veya gaz boru hatları için, dikişsiz, paslanmaz çelik dışındaki çelikten

24.20.11 Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan paslanmaz çelikten ince ve kalın borular

24.20.11 Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan diğer ince ve kalın boru (dış çapı: <168,3 mm,
>406,4mm)

24.20.11 Hat boruları, petrol veya gaz boru hatları için, dikişsiz, çelikten

24.20.11 Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan diğer ince ve kalın boru (dış çapı: <168,3 mm)

24.20.12 Sondaj muhafaza boruları, borular ve sondaj boruları, petrol veya gaz sondajı için kullanılan,
dikişsiz, çelikten

24.20.12 Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer boru ve aksamı (dış çapı:
>406,4mm)

24.20.12 Sondaj boruları; paslanmaz çelikten borular ve aksamı

24.20.12 Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer boru ve aksamı (dış çapı: <168,3
mm)

24.20.12 Gaz/petrol mahfaza/üretiminde kullanılan boruIar ve aksamı; paslanmaz çelikten

24.20.12 Sondaj muhafaza boruları, borular ve sondaj boruları, petrol veya gaz sondajı için kullanılan,
dikişsiz, paslanmaz çelik dışındaki çelikten

24.20.12 Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer boru ve aksamı (dış çapı: <168,3
mm. >406,4mm)

24.20.12 Sondaj boruları ve aksamı; diğer

24.20.12 Sondaj muhafaza boruları, borular ve sondaj boruları, petrol veya gaz sondajı için kullanılan,
dikişsiz, paslanmaz çelikten

24.20.13 Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; 168, 3 < dış çapı=<406, 4 mm

24.20.13 Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, diğer)

24.20.13 Paslanmaz çelikten daire kesitli boru; dış çapı =<406,4 mm.

24.20.13 Demir/alaşımsız çelikten boru ve profil; dış çapı 168, 3 mmyi >fakat 406, 4 mmyi >

24.20.13 Demir/çelikten soğuk çekilmiş/haddelenmiş diğer borular

24.20.13 Tüpler ve borular, dairesel kesitli, dikişsiz, paslanmaz çelikten (petrol veya gaz boru hatları
için hat boruları ile petrol veya gaz sondajı için sondaj muhafaza boruları, borular veya sondaj
boruları hariç)

24.20.13 Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; uzun>0, 5m; %0, 9<c<%1, 15; %0, 5<cr<%2; mo=<%0, 5

24.20.13 Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, uzun>0, 5m; %0, 9<c<%1, 15; %0, 5<cr<%2;
mo=<%0, 5)

24.20.13 Paslanmaz çelikten işlenmemiş, düz, et kalınlığı her yerinde aynı ince, kalın boru.

24.20.13 Demir/alaşımsız çelikten diş açılmış diğer gaz borular

24.20.13 Tüpler ve borular, dairesel kesitli, sıcak işlenmiş, dikişsiz, paslanmaz çelik dışındaki çelikten
(petrol veya gaz boru hatları için hat boruları ile petrol veya gaz sondajı için sondaj muhafaza
boruları, borular veya sondaj boruları hariç)

24.20.13 Demir/alaşımsız çelikten boru ve profil; dış çapı 168, 3 mmyi >

24.20.13 Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; dış çapı >406, 4 mm

24.20.13 Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; işlenmemiş, düz, et kalınlığı her yerde aynı
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24.20.13 Paslanmaz çelikten daire kesitli boru; dış çapı >406, 4 mm.

24.20.13 Demir ve çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz)

24.20.13 Demir/alaşımsız çelikten işlenmemiş, düz, et kalınlığı aynı olan ince, kalın borular

24.20.13 Hassas tüpler ve borular, dairesel kesitli, soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş, dikişsiz,
paslanmaz çelik dışındaki çelikten

24.20.13 Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; uzu=<0, 5m; %0, 9<c<%1, 15; %0, 5<cr<%2; mo=<%0, 5

24.20.13 Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, uzu=<0, 5m; %0, 9<c<%1, 15; %0, 5<cr<%2;
mo=<%0, 5)

24.20.13 Paslanmaz çelikten yuvarlak kesitli boru;soğuk hadde/çekme

24.20.13 Demir/alaşımsız çelikten diş açılmış çinko kaplı gaz borular

24.20.13 Tüpler ve borular, dairesel kesitli, soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş, dikişsiz,
paslanmaz çelik dışındaki çelikten (hassas tüpler ve borular hariç

24.20.13 Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; dış çapı=<168, 3 mm.

24.20.13 Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, hassas)

24.20.13 Paslanmaz çelikten daire kesitli boru; dış çapı >168,3 mm. diğer kullanımlar için

24.20.13 Demir/çelikten soğuk çekilmiş/haddelenmiş hassas borular

24.20.13 Diğer tüp ve borular, dairesel kesitli, çelikten

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

24.20.14 Tüpler ve borular, dairesel kesitli olmayanlar ile içi boş profillerden olanlar, çelikten

24.20.14 Tüpler ve borular, dikişsiz olanlar ve dairesel kesitli olmayanlar ile dikişsiz içi boş profillerden
olanlar, çelikten

24.20.21 Demir/çelikten uzunlamasına ark kaynağı yapılmış, gaz/petrol boru hatlarında kull. İnce-kalın
borular, dış çapı>406.4mm

24.20.21 Hat boruları, petrol veya gaz boru hatları için kullanılan, boyuna kaynaklı, dış çapı > 406.4
mm, çelikten

24.20.21 Hat boruları, petrol veya gaz boru hatları için kullanılan, boyuna kaynaklı olanlar dışındakiler,
dış çapı > 406.4 mm, çelikten

24.20.21 Demir/çelikten uzunlamasına diğer kaynak yapılmış, gaz/petrol boru hatlarında kull. İnce-
kalın borular, dış çapı>406.4mm

24.20.21 Demir/çelikten diğer kaynak yapılmış, gaz/petrol boru hatlarında kull. İnce-kalın borular, dış
çapı>406.4mm

24.20.21 Hat boruları, petrol veya gaz boru hatları için kullanılan, kaynaklı, dış çapı > 406.4 mm,
çelikten

24.20.22 Sondaj muhafaza boruları, petrol veya gaz sondajı için kullanılan, kaynaklı, dış çapı > 406.4
mm, çelikten

24.20.22 Demir/çelikten kaynak yapılmış, gaz/petrol sondajında kullanılan mahfaza boruları, dış
çapı>406.4mm

24.20.22 Sondaj muhafaza boruları ve borular, petrol veya gaz sondajı için kullanılan, kaynaklı, dış çapı
> 406.4 mm, çelikten

24.20.23 Demir/çelikten diğer kaynaklı diğer borular; dış çapı>406.4mm

24.20.23 Tüpler ve borular, kaynaklı, dış çapı > 406,4 mm, çelikten (petrol veya gaz boru hatları için
hat boruları ile petrol veya gaz sondajında kullanılan sondaj muhafaza boruları hariç)

24.20.23 Demir/çelikten uzunlamasına kaynaklı diğer borular; dış çapı>406.4mm

24.20.23 Diğer tüpler ve borular, dairesel kesitli, kaynaklı, dış çapı > 406.4 mm, çelikten

24.20.24 Tüpler ve borular, dairesel kesitli, açık dikişli, kenetli, perçinli veya benzer şekilde kapatılmış,
dış çapı > 406,4 mm, çelikten (petrol veya gaz boru hatlarında kullanılan hat boruları ile petrol
veya gaz sondajında kullanılan sondaj muhafaza boruları ve kaynaklı tüp ve borular hariç)

24.20.24 Demir/çelikten perçinli, vb. şekillerde kapatılmış diğer borular; dış çapı>406.4mm

24.20.24 Diğer tüpler ve borular, dairesel kesitli, açık dikişli, kenetli, perçinli veya benzer şekilde
kapatılmış, dış çapı > 406,4 mm, çelikten

24.20.31 Demir/çelikten gaz/petrol boru hatlarında kullanılan, uzunlamasına kaynak yapılmış borular
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24.20.31 Hat boruları, petrol veya gaz boru hatları için kullanılan, boyuna veya spiral kaynaklı, dış çapı
≤ 406,4 mm, paslanmaz çelik dışındaki çelikten

24.20.31 Paslanmaz çelikten gaz/petrol boru hatlarında kullanılan, spiral kaynak yapılmış borular

24.20.31 Paslanmaz çelikten gaz/petrol boru hatlarında kullanılan, uzunlamasına kaynak yapılmış
borular

24.20.31 Hat boruları, petrol veya gaz boru hatları için kullanılan, boyuna veya spiral kaynaklı, dış çapı
≤ 406,4 mm, paslanmaz çelikten

24.20.31 Demir/çelikten gaz/petrol boru hatlarında kullanılan, spiral kaynak yapılmış borular

24.20.31 Hat boruları, petrol veya gaz boru hatları için kullanılan, kaynaklı, dış çapı ≤ 406,4 mm,
çelikten

24.20.32 Sondaj muhafaza boruları ve borular, petrol veya gaz sondajı için kullanılan, kaynaklı, dış çapı
≤ 406,4 mm, paslanmaz çelikten

24.20.32 Demir/çelikten gaz/petrol sondajında kullanılan diğer mahfaza/üretim boruları

24.20.32 Sondaj muhafaza boruları ve borular, petrol veya gaz sondajı için kullanılan, kaynaklı, dış çapı
≤ 406,4 mm, çelikten

24.20.32 Sondaj muhafaza boruları ve borular, petrol veya gaz sondajı için kullanılan, kaynaklı, dış çapı
≤ 406,4 mm, paslanmaz çelik dışındaki çelikten

24.20.32 Paslanmaz çelikten gaz/petrol sondajında kullanılan, kaynaklı, mahfaza/üretim boruları

24.20.33 Diğer tüpler ve borular, dairesel kesitli, kaynaklı, dış çapı ≤ 406,4 mm, çelikten

24.20.33 Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire, kaynaklı hassas boru; et kalınlığı >2 mm

24.20.33 Demir/alaşımsız çelikten kaynaklı, kesiti daire diğer borular; 168.3mm<dış çapı=<406,4mm

24.20.33 Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire, kaynaklı hassas boru; et kalınlığı =<2 mm

24.20.33 Demir/alaşımsız çelikten kaynaklı, kesiti daire diğer boru; dış çapı=<168,3mm

24.20.33 Diğer alaşımlı çelikten kesiti daire, kaynaklı diğer borular

24.20.33 Paslanmaz çelikten kesiti daire, kaynaklı diğer borular

24.20.33 Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire, kaynaklı, diş açılmış/açılabilir diğer gaz boruları

24.20.33 Hassas tüpler ve borular, dairesel kesitli, kaynaklı, dış çapı ≤ 406,4 mm, paslanmaz çelik
dışındaki çelikten

24.20.33 Diğer alaşımlı çelikten kesiti daire, kaynaklı hassas borular

24.20.33 Demir/alaşımsız çelikten kaynaklı, kesiti daire diğer boru; çinko kaplı, dış çapı=<168,3mm

24.20.33 Tüpler ve borular, dairesel kesitli, sıcak veya soğuk şekillendirilmiş ve kaynaklı, dış çapı ≤
406,4 mm, paslanmaz çelik dışındaki çelikten

24.20.33 Tüpler ve borular, dairesel kesitli, kaynaklı, dış çapı ≤ 406,4 mm, paslanmaz çelikten (petrol
veya gaz boru hatları için hat boruları ile petrol veya gaz sondajı için sondaj muhafaza
boruları, borular veya sondaj boruları hariç)

24.20.33 Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire, kaynaklı, diş açılmış/açılabilir diğer gaz boruları; çinko
kaplı

24.20.33 Paslanmaz çelikten kesiti daire, kaynaklı borular; soğuk çekilmiş/haddeli

24.20.34 Tüpler ve borular, kare veya dikdörtgen kesitli, et kalınlığı ≤ 2 mm, sıcak veya soğuk
şekillendirilmiş ve kaynaklı, paslanmaz çelik dışındaki çelikten

24.20.34 Demir/çelikten kaynaklı diğer borular; kesiti daire olmayan

24.20.34 Demir/çelikten kaynaklı diğer borular; kesiti kare/dikdörtgen, et kalınlık > 2mm

24.20.34 Tüpler ve borular, dairesel kesitli olmayanlar, kaynaklı, dış çapı ≤ 406,4 mm, çelikten

24.20.34 Paslanmaz çelikten kaynaklı borular; kesiti daire olmayan

24.20.34 Paslanmaz çelikten kaynaklı borular; kesiti kare veya dikdörtgen şeklinde

24.20.34 Tüpler ve borular, dairesel kesitli olmayan, sıcak veya soğuk şekillendirilmiş ve kaynaklı,
paslanmaz çelikten

24.20.34 Tüpler ve borular, kare veya dikdörtgen hariç, diğer dairesel kesitli olmayanlar, sıcak veya
soğuk şekillendirilmiş ve kaynaklı, paslanmaz çelik dışındaki çelikten

24.20.34 Demir/çelikten kaynaklı diğer borular; kesiti kare/dikdörtgen, et kalınlık=< 2mm
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24.20.34 Tüpler ve borular, kare veya dikdörtgen kesitli, et kalınlığı > 2 mm, sıcak veya soğuk
şekillendirilmiş ve kaynaklı, paslanmaz çelik dışındaki çelikten

24.20.35 Tüpler ve borular, açık dikişli, kenetli, perçinli veya benzer şekilde kapatılmış, çelikten (petrol
veya gaz boru hatları için hat boruları ile petrol veya gaz sondajı için sondaj muhafaza
boruları, borular veya sondaj boruları ile kaynaklı tüpler ve borular hariç)

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

24.20.35 Diğer tüp ve borular, açık dikişli, kenetli, perçinli veya benzer şekilde kapatılmış, dış çapı ≤
406,4 mm, çelikten

24.20.40 Demir/çelikten uç uca kaynak için dirsek ve kavisler; dış çapı >609, 6 mm

24.20.40 Demir/çelikten diğer flanşlar

24.20.40 Paslanmaz çelikten dirsek ve kavisler (diş açılmış)

24.20.40 Dirsek ve benzerleri, manşon, rakor ve diğer soket kaynaklı tüp ve boru bağlantı parçaları,
çelikten (dökme bağlantı parçaları hariç)

24.20.40 Demir/çelikten diğer manşonlar (diş açılmış)

24.20.40 Paslanmaz çelikten uç uca kaynak için kavis ve dirsekler

24.20.40 Alın kaynaklı dirsekler ve benzerleri, tüpler veya borular için, çelikten (dökme bağlantı
parçaları hariç)

24.20.40 Demir/çelikten uç uca kaynak için diğer boru bağlantı parçaları; dış çap=<609, 6mm

24.20.40 Paslanmaz çelikten rakor, conta ve diğer boru bağlantı parçaları

24.20.40 Paslanmaz çelikten manşonlar (diş açılmış)

24.20.40 Dirsek ve benzerleri, manşon, rakor ve diğer yivli tüp ve boru bağlantı parçaları, çelikten
(dökme bağlantı parçaları hariç)

24.20.40 Demir/çelikten diş açılmış diğer boru bağlantı parçaları

24.20.40 Demir/çelikten diğer kavis ve dirsekler (diş açılmış)

24.20.40 Paslanmaz çelikten uç uca kaynak yapılacak diğer boru bağlantı parçaları

24.20.40 Alın kaynaklı bağlantı parçaları, tüpler veya boru bağlantı parçaları için, çelikten (dirsek ve
benzerleri ile dökme bağlantı parçaları hariç)

24.20.40 Tüplerin ve boruların bağlantı parçaları, dökme olmayan çelikten

24.20.40 Demir/çelikten uç uca kaynak için diğer boru bağlantı parçaları; dış çap >609, 6mm

24.20.40 Flanşlar, çelikten (dökme bağlantı parçaları hariç)

24.20.40 Paslanmaz çelikten flanşlar

24.20.40 Paslanmaz çelikten diş açılmış bağlantı parçaları

24.20.40 Demir/çelikten uç uca kaynak için kavis ve dirsekler; dış çapı =<609, 6 mm

24.20.40 Demir veya çelikten rakor, conta ve diğer boru bağlantı parçaları

24.20.99 Çelikten tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları imalatının bir parçası olarak
taşeronluk işlemleri

24.31.10 Barlar ve içi dolu profiller, soğuk çekilmiş, alaşımsız çelikten

24.31.10 Diğer barlar ve çubuklar, demirden veya alaşımsız çelikten, soğuk işleme veya soğuk
şekillendirme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar (örn. soğuk çekme), ağırlığına
göre karbon içeriği ≥ % 0,25 olanlar (otomat çeliğinden olanlar hariç)

24.31.10 Soğuk olarak şekil verilmiş diğer çubuklar (C<%0, 25)

24.31.10 Diğer barlar ve çubuklar, demirden veya alaşımsız çelikten, soğuk işleme veya soğuk
şekillendirme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar (örn. soğuk çekme), ağırlığına
göre karbon içeriği < % 0,25 olanlar, dikdörtgen veya diğer biçimlerde kesitli olanlar (kare
kesitli olanlar ile otomat çeliğinden olanlar hariç)

24.31.10 Demir/alaşımsız çelikten diğer çubuklar (soğuk şekillenmiş/işlenmiş) (karbon<%0, 25, dört
yüzü haddelenmiş)



KOD TANIM

24.31.10 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer barlar ve çubuklar, demirden veya alaşımsız çelikten,
soğuk işlenmiş veya soğuk şekillendirilmiş ve daha ileri işlem görmüş olanlar ile sıcak
şekillendirilmiş ve daha ileri işlem görmüş olanlar (örn. (sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş
veya sıcak kalıptan çekilmiş (sıcak ekstrüzyon) olanlar ile preslenerek kaplamadan daha ileri
işlem görmemiş olanlar ve dövülmüş ürünler hariç)

24.31.10 Diğer çubuklar (C<%0, 25, soğuk şekil ver./işlenmiş)

24.31.10 Diğer barlar ve çubuklar, demirden veya alaşımsız çelikten, soğuk işleme veya soğuk
şekillendirme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar (örn. soğuk çekme), ağırlığına
göre karbon içeriği < % 0,25 olanlar, kare veya diğer biçimlerde kesitli olanlar (dikdörtgen
kesitli olanlar ile otomat çeliğinden olanlar hariç)

24.31.10 Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (otomat çeliğinden, işlenmiş)

24.31.10 Diğer profiller (soğuk işli)

24.31.10 Barlar ve çubuklar, alaşımsız otomat çeliğinden, soğuk işleme veya soğuk şekillendirme
işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar (örn. soğuk çekme)

24.31.10 Köşebentler, profiller ve diğer şekillerde olanlar; demir veya alaşımsız çelikten, soğuk işleme
veya soğuk şekillendirme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar (örn. soğuk çekme),
(profil levhalar hariç)

24.31.10 Demir/çelik çubuklar (diğer)

24.31.20 Barlar ve içi dolu profiller, soğuk çekilmiş, alaşımlı çelikten (paslanmaz çelikten olanlar hariç)

24.31.20 Profiller, paslanmaz çelik dışındaki alaşımlı çelikten, soğuk işlenmiş veya soğuk
şekillendirilmiş olanlar (örn. soğuk çekme)

24.31.20 Alaşımlı çelikten çubuklar (soğuk olarak şekilli, işlenmiş, kesiti daire, çap=>80 mm)

24.31.20 Alaşımlı çelikten çubuklar (soğuk şekil verilmiş ve işlenmiş)

24.31.20 Siliko manganez çeliğinden çubuklar (diğer hallerde)

24.31.20 Barlar/çubuklar, karbon içeriği % 0,9 - % 1,15 arasında olanlar, krom içeriği % 0,5 - % 2
arasında olanlar ve eğer içeriğinde bulunuyorsa molibden içeriği ≤ % 0,5 olanlar, sadece soğuk
şekillendirilmiş veya soğuk işlenmiş olanlar (örn. soğuk çekme) (yarı işlenmiş veya yassı
haddelenmiş ürünler; kangal şeklindeki sıcak haddelenmiş barlar veya çubuklar hariç)

24.31.20 Diğer alaşımlı çelikten diğer çubuklar (çap<80mm); enine kesiti daire, soğuk olarak şekil
verilmiş ve işlenmiş

24.31.20 Yüksek hız çeliğinden çubuklar (diğer)

24.31.20 Barlar ve çubuklar, yüksek hız çeliğinden, soğuk şekillendirme dışında daha ileri işlem
görmemiş veya soğuk bitirilmiş (daha ileri işlem görmüş olsun veya olmasın) ya da sıcak
şekillendirilmiş ve daha ileri işlem görmüş (dövülmüş, yarı mamul veya yassı haddelenmiş
ürünler ile kangal şeklindeki sıcak haddelenmiş barlar veya çubuklar hariç); barlar ve
çubuklar, siliko-manganez çeliğinden, sadece soğuk şekillendirilmiş veya soğuk bitirilmiş ya
da sıcak haddelenmiş, daha ileri işlem görmüş olanlar da dahil (sıcak haddelenmiş, sıcak
çekilmiş veya sıcak kalıptan çekilmiş (sıcak ekstrüzyon), sadece kaplanmış, yarı mamul
ürünler, yassı haddelenmiş ürünler, kangal şeklindeki sıcak haddelenmiş barlar veya çubuklar
hariç)

24.31.20 Diğer alaşımlı çelikten diğer profiller

24.31.20 Alaşımlı çelikten çubuklar (takım çeliğinden soğuk olarak şekil verilmiş, işli)

24.31.20 Barlar ve çubuklar, takım çeliğinden, sadece soğuk şekillendirilmiş veya soğuk işlenmiş
olanlar (örn. soğuk çekme) (yarı işlenmiş veya yassı haddelenmiş ürünler ile kangal şeklindeki
sıcak haddelenmiş barlar veya çubuklar hariç)

24.31.20 Barlar ve çubuklar, alaşımlı çelikten, soğuk şekillendirilmiş veya soğuk işlenmiş olanlardan
daha ileri işlem görmemiş (örn. soğuk çekme) (paslanmaz çelikten, yüksek hız çeliğinden,
siliko-manganez çeliğinden, alaşımlı yatak çeliğinden ve takım çeliğinden olanlar hariç)

24.31.20 Alaşımlı çelikten çubuklar (soğuk olarak şekilli, işli %0, 9=< C=<%1; 15, %0, 5=< Cr<%2;
mo=<%0, 5)

24.31.30 Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işlenmiş,diğer kesitli, nikel <%2, 5)

24.31.30 Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işli, kesiti daire, 25=<çap<80mm, ni=>%2, 5)

24.31.30 Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işli, kesiti daire, çap < 25 mm, ni<%2, 5)

24.31.30 Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk haddeli/işlenmiş, kesiti daire, çap=>80mm, ni=>%2, 5)
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24.31.30 Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk haddeli/işlenmiş, kesiti daire, çap=>80mm, ni<%2, 5)

24.31.30 Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işli, kesiti daire, çap < 25 mm, ni=>%2, 5)

24.31.30 Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işli, kesiti daire, 25=<çap<80mm, ni <%2, 5)

24.31.30 Barlar ve içi dolu profiller, soğuk çekilmiş, paslanmaz çelikten

24.31.30 Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işlenmiş, diğer kesitli,nikel>=%2, 5)

24.31.30 Bar ve içi dolu profiller, soğuk çekilmiş, paslanmaz çelikten

24.31.99 Soğuk çekilmiş bar imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

24.32.10 Paslanmaz çelik yassı mamul (diğer, genişlik<600mm) diğerleri

24.32.10 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk hadde, 0, 35<kalın<3mm, nikel=>%2, 5)

24.32.10 Demir/çelik soğuk, yassı hadde mamulü (sadece soğuk haddelenmiş-diğer)

24.32.10 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelik dışındaki alaşımlı çelikten, genişliği < 600 mm,
sıcak haddelenmiş veya soğuk haddelenmiş "soğuk indirgenmiş" ve çinkoyla kaplanmış
olanlar (elektrolitik olarak kaplanmış olanlar ve yüksek hız çeliğinden veya silisyumlu elektrik
çeliğinden olanlar hariç)

24.32.10 Soğuk haddelenmiş dar şeritler, paslanmaz çelikten, genişliği < 600 mm (yalıtılmış elektrik
şeritleri, bir kenarı testere dişli veya eğimli olan oluklu şeritler hariç)

24.32.10 Çelik ürünler, yassı, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış, genişliği < 600 mm

24.32.10 Diğer alaşımlı çelikten diğer yassı hadde mamulleri (genişlik<600mm); elektrolitik olarak
çinko ile kaplanmış

24.32.10 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk hadde, kalın=<0, 35mm, nikel=>%2, 5)

24.32.10 Demir/alaşımsız çelikten yassı diğer ürünler; (genişlik<600mm. soğuk hadde, kaplanmamış)

24.32.10 Yassı hadde ürünü (C oranı <%0, 25, soğuk hadde)

24.32.10 Yassı haddelenmiş ürünler, demirden veya alaşımsız çelikten, genişliği < 600 mm, basitçe
soğuk haddelenmiş "soğuk indirgenmiş", çeşitli tekniklerle kaplanmamış, ağırlığına göre
karbon içeriği < % 0,25 olanlar "elektriksel"

24.32.10 Soğuk haddelenmiş dar şeritler, alaşımsız çelikten, ağırlığına göre karbon içeriği ≥ % 0,25
fakat < % 0,6 ve genişliği < 600 mm

24.32.10 Alaşımlı çeliklerden soğuk haddelenmiş yassı mamuller (genişlik <600mm.)

24.32.10 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk hadde, 0, 35<kalın<3mm, nikel >%2, 5)

24.32.10 Diğer demir/çelik yassı mamulü (genişlik<600mm. kaplanmamış) delinmiş olanlar

24.32.10 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelik dışındaki alaşımlı çelikten, eni < 600 mm, sıcak
haddelenmiş veya soğuk haddelenmiş "soğuk indirgenmiş" ve daha ileri işlenmiş (çinkoyla
kaplanmış olanlar ve yüksek hız çeliğinden veya silisyumlu elektrik çeliğinden ürünler hariç)

24.32.10 Soğuk haddelenmiş, dilinmiş şeritler, alaşımsız çelikten ve paslanmaz çelik ile
elektrik/transformatör çeliği dışındaki alaşımlı çelikten, genişliği < 600 mm

24.32.10 Soğuk haddelenmiş dar şeritler, alaşımsız çelikten, ağırlığına göre karbon içeriği < % 0,25 ve
genişliği < 600 mm

24.32.10 Diğer alaşımlı çelikten diğer yassı hadde mamulleri (genişlik<600mm); başka surette çinko ile
kaplanmış

24.32.10 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk hadde, kalın=<0, 35mm, nikel <%2, 5)

24.32.10 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, kalın=>3mm, nikel=>%2, 5)

24.32.10 Soğuk haddelenmiş dar şeritler, paslanmaz çelik ve elektrik/transformatör çeliği dışındaki
alaşımlı çelikten, genişliği < 600 mm

24.32.10 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelik dışındaki alaşımlı çelikten, genişliği < 600 mm,
sıcak haddelenmiş veya soğuk haddelenmiş "soğuk indirgenmiş" ve elektrolitik olarak
çinkoyla kaplanmış olanlar (yüksek hız çeliğinden veya silisyumlu elektrik çeliğinden olanlar
hariç)

24.32.10 Demir/alaşımsız çelikten yassı diğer mamüller (C oranı<%0.25, genişlik<600mm.
kalınlık<0.35mm, soğuk hadde); kaplanmamış

24.32.10 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, kalın=>3mm, nikel <%2, 5)

24.32.10 Paslanmaz çelik yassı mamul (diğer, genişlik<600mm) delinmiş olanlar
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24.32.10 Diğer alaşımlı çelikten diğer yassı hadde mamulleri (genişlik<600mm)

24.32.10 Soğuk haddelenmiş dar şeritler, alaşımsız çelikten, ağırlığına göre karbon içeriği ≥ % 0,6 ve
genişliği < 600 mm

24.32.10 Soğuk haddelenmiş, dilinmiş şeritler, paslanmaz çelikten, genişliği < 600 mm

24.32.10 Demir/alaşımsız çelikten yassı diğer şeritler (C<%0.25, genişlik<=500mm. kalınlık>=0.35mm,
soğuk hadde); kaplanmamış

24.32.20 Demir/alaşımsız çelikten diğer yassı hadde mamüller (genişlik<=500mm); krom veya nikel ile
kaplanmış

24.32.20 Demir/alaşımsız çelikten diğer yassı hadde mamüller (genişlik<=500mm); aluminyum-çinko
alaşımlariyle kaplanmış

24.32.20 Levhalar, çelikten, organik kaplanmış, genişliği < 600 mm

24.32.20 Yassı hadde ürünü (kaplı, diğer)

24.32.20 Demir/alaşımsız çelikten diğer yassı hadde mamüller (genişlik<=500mm); aluminyum ile
kaplanmış

24.32.20 Teneke (C<%0, 6, sadece cilalanmış, genişlik =< 600mm.)

24.32.20 Soğuk haddelenmiş, dilinmiş şeritler, organik kaplanmış çelik levhalardan, genişliği < 600 mm

24.32.20 Soğuk haddelenmiş dar şeritler, preslenerek kaplanmış, alaşımsız çelikten, genişliği < 600 mm
(yalıtılmış elektrik şeritleri hariç)

24.32.20 Levhalar ve şeritler, çelikten, sıcak daldırma usulüyle veya elektrolitik olarak metal kaplanmış,
genişliği < 600 mm

24.32.20 Demir/çelik yassı mamul (çinko kaplama-elektrolitik)

24.32.20 Demir/alaşımsız çelikten diğer yassı hadde mamüller (genişlik<=500mm); bakırla kaplanmış

24.32.20 Demir/çelik yassı mamul (çinko kaplama, sıvama;en<600mm. diğer)

24.32.20 Soğuk haddelenmiş, dilinmiş şeritler, alaşımsız çelikten, sıcak daldırma usulüyle metal
kaplanmış, genişliği < 600 mm

24.32.20 Soğuk haddelenmiş, dilinmiş şeritler, alaşımsız çelikten, elektrolitik olarak metal kaplanmış,
genişliği < 600 mm

24.32.20 Çelik ürünler, yassı, soğuk haddelenmiş, çeşitli yöntemlerle kaplanmış, genişliği < 600 mm

24.32.20 Teneke (sade yüzeyi işli, sadece cilalanmış, genişlik =< 600mm.)

24.32.20 Demir/alaşımsız çelikten diğer yassı hadde mamüller (genişlik<=500mm); başka bir usulle
kaplanmış

24.32.20 Demir/alaşımsız çelikten diğer yassı hadde mam.(genişlik<600mm); krom oksitleri / krom ve
krom oksitleriyle kaplı

24.32.20 Demir/çelik yassı mamuller (plakajlı, 500mm.<genişlik<600mm.)

24.32.99 Soğuk haddelenmiş dar şerit imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

24.33.11 Diğer profiller; yassı hadde (C, I, U, Z, omega şeklinde/açık)

24.33.11 Başka yerde sınıflandırılmamış köşebentler, profiller ve diğer şekillerde olanlar; demir veya
alaşımsız çelikten, soğuk şekillendirilmiş veya soğuk işlenmiş ve daha ileri işlem görmüş
olanlar ile dövülmüş olanlar (dövülmeden daha ileri işlem görmüş olanlar hariç) veya diğer
yöntemlerle sıcak şekillendirilmiş ve daha ileri işlenmiş olanlar (haddelenmiş yassı ürünlerden
olanlar hariç)

24.33.11 Profiller; soğuk şekillendirilmiş, yassı ürünlerden elde edilen, alaşımsız çelikten ve
kaplanmamış olanlar

24.33.11 Diğer profiller (yassı hadde)

24.33.11 Diğer profiller (çinko kaplı, soğuk işlenmiş)

24.33.11 Demir/çelikten diğer profiller (soğuk işlenmiş-diğer)

24.33.11 Açık profiller, soğuk şekillendirilmiş veya katlanmış, alaşımsız çelikten

24.33.11 Profiller; soğuk şekillendirilmiş, yassı ürünlerden elde edilen, alaşımsız çelikten ve çinko ile
kaplanmış olanlar

24.33.12 Açık profiller, soğuk şekillendirilmiş, yassı ürünlerden elde edilmiş, paslanmaz çelikten

24.33.12 Açık profiller, soğuk şekillendirilmiş veya katlanmış, paslanmaz çelikten
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24.33.12 Paslanmaz çelikten profil (sadece soğuk olarak şekil verilmiş/bitirilmiş)

24.33.20 Profil haline getirilmiş saclar (soğuk işli)

24.33.20 Soğuk profilli (nervürlü) levhalar, alaşımsız çelikten

24.33.20 Nervürlü levhalar, alaşımsız çelikten

24.33.30 Demir/çelikten izole edilmiş iki oluklu sacdan müteşekkil kaplamalıklar

24.33.30 Sandviç paneller, yalıtkan dolgulu, iki duvarı yalnızca veya esas olarak demir veya çelikten
profilli (nervürlü) levhadan oluşanlar (prefabrik binalar hariç)

24.33.30 Sandviç paneller, kaplanmış çelik levhadan

24.33.99 Soğuk şekillendirilmiş veya katlanmış ürün imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

24.34.11 Demir/alaşımsız çelikten teller (0, 6=< C, adi metal kaplı, diğer)

24.34.11 Demir/alaşımsız çelik teller (6mm.<=< C<%0, 6, çinko kaplı)

24.34.11 Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8mm.<enine kesit (c<%0, 25, kaplanmamış)

24.34.11 Teller, demirden veya alaşımsız çelikten, ağırlığına göre karbon içeriği < % 0,25 olanlar
(bükme tel dahil) (örgülü tel, çit çekmek için kullanılan dikenli tel, dubleks tel ve testere dişli
tel ile yalıtımlı elektrik teli hariç)

24.34.11 Demir/alaşımsız çelikten teller (diğer maddelerle kaplanmış)

24.34.11 Demir/alaşımsız çelikten teller (0, 6=< C, çinko kaplı)

24.34.11 Demir/alaşımsız çelik teller (enine kesit=<0, 8mm. C <%0, 6, kaplanmamış)

24.34.11 Teller, demirden veya alaşımsız çelikten, ağırlığına göre karbon içeriği % 0,25-0,6 arasında
olanlar (bükme tel dahil) (örgülü tel, çit çekmek için kullanılan dikenli tel, dubleks tel ve
testere dişli tel ile yalıtımlı elektrik teli hariç)

24.34.11 Demir/alaşımsız çelikten teller (0, 6=< C , diğer)

24.34.11 Demir/alaşımsız çelik teller (0, 25=< C<%0, 6)

24.34.11 Demir/alaşımsız çelikten teller (C <%0, 25, diğer metallerle kaplı)

24.34.11 Demir/alaşımsız çelikten teller (C <%0, 25, bakır kaplı)

24.34.11 Demir/alaşımsız çelikten teller(enine kesit<0, 8mm. c<%0, 25, çinko kaplı)

24.34.11 Demir/alaşımsız çelikten teller (C >=%0, 6, kaplanmamış)

24.34.11 Demir/alaşımsız çelikten teller (enine kesit<0, 8 mm. C <%0, 25, kaplanmamış)

24.34.11 Teller, demirden veya alaşımsız çelikten, ağırlığına göre karbon içeriği ≥ % 0,6 olanlar
(bükme tel dahil) (örgülü tel, çit çekmek için kullanılan dikenli tel, dubleks tel ve testere dişli
tel ile yalıtımlı elektrik teli hariç)

24.34.11 Demir/alaşımsız çelik teller (6mm.<enine kesit, 0, 25< C=<%0, 6, adi metal kaplı)

24.34.11 Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8mm. c<%0, 25, çinko kaplı)

24.34.11 Demir/alaşımsız çelik tel(0, 8<enine kesit (c<%0, 25, oluk, yiv, şekil bozuklukları olan)

24.34.11 Tel, soğuk çekilmiş, alaşımsız çelikten

24.34.12 Paslanmaz çelikten teller (%28 =<nikel <%31, %20 =<krom <%22)

24.34.12 Paslanmaz çelikten teller (nikel = >% 2, 5)

24.34.12 Teller, paslanmaz çelikten (cerrahi dikişte kullanılan çok ince paslanmaz steril teller hariç)

24.34.12 Paslanmaz çelikten teller (%3, 5=<Aluminyum<%6, %13=< krom <%25, nikel<% 2, 5)

24.34.12 Tel, soğuk çekilmiş, paslanmaz çelikten

24.34.12 Paslanmaz çelikten teller (nikel <% 2, 5)

24.34.13 Tel, soğuk çekilmiş, diğer alaşımlı çelikten

24.34.13 Siliko manganez çeliğinden (teller)

24.34.13 Yüksek hız çeliğinden diğer alaşımlı teller

24.34.13 Diğer alaşımlı çelik (teller)

24.34.13 Diğer alaşımlı çelik teller (%0, 9=<C=<%1 (15, %0, 5=< Cr<%2 (mo=<%0, 5)

24.34.13 Teller, alaşımlı çelikten (paslanmaz çelikten örgülü tel, çit çekmek için kullanılan dikenli tel,
dubleks tel ve testere dişli tel ile yalıtımlı elektrik teli hariç)

24.34.99 Soğuk çekilmiş tel imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri



KOD TANIM

24.41.10 Gümüş, işlenmemiş, yarı mamul veya toz halde

24.41.10 Gümüş (altın/platin yaldızlı gümüş dahil); işlenmemiş

24.41.10 Gümüş (altın/platin yaldızlı gümüş dahil); yarı işlenmiş

24.41.10 Gümüş, işlenmemiş veya toz halde (altın veya platinle kaplanmış olanlar dahil)

24.41.10 Gümüş, yarı mamul halde (altın veya platinle kaplanmış olanlar dahil) (işlenmemiş veya toz
halde olanlar hariç)

24.41.10 Gümüş (altın/platin yaldızlı gümüş dahil); pudra halinde olanlar

24.41.20 Para yerine kullanılan altın (platinle kaplanmış altın dahil)

24.41.20 Yarı işlenmiş altından çubuk, tel, profil, levha vb; para yerine kullanılmayan

24.41.20 Altın; yarı mamul halde, parayla ilgili kullanımlar dışındaki kullanımlar için olanlar (platinle
kaplanmış olanlar dahil) (işlenmemiş veya toz halde olanlar hariç)

24.41.20 Yarı işlenmiş şekillerde diğer altın

24.41.20 Altın, işlenmemiş, yarı mamul veya toz halde

24.41.20 Altın, işlenmemiş veya toz halde, parayla ilgili kullanımlar dışındaki kullanımlar için olanlar
(platinle kaplanmış olanlar dahil)

24.41.20 Altın (para yerine kullanılanlar)

24.41.20 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan)

24.41.20 Altın (pudra halinde olanlar, para yerine kullanılmayan)

24.41.30 Platin (işlenmemiş/pudra halinde)

24.41.30 Platinden gözenekli dokuma/ızgara şeklinde katalizörler

24.41.30 Paladyum (diğer)

24.41.30 Platin katalizörler, tel dokuma veya ızgara şeklinde

24.41.30 İridyum, osmiyum ve rutenyum (diğer)

24.41.30 Paladyum (işlenmemiş/pudra halinde olanlar)

24.41.30 Platin, işlenmemiş, yarı mamul veya toz halde

24.41.30 Rodyum (işlenmemiş/pudra halinde olanlar)

24.41.30 İridyum, osmiyum ve rutenyum (işlenmemiş/pudra halinde olan)

24.41.30 Rodyum (diğer)

24.41.30 Diğer yarı işlenmiş platin

24.41.30 Platin/platin alaşımından çubuk, tel, rofil, levha vs. kalın>%0.15mm

24.41.30 Platin, paladyum, rodyum, osmiyum ve rutenyum, yarı işlenmiş halde (işlenmemiş veya toz
halde olanlar hariç)

24.41.30 Platin, paladyum, rodyum, iridyum, osmiyum ve rutenyum, işlenmemiş veya toz halde

24.41.40 Altın kaplamalı gümüşler veya altın kaplamalı adi metaller (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

24.41.40 Altınla baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) gümüş veya adi metaller, yarı
mamulden daha fazla işlem görmemiş

24.41.50 Gümüşle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) adi metaller, yarı mamulden
daha fazla işlem görmemiş

24.41.50 Platinle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) gümüş, altın veya adi
metaller, yarı mamulden daha fazla işlem görmemiş

24.41.50 Gümüş kaplamalı adi metaller (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

24.41.50 Gümüşle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) adi metaller ile platinle
baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) gümüş, altın veya adi metaller (yarı
mamulden daha fazla işlem görmemiş)

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

24.41.99 Değerli metal imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

24.42.11 Alüminyum alaşımları, işlenmemiş (alüminyum tozları ve pulları hariç)

24.42.11 İşlenmemiş alaşımsız aluminyum

24.42.11 İşlenmemiş aluminyum alaşımlarından dilim ve kütükler



KOD TANIM

24.42.11 İşlenmemiş diğer aluminyum alaşımları

24.42.11 Alüminyum, işlenmemiş

24.42.11 Alüminyum, işlenmemiş, alaşımsız (tozlar ve pullar hariç)

24.42.12 Alüminyum oksit

24.42.12 Aluminyum oksit (suni korendon hariç)

24.42.12 Alüminyum oksit, suni korindon hariç

24.42.21 Aluminyumdan pul bünyeli olmayan tozlar

24.42.21 Alüminyum tozları ve pulları

24.42.21 Alüminyum tozları ve pulları (renk, boya vb. olarak kullanılmak için hazırlanmış tozlar veya
pullar hariç)

24.42.21 Aluminyumdan pul bünyeli tozlar ve ince pullar

24.42.22 Bar, çubuk ve profiller, alüminyumdan

24.42.22 Aluminyum alaşımlarından çubuklar

24.42.22 Aluminyum alaşımlarından içi boş profiller

24.42.22 Alaşımsız aluminyumdan profiller

24.42.22 Alaşımsız aluminyumdan çubuklar

24.42.22 Aluminyum alaşımlarından profiller

24.42.22 Bar, çubuk ve profiller, alüminyumdan (yapılarda kullanılmak için hazırlanmış bar ve profiller
hariç)

24.42.22 Bar, çubuk ve profiller, alüminyum alaşımlarından (yapılarda kullanılmak için hazırlanmış bar
ve profiller hariç)

24.42.23 Alaşımsız aluminyumdan teller (enine kesitinin en geniş yeri 7mm.+)

24.42.23 Aluminyum alaşımlarından teller (enine kesitinin en geniş yeri 7mm. +)

24.42.23 Teller, alaşımlı alüminyumdan (yalıtılmış elektrik telleri ve kablolar, alüminyum tel takviyeli
bükme tel ve halatlar ile örgülü tel ve kablolar hariç)

24.42.23 Aluminyum alaşımlarından diğer teller

24.42.23 Teller, alaşımsız alüminyumdan (yalıtılmış elektrik telleri ve kablolar, alüminyum tel takviyeli
bükme tel ve halatlar ile örgülü tel ve kablolar hariç)

24.42.23 Alaşımsız aluminyumdan diğer teller

24.42.23 Alüminyum teller

24.42.24 Aluminyum alaşımlarından diğer sac, şerit ve levhalar

24.42.24 Aluminyum alaşımlarından sac, levha şerit; boya, vernik veya plastik maddeyle kaplanmış,
kare/digdörtgen, kalınlık>0.2mm

24.42.24 Aluminyum alaşımlarından sac, levha şerit; kare/digdörtgen, 0,2mm<=kalınlık<3mm

24.42.24 Alaşımsız aluminyum sac, şerit, levhalar; 3mm =< kalın < 6 mm, dikdörtgen, kare şeklinde

24.42.24 Alaşımsız aluminyumdan diğer sac, şerit ve levhalar

24.42.24 Aluminyum alaşımlarından içecek kutusu alt ve üst kapak imalinde kull. sac, levha şerit;
kare/dikdörtgen, kalınlık>0.2mm

24.42.24 Boyanmış/verniklenmiş/plastikle kaplanmış olan sac, levha ve şeritler

24.42.24 Alaşımsız aluminyumdan sac levha, şeritler; kalın < 3 mm, dikdörtgen, kare şeklinde

24.42.24 Aluminyum alaşımlarından sac, şerit levhalar; kalın = >6 mm, dikdörtgen, kare şeklinde

24.42.24 Aluminyum alaşımlarından sac, şerit levhalar;3 mm =< kalın < 6 mm, dikdörtgen, kare şekl.

24.42.24 Aluminyum alaşımlarından içecek kutularının gövdelerinin imalinde kull. sac, levha şerit;
kare/dikdörtgen,kalınlık>0.2mm

24.42.24 Alaşımsız aluminyumdan sac, levha, şeritler; kalın =>6 mm, dikdörtgen, kare şeklinde

24.42.24 Tabakalar, levhalar ve şeritler, alüminyum alaşımlarından, kalınlığı > 0,2 mm olanlar

24.42.24 Tabakalar, levhalar ve şeritler, alüminyumdan, kalınlığı > 0,2 mm olanlar

24.42.25 Aluminyumda yapraklar ve şeritler; ağırlığı > 10 kg rulolar halinde olanlar, mesnetsiz,
haddelenmiş



KOD TANIM

24.42.25 Aluminyumda yapraklar ve şeritler; ağırlığı <= 10 kg rulolar halinde olanlar, mesnetsiz,
haddelenmiş

24.42.25 Aluminyumdan yapraklar ve şeritler; mesnetsiz, 0.021mm <=kalın < 0,2 mm

24.42.25 Aluminyumdan şerit ve yapraklar; mesnetli, kalın < 0, 021 mm

24.42.25 Aluminyumdan yapraklar ve şeritler; mesnedi hariç 0.021mm <=kalın < 0,2 mm

24.42.25 Alüminyum folyo, kalınlığı ≤ 0,2 mm olanlar

24.42.25 Aluminyumdan şerit ve yapraklar; mesnetsiz, kalın < 0, 021 mm

24.42.25 Alüminyum folyo, (herhangi bir desteğe sarılmış olanlar hariç) kalınlığı ≤ 0,2 mm olanlar

24.42.25 Aluminyumdan şerit ve yapraklar; haddelenmiş, mesnetsiz, 0, 021mm =<kalın <0, 2 mm

24.42.26 Aluminyum alaşımlarından dikişli ince ve kalın boru

24.42.26 Alüminyum tüpler, borular ve bunların bağlantı parçaları

24.42.26 Alaşımsız aluminyumdan ince ve kalın borular

24.42.26 Alüminyum alaşımlarından tüpler ve borular (içi boş profiller, tüp veya boru bağlantı
parçaları, esnek borular, yapı, makine veya taşıt parçaları vb. yerlerde kullanılmak üzere
hazırlanmış tüpler ve borular hariç)

24.42.26 Aluminyum alaşımlarından diğer ince ve kalın boru

24.42.26 Alüminyum tüplerin veya boruların bağlantı parçaları (manşonlar, dirsekler ve rakorlar dahil)
(musluklu ve valfli bağlantı parçaları ile tüp destekleri, cıvatalar, somunlar ve mengeneler
hariç)

24.42.26 Alüminyum tüpler ve borular (içi boş profiller, tüp veya boru bağlantı parçaları, esnek borular,
yapı, makine veya taşıt parçaları vb. yerlerde kullanılmak üzere hazırlanmış tüpler ve borular
hariç)

24.42.26 Aluminyum alaşımından ekstrüzyondan daha ileri bir işlem görmemiş olan boru

24.42.26 Aluminyum  boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar vb.)

24.42.99 Alüminyum imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

24.43.11 İşlenmemiş diğer kurşun

24.43.11 Kurşun, işlenmemiş, (kurşun tozları veya pulları, işlenmemişler, antimon içerenler, rafine
edilmişler hariç)

24.43.11 Ağırlıkça antimuan oranı diğer elementlerden çok olan kurşun

24.43.11 Kurşun, işlenmemiş

24.43.11 Kurşun, işlenmemiş, rafine edilmiş, (kurşun tozları veya pulları hariç)

24.43.11 Rafine edilmiş kurşun

24.43.11 İşlenmemiş kurşun; gümüş ağırlığı = >% 0, 02, rafine edilmeye mahsus olan (külçe)

24.43.11 Kurşun, işlenmemiş, antimon içeren (kurşun tozları veya pulları hariç)

24.43.12 Çinko, alaşımsız, işlenmemiş (çinko tozları ve pulları hariç)

24.43.12 Çinko alaşımları, işlenmemiş (çinko tozları ve pulları hariç)

24.43.12 Çinko, işlenmemiş

24.43.12 Alaşımsız çinko;çinko=>%99, 99

24.43.12 Ağırlık; >= 97,5% but < 98,95% çinko; alaşımsız

24.43.12 Ağırlık; >= 99,95% fakat < 99,99% çinko; alaşımsız

24.43.12 Çinko alaşımları

24.43.12 Ağırlık;>= 98,5% but < 99,95% çinko; alaşımsız

24.43.13 Kalay alaşımları, işlenmemiş (kalay tozları ve pulları hariç)

24.43.13 Kalay alaşımları

24.43.13 Kalay, işlenmemiş

24.43.13 Kalay; alaşımsız

24.43.13 Kalay, alaşımsız, işlenmemiş (kalay tozları ve pulları hariç)

24.43.21 Kurşun sac, yaprak ve şerit (mesnetleri hariç kalınlık < 0, 2 mm)

24.43.21 Kurşun tozları ve ince pullar
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24.43.21 Kurşun tabakalar, levhalar, şeritler ve folyolar; kurşun tozları ve pulları

24.43.21 Kurşun tabakalar, levhalar, şeritler ve folyolar; kurşun tozları ve pulları (renk, boya vb. olarak
hazırlanmış kurşun tozları ve pulları ile yalıtımlı elektrik şeritleri hariç)

24.43.21 Kurşun sac, yaprak ve şerit (diğer şekillerde)

24.43.22 Çinko tozları ve pulları

24.43.22 Çinko tozları ve pulları (renk, boya vb. olarak hazırlanmış çinko tozları ve pulları ile çinko
peletleri hariç)

24.43.22 Çinkodan ince tozlar

24.43.22 Çinkodan ince pul ve tozlar

24.43.23 Çinko çubuklar, profiller ve teller

24.43.23 Çinko barlar, çubuklar, profiller ve teller; çinko tabakalar, levhalar, şeritler ve folyolar

24.43.23 Çinko saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler

24.43.24 Kalay barlar, çubuklar, profiller ve teller

24.43.24 Kalaydan çubuklar, profiller ve teller

24.43.99 Kurşun, çinko ve kalay imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

24.44.11 Bakır matları; çöktürülmüş bakır (semente bakır) (bakır tozları hariç)

24.44.11 Bakır matları; çöktürülmüş bakır (semente bakır)

24.44.11 Bakır matları, çöktürülmüş bakır (tersip bakır)

24.44.12 Bakır, rafine edilmemiş; elektrolitik rafine için bakır anotları

24.44.12 Bakır, rafine edilmemiş; elektrolitik rafine için bakır anotları (blister bakır dahil) (elektrobakır-
kaplama, elektro-kaplama anotlar hariç)

24.44.12 Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları

24.44.13 Rafine bakır-katotlar ve katot parçaları

24.44.13 Bakır - kalay esaslı alaşımlar (bronz)

24.44.13 Bakır alaşımları, işlenmemiş (haddelenmiş, kalıptan çekilmiş veya dövülmüş sinterlenmiş
ürünler hariç); bakırın ön alaşımları (dövülmeye uygun olmayan alaşımlar dahil) (ağırlığına
göre fosfor içeriği > % 15 olan bakır fosfitler (fosforlu bakır) hariç)

24.44.13 Bakır - çinko esaslı alaşımlar (pirinç)

24.44.13 Rafine edilmiş bakırdan tel çubukları (wire bars)

24.44.13 Diğer bakır alaşımlar [74.05 pozisyonundaki ön alaşımlar (kupro alyajlar) hariç]

24.44.13 Rafine bakır ve bakır alaşımları, işlenmemiş; bakırın ön alaşımları

24.44.13 Rafine bakır, işlenmemiş, alaşımsız (haddelenmiş, kalıptan çekilmiş veya dövülmüş
sinterlenmiş ürünler hariç)

24.44.13 Rafine edilmiş bakırdan kütükler

24.44.13 Rafine bakır; diğerleri

24.44.13 Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar)

24.44.21 Bakır tozları ve pulları (çöktürülmüş bakır (semente bakır), bronz/altın gibi boyaların
hazırlanmasında kullanılan tozlar/pullar, (kimyasal bileşikler), rafine edilmiş bakırdan
saçmalar hariç)

24.44.21 Pul bünyeli olmayan bakır tozları

24.44.21 Bakırdan pul bünyeli tozlar; ince pullar

24.44.21 Bakır tozları ve pulları

24.44.22 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) profiller

24.44.22 Bakır - çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) çubuklar

24.44.22 Bakır esaslı alaşımlardan diğer çubuk ve profiller

24.44.22 Bakır ve bakır alaşımlı barlar, çubuklar, profiller ve içi boş profiller (dökme veya
sinterlemeyle elde edilen barlar ve çubuklar ile kangal şeklindeki bakır tel çubuklar hariç)

24.44.22 Bakır barlar, çubuklar ve profiller

24.44.22 Rafine edilmiş bakırdan profil ve çubuklar
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24.44.23 Bakır - çinko esaslı alaşımlardan teller (pirinç)

24.44.23 Bakır teller, enine kesiti > 0,5 mm ve ≤ 6 mm olanlar (tel takviyeli bükülü teller veya halatlar
ile örgülü teller ve kablolar hariç)

24.44.23 Bakır - nikel esaslı (kupro; nikel) teller veya bakır- nikel- çinko (nikel gümüşleri) esaslı
alaşımlardan teller

24.44.23 Bakır teller

24.44.23 Bakır alaşımlarından diğer teller

24.44.23 Rafine edilmiş bakırdan tel; enine kesit >0, 5 mm

24.44.23 Rafine edilmiş bakırdan tel; enine kesit >6 mm

24.44.23 Bakır teller, enine kesiti ≤ 0.5 mm olanlar (tel takviyeli bükülü teller veya halatlar ile örgülü
teller ve kablolar hariç)

24.44.23 Rafine edilmiş bakırdan teller; enine kesit =<0, 5 mm

24.44.23 Rafine edilmiş bakır teller (enine kesiti > 6 mm olanlar), bakır alaşımından

24.44.24 Bakır; kalay esaslı alaşımlardan şerit, levha, yaprak, saclar-diğer hallerde

24.44.24 Rafine edilmiş bakırdan rulo halinde sac, profil, levha, şerit vs.

24.44.24 Bakır ve bakır alaşımlı tabakalar, levhalar ve şeritler, kalınlığı > 0,15 mm olanlar
(genleştirilmiş bakır metalleri, yalıtımlı elektrik şeritleri hariç)

24.44.24 Bakır; kalay esaslı alaşımlardan şerit, levha, yaprak, saclar-rulo halinde

24.44.24 Diğer bakır alaşımlarından sac, levha, yaprak, şeritler

24.44.24 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan şerit, levha, yaprak, saclar-diğer hallerde

24.44.24 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) şerit, levha, yaprak, saclar; rulo

24.44.24 Bakır tabakalar, levhalar ve şeritler, kalınlığı > 0,15 mm olanlar

24.44.24 Bakır-nikel esaslı alaşımlardan (kupro-nikel) ve bakır-nikel-çinko esaslı alaşımlardan
sac,yaprak,levha(nikel gümüşleri)

24.44.24 Rafine edilmiş bakırdan diğer şekillerde sac, profil, levha, şerit vs.

24.44.25 Bakır folyo, kalınlığı ≤ 0,15 mm olanlar

24.44.25 Rafine edilmiş bakırdan ince yaprak, şeritler; mesnetsiz

24.44.25 Bakır alaşımlarından ince yaprak ve şeritler; mesnetsiz

24.44.25 Bakır folyo, (kullanılmış herhangi bir destek hariç) kalınlığı ≤ 0.15 mm olanlar

24.44.25 Bakır alaşımlarından ince yaprak ve şeritler; mesnetli

24.44.25 Rafine edilmiş bakırdan ince yaprak ve şeritler; mesnetli

24.44.26 Bakır ve bakır alaşımlı tüp/boru bağlantı parçaları, manşonlar, dirsekler ve rakorlar, t dirsekler
ve bağlantı elemanları dahil (boruları/tüpleri monte etmek/sabitlemek için kullanılan somun ve
cıvatalar ile musluklu ve valfli bağlantı parçaları hariç)

24.44.26 Bakır-nikel esaslı (kupro -nikel) veya bakır-nikel-çinko esaslı alaşımlardan (nikel gümüşleri)
ince ve kalon borular

24.44.26 Bakır tüpler, borular ve bunların bağlantı parçaları

24.44.26 Bakır - çinko esaslı alaşımlardan düz olmayan ince ve kalın boru (pirinç)

24.44.26 Diğer bakır alaşımlarından ince ve kalın borular

24.44.26 Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek,manşon vb)

24.44.26 Rafine edilmiş bakırdan düz olan ince ve kalın borular

24.44.26 Bakır tüpler ve borular (pirinç borular dahil)

24.44.26 Rafine edilmiş bakırdan diğer ince ve kalın borular

24.44.26 Bakır - çinko esaslı alaşımlardan düz ince ve kalın boru (pirinç)

24.44.26 Bakır alaşımlarından ince, kalın boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek vb)

24.44.99 Bakır imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

24.45.11 Nikel, işlenmemiş

24.45.11 İşlenmemiş alaşımlı nikel

24.45.11 Alaşımsız işlenmemiş nikel



KOD TANIM

24.45.12 Nikel oksit sinterleri ve nikel ara ürünleri

24.45.12 Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri (saf olmayan nikel
oksitler, nikel speiss ve saf olmayan ferro-nikel dahil)

24.45.12 Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri

24.45.12 Nikel matları

24.45.21 Nikel tozu ve nikelden ince pullar

24.45.21 Nikel tozları ve pulları (nikel oksit sinterleri hariç)

24.45.21 Nikel tozları ve pulları

24.45.22 Alaşımsız nikelden olan teller

24.45.22 Alaşımsız nikelden çubuk ve profil

24.45.22 Nikel ve nikel alaşımlı barlar, çubuklar, profiller ve teller (yapılarda kullanılmak için
hazırlanmış barlar, çubuklar, yalıtımlı elektrik barları ve telleri ile emaye teller hariç)

24.45.22 Nikel alaşımlarından çubuk ve profil

24.45.22 Nikel alaşımlarından olan teller

24.45.22 Nikel barlar, çubuklar, profiller ve teller

24.45.23 Nikel tabakalar, levhalar, şeritler ve folyolar

24.45.23 Nikel alaşımlarından sac, levha, şerit ve yaprak

24.45.23 Alaşımsız nikelden sac, levha, şerit ve yaprak

24.45.23 Nikel ve nikel alaşımlı tabakalar, levhalar, şeritler ve folyolar (genleştirilmiş metaller hariç)

24.45.24 Nikel alaşımlarından ince ve kalın borular

24.45.24 Nikelden boru bağlantı parçaları

24.45.24 Nikel tüpler, borular ve bunların bağlantı parçaları

24.45.24 Alaşımsız nikelden ince ve kalın borular

24.45.30 İndiyum

24.45.30 Niobyum (kolombiyum), renyum

24.45.30 Başka yerde sınıflandırılmamış molibden ve molibdenden eşyalar (atık ve hurdalar hariç)

24.45.30 Başka yerde sınıflandırılmamış tantalum ve tantalumdan eşyalar (atık ve hurdalar hariç)

24.45.30 Başka yerde sınıflandırılmamış titanyum ve titanyumdan eşyalar (atık ve hurdalar hariç)

24.45.30 Başka yerde sınıflandırılmamış zirkonyum ve zirkonyumdan eşyalar (atık ve hurdalar hariç);
başka yerde sınıflandırılmamış antimon ve antimondan eşyalar (atık ve hurdalar hariç)

24.45.30 Tungsten: işlenmemiş (sinterleme yoluyla elde edilen çubukıar dahil)

24.45.30 Tungsten teller

24.45.30 İşlenmemiş molibden (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil)

24.45.30 Molibdenden çubuk (sinterleme ile elde edilen hariç) profil, sac, şerit, yaprak

24.45.30 Tantaldan çubuk (sinterleme ile elde edilen hariç) profil, sac, şerit, yaprak

24.45.30 Tantaldan diğer eşya

24.45.30 Magnezyumdan çubuk, profil vs. diğer eşya

24.45.30 Kobalt matları ve diğer ara ürünü, işlenmemiş kobalt, tozları

24.45.30 İşlenmemiş kadmiyum ve tozları

24.45.30 Kadmiyumdan diğer eşya

24.45.30 Titanyumdan ince ve kalın borular

24.45.30 Titanyumdan diğer eşya

24.45.30 Antimondan diğer eşya

24.45.30 İşlenmemiş manganez ve tozları

24.45.30 Berilyumdan diğer eşya

24.45.30 Krom alaşımları nikel>% 10 ağırlık

24.45.30 Talyumdan diğer eşya



KOD TANIM

24.45.30 Hafniyum (seltiyum); döküntü, hurda ve tozları

24.45.30 Galyum

24.45.30 Vanadyum

24.45.30 Galyum, indiyum; vanadyum

24.45.30 İşlenmemiş; sermet ve sermetten eşya

24.45.30 Molibdenden diğer eşya

24.45.30 Magnezyum: işlenmemiş, diğer

24.45.30 İşlenmemiş bizmut; döküntü ve hurdalar; tozlar

24.45.30 Titanyumdan çubuklar, profiller ve teller

24.45.30 Zirkonyumdan diğer eşya

24.45.30 Manganezden diğer eşya

24.45.30 Kromdan diğer eşya

24.45.30 Niobyum (kolombiyum) renyum

24.45.30 Hafniyum; germanyum

24.45.30 Sermet ve sermetten diğer eşya

24.45.30 Başka yerde sınıflandırılmamış magnezyum ve magnezyumdan eşyalar (atık ve hurdalar hariç)

24.45.30 Başka yerde sınıflandırılmamış berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galyum, hafniyum
("seltil"), indiyum, niyobyum ("kolombiyum"), renyum, ve talyum ile bu metallerden yapılan
eşyalar; bu metallerin atık ve hurdaları (berilyumunkiler, kromunkiler ve talyumunkiler hariç)

24.45.30 Tungstenden çubuk ve mil (sinterlenme yoluyla elde edilenler hariç), profil, sac, şerit ve
yaprak

24.45.30 Molibdenden teller

24.45.30 Magnezyum: işlenmemiş; magnezyum=>%99, 8

24.45.30 Kobalttan diğer eşya

24.45.30 İşlenmemiş titanyum ve tozları

24.45.30 İşlenmemiş zirkonyum ve tozlar

24.45.30 Manganez döküntü ve hurdaları

24.45.30 İşlenmemiş krom ve tozları

24.45.30 Niobyum; renyum; galyum; indiyum; vanadyum; germanyum döküntü ve hurdaları

24.45.30 Germanyum

24.45.30 Sermet döküntü ve hurdaları

24.45.30 Diğer demir dışı metaller ve bunlardan yapılmış ürünler; sermetler; metal veya metalik bileşik
içeren kül ve artıklar

24.45.30 Başka yerde sınıflandırılmamış kobalt matları ve kobalt metalürjisinin diğer ara ürünleri;
kobalt ve kobalttan eşyalar (atık ve hurdalar hariç)

24.45.30 Başka yerde sınıflandırılmamış manganez ve manganezden eşyalar, atık ve hurdalar dahil;
başka yerde sınıflandırılmamış sermet ve sermetten eşyalar, atık ve hurdalar dahil

24.45.30 Tungstenden diğer eşya

24.45.30 Başka yerde sınıflandırılmamış tungsten (volfram) ve tungstenden eşyalar (atık ve hurdalar
hariç)

24.45.30 Başka yerde sınıflandırılmamış bizmut ve bizmuttan eşyalar, atık ve hurdalar dahil; başka
yerde sınıflandırılmamış kadmiyum ve kadmiyumdan eşyalar (atık ve hurdalar hariç)

24.45.30 Tungsten tozları

24.45.30 Molibdenden tozlar

24.45.30 Tantal: işlenmemiş (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuk dahil) tozlar

24.45.30 Mağnezyumun kalibrelenmiş torna döküntüleri, granülleri, tozları

24.45.30 Bizmuttan diğer eşya

24.45.30 Titanyumdan saclar, şeritler ve yapraklar

24.45.30 İşlenmemiş antimon ve tozları



KOD TANIM

24.45.30 İşlenmemiş berilyum ve tozları

24.45.30 İşlenmemiş talyum ve tozları

24.45.99 Diğer demir dışı metal imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

24.46.10 Tabii uranyum; işlenmiş

24.46.10 Tabii uranyumun ham döküntü ve hurdaları

24.46.10 Ferro uranyum

24.46.10 Doğal uranyum ve bileşikleri; alaşımlar, çözeltiler (dispersiyon) (sermetler dahil), seramik
ürünler ve doğal uranyum veya doğal uranyum bileşikleri içeren karışımlar

24.46.10 Sermetler

24.46.10 Tabii uranyum bileşikleri içeren alaşım, dispersiyon ve karışımları

24.46.99 İşlenmiş nükleer yakıt imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

24.51.11 Dövülebilir (temper) dökme demir döküm hizmetleri

24.51.11 Diğer kullanımlar için parçalar (dövülebilir dökme demir)

24.51.11 Dövülebilir (temper) dökme demirler, kara taşıtları, pistonlu motorlar ve diğer makine ve
mekanik donanımlar için

24.51.12 Sünek dökme demirler (aktarma milleri, krank milleri, kam milleri, kranklar, yatak kovanları
ve kaymalı mil yatakları için) (bilyeli veya makaralı rulmanları içine alan yatak kovanları
hariç)

24.51.12 Pistonlu motorlar ve makine mühendisliği için diğer parçalar (küresel (sfero) dökme demirler)

24.51.12 Küresel (sfero) dökme demir döküm hizmetleri

24.51.12 Sünek dökme demirler, lokomotifler/vagonlar ve parçaları için (kara taşıtları, yatak kovanları,
kaymalı mil yatakları, pistonlu motorlar, dişliler, kasnaklar, debriyajlar, makine aksamı için
kullanılanlar hariç)

24.51.12 Kara taşıtlarının parçaları (küresel (sfero) dökme demirler)

24.51.12 Sünek dökme demirler, makineler ve mekanik donanımlar için (pistonlu motorlar için olanlar
hariç)

24.51.13 Gri dökme demirler, kara taşıtları için (lokomotifler veya vagonlar ile inşaat endüstrisi taşıtları
için olanlar hariç)

24.51.13 Pistonlu motorlar ve makine mühendisliği için diğer parçalar (dökme demir: sünek olmayan)

24.51.13 Gri dökme demirler (aktarma milleri, krank milleri, kam milleri, kranklar, yatak kovanları ve
kaymalı mil yatakları için) (bilyeli veya makaralı rulmanları içine alan yatak kovanları hariç)

24.51.13 Gri dökme demir döküm hizmetleri

24.51.13 Gri dökme demirler, lokomotifler/vagonlar ve parçaları için (kara taşıtları, yatak kovanları,
kaymalı mil yatakları, pistonlu motorlar, dişliler, kasnaklar, debriyajlar, makine aksamı için
kullanılanlar hariç)

24.51.13 Gri dökme demirler, makineler ve mekanik donanımlar için (pistonlu motorlar için olanlar
hariç)

24.51.20 Tüpler, borular ve içi boş profiller, dökme demirden

24.51.20 Dökme demirden ince ve kalın borular

24.51.20 Tüpler, borular ve içi boş profiller, dökme demirden (merkezi ısıtma radyatörlerinin profilleri
ve makine parçaları gibi eşyaların tanımlanabilir parçaları haline getirilen tüpler, borular ve içi
boş profiller hariç)

24.51.20 Dökme demirden ince ve kalın borular; basınç sistemleri için

24.51.30 Dövülebilen dökme demirden boru bağlantı parçaları

24.51.30 Dövülemeyen dökme demirden boru bağlantı parçaları

24.51.30 Tüplerin ve boruların bağlantı parçaları, dövülemeyen dökme demirden

24.51.30 Dövülemeyen dökme demirden bağlantı parçaları; basınç sistemlerinde kullanılan

24.51.30 Tüplerin ve boruların bağlantı parçaları, dökme demirden

24.51.30 Tüplerin ve boruların bağlantı parçaları, dövülebilir dökme demirden

24.51.99 Dökme demir imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri



KOD TANIM

24.52.10 Çelik dökümler, makineler ve mekanik donanımlar için (pistonlu motorlar, turbo jetler, turbo
pervaneler, diğer gaz türbinleri, kaldırma veya taşıma ekipmanları ile inşaat endüstrisi
makineleri/taşıtları için olanlar hariç)

24.52.10 Pistonlu motorlar ve makine mühendisliği için çelik dökümden diğer parçalar

24.52.10 Çelik dökümler, yatak kovanları ve kaymalı mil yatakları için (bilyeli veya makaralı rulmanlı
yatak kovanları hariç)

24.52.10 Çelik dökümler, lokomotifler/vagonlar ve parçaları için (kara taşıtları, yatak kovanları,
kaymalı mil yatakları, pistonlu motorlar, dişliler, kasnaklar, debriyajlar, makine aksamı için
kullanılanlar hariç)

24.52.10 Çelik döküm hizmetleri

24.52.10 Çelik dökümler, kara taşıtları için (lokomotifler veya vagonlar ile inşaat endüstrisi taşıtları için
olanlar hariç)

24.52.20 Tüpler ve borular, santrifüjlü dökme çelikten

24.52.30 Diğer dökme demirden boru bağlantı parçaları

24.52.30 Tüplerin ve boruların bağlantı parçaları, dökme çelikten

24.53.10 Hafif metal dökümler (aktarma milleri, krank milleri, kam milleri, kranklar, yatak kovanları ve
kaymalı mil yatakları için) (bilyeli veya makaralı rulmanları içine alan yatak kovanları hariç)

24.53.10 Hafif metallerin döküm hizmetleri

24.53.10 Hafif metal dökümler, kara taşıtları için (lokomotifler veya vagonlar ile inşaat endüstrisi
taşıtları için olanlar hariç)

24.53.10 Pistonlu motorlar ve makine mühendisliği için diğer parçalar (hafif metal döküm)

24.53.10 Hafif metal dökümler, makineler ve mekanik donanımlar için (pistonlu motorlar, turbo jetler,
turbo pervaneler, gaz türbinleri, kaldırma veya taşıma ekipmanları ile inşaat endüstrisi
makineleri/taşıtları için olanlar hariç)

24.53.10 Diğer kullanımlar için parçalar (hafif metal döküm)

24.54.10 Diğer demir dışı metallerin döküm hizmetleri

24.54.10 Demir dışı metal dökümden parçalar, kara taşıtları için (lokomotifler/vagonlar, portal vinçler
(tekerlekli büyük taşıyıcılar) ve kaldırma veya taşıma ekipmanlı küçük yük arabaları (vinçli
kamyonlar hariç), tarım/yol silindirleri, buldozerler vb. için olanlar hariç)

24.54.10 Demir dışı metal dökümden parçalar (hafif metal dökümden olanlar hariç) (aktarma milleri,
krank milleri, kam milleri, kranklar, yatak kovanları ve kaymalı mil yatakları için) (bilyeli
veya makaralı rulmanları içine alan yatak kovanları hariç)

24.54.10 Diğer kullanımlar için parçalar (diğer demir dışı metal döküm)

24.54.10 Pistonlu motorlar ve makine mühendisliği için diğer parçalar (diğer demir dışı metal döküm)

24.54.10 Demir dışı metal dökümden parçalar, makineler ve mekanik donanımlar için (hafif metal
dökümden olanlar hariç) (pistonlu motorlar için olanlar hariç)

25.11.10 Prefabrik metal yapılar

25.11.10 Prefabrik yapılar, esas olarak metalden yapılmış (ya tümüyle monte edilmiş ve kullanıma hazır
ya da monte edilmemiş) (konut, işyeri, mağaza, kulübe, garaj, sera ve diğer amaçlar için
tasarlanmış olanlar)

25.11.10 Prefabrik yapılar, alüminyumdan

25.11.10 Prefabrik yapılar, konut, esas olarak metalden yapılmış (ya tümüyle monte edilmiş ve
kullanıma hazır ya da monte edilmemiş)

25.11.10 Demir veya çelikten seralar

25.11.10 Prefabrik yapılar (işyeri, mağaza, kulübe), esas olarak metalden yapılmış (ya tümüyle monte
edilmiş ve kullanıma hazır ya da monte edilmemiş) (, , garaj, sera ve diğer amaçlar için
tasarlanmış olanlar)

25.11.10 Demir veya çelikten diğer prefabrik yapıIar

25.11.10 Prefabrik yapılar (garaj, sera ve diğer amaçlar için), esas olarak metalden yapılmış (ya tümüyle
monte edilmiş ve kullanıma hazır ya da monte edilmemiş)

25.11.10 Prefabrik yapılar, metalden

25.11.10 Prefabrik yapılar, demirden veya çelikten



KOD TANIM

25.11.10 Monte edilmiş olsun ya da olmasın prefabrik yapı özelliğine sahip tamamlanmamış, esas
olarak metalden yapılmış yapılar (konut, işyeri, mağaza, kulübe, garaj, sera ve diğer amaçlar
için tasarlanmış olanlar)

25.11.21 Demir/çelikten köprüler ve köprü aksamı

25.11.21 Köprüler ve köprü kısımları, demirden veya çelikten

25.11.22 Demir/çelikten kuleler ve pilonlar

25.11.22 Kuleler ve kafes direkler, demirden veya çelikten

25.11.23 Aluminyumdan köprüler ve köprü aksamı, kuleler, pilonlar

25.11.23 Aluminyumdan inşaat aksamı

25.11.23 Demir veya çelikten iskele kurmaya ve kalıplamaya, destek vurmaya veya maden direkleri
yapmaya mahsus benzeri malzeme

25.11.23 Diğer yapılar ve yapı parçaları; yapılarda kullanılan tabakalar, çubuklar, köşebentler ve diğer
şekillerde olanlar (demirden, çelikten veya alüminyumdan)

25.11.23 Bentler, bent kapakları, kanal kapakları, sabit iskeleler, sabit rıhtımlar (doklar) ve denizcilikle
ilgili ve su yollarındaki diğer yapılar, demirden veya çelikten, demir veya çelikten başka yerde
sınıflandırılmamış yapılar ve yapı parçaları (köprüler ve köprü aksamı; kuleler; kafes direkler;
geçitler; kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri, pervazları ve kapı eşikleri; iskele
kurmaya, kalıplamaya, destek vurmaya veya maden ocaklarını desteklemeye mahsus
ekipmanlar, ve özellikle veya temel olarak levhadan imal edilmemiş olan yapılar ve yapı
parçaları hariç)

25.11.23 Yapı iskeleleri, beton kalıpları, payandalar/maden ocağı destekleri (payandaları) için demir
veya çelik ekipmanlar (maden kuyusu iskeleleri ile üst yapılar, genişletilebilir batardo kirişleri,
borudan iskeleler ve benzeri ekipmanlar dahil)

25.11.23 Demir/çelikten esası sac olan inşaat malzemeleri

25.11.23 Başka yerde sınıflandırılmamış yapılar ve yapı parçaları; yapılarda kullanılan tabakalar,
çubuklar, köşebentler ve diğer şekillerde olanlar (alüminyumdan)

25.11.23 Demir veya çelikten diğer inşaat malzemesi

25.11.23 Diğer yapılar, esas olarak levhadan olanlar: diğerleri

25.11.99 Metal yapı ve yapı parçaları imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

25.12.10 Kapılar, pencereler ve bunların kasaları ile kapı eşikleri, metalden

25.12.10 Kapılar, kapı eşikleri, pencereler ve bunların kasaları (çerçeveleri), alüminyumdan

25.12.10 Aluminyumdan kapılar, pencereler vb. çerçeveleri, pervazları ve kapı eşikleri

25.12.10 Kapılar, kapı eşikleri, pencereler ve bunların kasaları (çerçeveleri), demirden veya çelikten

25.12.10 Demir/çelikten kapı, pencere vb. çerçeveleri ile pervazları ve kapı eşikleri

25.12.99 Metal kapı ve pencere imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

25.21.11 Havlu kurutucu (banyopan) vb. aksamlı olanlar dahil (elektrikle ısıtılmayanlar)

25.21.11 Dökme demirden radyatörler ile bunların aksam ve parçaları (elektrikle ısıtılanlar hariç)

25.21.11 Demir veya çelikten radyatörler, aksam ve parçalar (ısıtma konvektörleri) (elektrikle
ısıtılmayanlar)

25.21.11 Demir/çelikten radyatör, aksam ve parçaları

25.21.11 Dökme demirden radyatör, aksam ve parçaları

25.21.11 Merkezi ısıtma radyatörleri, elektrikle ısıtılmayanlar, demirden veya çelikten

25.21.11 Pik döküm radyatörleri ve bunların parçaları

25.21.12 Diğer merkezi ısıtma kazanları (boylerleri)

25.21.12 Kombi (bacalı)

25.21.12 Merkezi ısıtma kazanları (boyler), sıcak su veya alçak basınçlı buhar üretmek için (kombiler
dahil)

25.21.12 Dökme demirden merkezi ısıtma kazanları

25.21.12 Kombi (hermetik)

25.21.12 Kat kaloriferleri
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25.21.12 Diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanları

25.21.13 Diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanlarının aksam ve parçalar

25.21.13 Merkezi ısıtma kazanlarının (boyler) ve kombilerin parçaları

25.21.13 Dökme demirden merkezi ısıtma kazanlarının aksam ve parçalar

25.21.99 Merkezi ısıtma radyatörü, sıcak su kazanı (boyler) ve kombi imalatının bir parçası olarak
taşeronluk işlemleri

25.29.11 Demir/çelikten depo, sarnıç, küvler vb kaplar; sıvılar için (hacim >100.000 lt)

25.29.11 Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, herhangi bir malzeme için,
alüminyumdan, kapasitesi > 300 litre olanlar (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için
olanlarla, mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)

25.29.11 Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar
için olanlar hariç), demirden, çelikten veya alüminyumdan, kapasitesi > 300 litre olanlar
(mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)

25.29.11 Aluminyumdan depo, sarnıç, küvler vb diğer kaplar; hacim >300 lt

25.29.11 Demir/çelik/dökme demir depo, sarnıç, küvet vb kaplar;sıvılar için ısıyı izole edici/kaplı
(hacim>300lt)

25.29.11 Demir/çelik/dökme demirden depolar, sarnıçlar, küvler vb kaplar; gazlar için (hacim>300lt)

25.29.11 Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, sıvılar için, iç yüzeyi kaplanmış veya ısı
yalıtımlı, demirden veya çelikten, kapasitesi > 300 litre olanlar (mekanik veya termal
ekipmanlı olanlar hariç)

25.29.11 Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, gazlar için, demirden veya çelikten,
kapasitesi > 300 litre olanlar (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlarla, mekanik
veya termal ekipmanlı olanlar hariç)

25.29.11 Dökme demir ve çelikten depo, sarnıç, küvler vb kaplar; katı maddeler için (hacim>300lt)

25.29.11 Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, sıvılar için, demirden veya çelikten,
kapasitesi > 300 litre olanlar (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar ile iç yüzeyi kaplanmış
veya ısı yalıtımlı olanlar hariç)

25.29.11 Dökme demirden depo, sarnıç, küvler vb kaplar; sıvılar için (hacim =<100.000 lt)

25.29.11 Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, katılar için, demirden veya çelikten,
kapasitesi > 300 litre olanlar (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)

25.29.12 Konteynerler, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için olanlar (metalden)

25.29.12 Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için dikişsiz kaplar (20
l<hacim<50 l)

25.29.12 Sıkıştırılmış/sıvılaştırılmış gaz için aluminyum kaplar

25.29.12 Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için dikişsiz kaplar (hacim<20
l)

25.29.12 Dikişsiz demir/çelikten kaplar; hacim < 1000 lt

25.29.12 Demir veya çelikten diğer dikişsiz kaplar; sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için

25.29.12 Dikişsiz demir/çelikten kaplar; hacim = >1000 lt

25.29.12 Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için dikişsiz kaplar (hacim>50
l)

25.29.99 Tank, rezervuar ve konteyner imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

25.30.11 Buhar üreten kazanlar (boylerler) (hibrit kazanlar dahil) (düşük basınçlı buhar üretebilen
merkezi ısıtma sıcak su kazanları ile su borulu kazanlar hariç)

25.30.11 Diğer buhar üreten kazanlar(karma kazanlar dahil)

25.30.11 Su buharı üreten su borulu kazanlar <45 ton/saat

25.30.11 Alev borulu buhar kazanları (karma kazanlar dahil)

25.30.11 Su buharı üreten su borulu kazanlar; buhar üretim >45 ton/saat

25.30.11 Su borulu kazanlar (boylerler) (düşük basınçlı buhar üretebilen merkezi ısıtma su kazanları
(boylerleri) hariç)

25.30.11 Kızgın su kazanları
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25.30.11 Kızgın su kazanları (boylerleri) (düşük basınçlı buhar üretebilen merkezi ısıtma sıcak su
kazanları hariç)

25.30.11 Buhar üretim kazanları; kızgın su kazanları (boyler)

25.30.12 Kondansatörler, buhar veya diğer buhar güç üniteleri için

25.30.12 Kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler, HS 84.02'dekiler (Buhar jeneratörleri, sıcak su
üreten kazanlar) veya HS 84.03'tekiler (buhar kazanları dışında kalan merkezi ısıtma
kazanları) için olanlar

25.30.12 Buhar kazanları için yardımcı cihazlar

25.30.12 Buhar güç üniteleri için kondansörler

25.30.12 Kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler; buhar veya diğer buhar güç üniteleri için
kondansatörler

25.30.13 HS 8404.10'daki (Buhar kazanları için yardımcı cihazlar) ve 8404.20'deki (buhar güç üniteleri
için kondansatörler) cihazların parçaları

25.30.13 Buhar kazanı aksam, parçaları

25.30.13 Buhar ve ısıtma kazanları için yardımcı cihazların aksam ve parçaları

25.30.13 Buhar jeneratörlerinin parçaları

25.30.13 Buhar üreten kazanlar (boylerler) ve kızgın su kazanlarının (boylerlerinin) parçaları

25.30.21 Nükleer reaktörler

25.30.21 Nükleer reaktörler, izotop ayırıcılar hariç

25.30.22 Nükleer reaktörlerin aksam ve parçaları

25.30.22 Nükleer reaktör parçaları

25.30.22 Nükleer reaktör parçaları, izotop ayırıcılar hariç

25.30.99 Buhar jeneratörü imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri, merkezi ısıtma kazanları
(boyler) hariç

25.40.11 Askeri silahlar, (tabanca, revolver (altıpatlar) ve benzerleri hariç)

25.40.11 Topçu silahları (örneğin, toplar, obüsler ve havanlar)

25.40.11 Roket fırlatıcı, alev-alıcı, el bombası atıcıları; torpil tüpleri

25.40.11 Diğer harp silahları

25.40.12 Revolverler ve tabancalar

25.40.12 Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı silahlar ve tabancalar, coplar) (askeri amaçlı olanlar
hariç)

25.40.12 Diğer spor, av veya hedef için yivli tüfekler

25.40.12 Diğer spor, av veya hedef için yivsiz diğer tüfekler

25.40.12 Başka yerde sınıflandırılmamış, patlayıcı bir dolguyu ateşlemek suretiyle çalışan ateşli silahlar
(askeri amaçlı ateşli silahlar hariç)

25.40.12 Tabanca, revolver (altıpatlar), askeri amaçlı olmayan ateşli silahlar ve benzeri aletler

25.40.12 Diğer ateşli silahlar

25.40.12 Diğer silahlar (yaylı, havalı/gazlı tüfek ve tabancalar, cop vb.)

25.40.12 Diğer spor, av veya hedef için yivsiz tüfekler; tek namlulu

25.40.12 Ağızdan doldurmalı ateşli silahlar

25.40.12 Çifte namlulu av tüfekleri, tüfekler, kısa tüfekler ve ağızdan dolmalı tüfekler (uzun namlulu
tüfekler, vb. ile bastona benzetilmiş spor tabancaları dahil) (askeri amaçlı ateşli silahlar hariç)

25.40.12 Revolverler ve tabancalar (askeri amaçlı ateşli silahlar, makineli tüfekler, işaret fişekleri, kuru
sıkılar, acısız öldüren aletler, ağızdan dolma tüfekler, yaylı, havalı veya gazlı silahlar, taklit
silahlar hariç)

25.40.13 Tabancaların aksam, parçası

25.40.13 Bomba, füze ve benzeri savaş gereçleri; fişekler, diğer mermi ve mühimmatlar ile bunların
parçaları

25.40.13 Fişekler, diğer mermi ve mühimmatlar ile bunların parçaları (mermi ve fişeklerin tapaları
dahil) (askeri amaçlı olanlar hariç)
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25.40.13 Havalı silah kurşunları, av tüfeği fişeklerinin aksam parçaları

25.40.13 Diğer silahlara ait mermiler ve diğer mühimmat

25.40.13 Harp silahlara ait mermiler ve mühimmat

25.40.13 Harp silahlarına ait olan diğer mühimmat

25.40.13 Diğer fişekler ve bunların aksam ve parçaları

25.40.13 Av tüfeği için fişekler

25.40.14 Diğer maddelerden monopod, bipod, tripod ve benzeri eşyalar; kameralar, projektörler vb. ile
kullanılanlar HARİÇ

25.40.14 Revolverler ve tabancaların aksam, parçaları

25.40.14 Ateşli silahlara ait diğer aksam; parçalar

25.40.14 Toplu ve şarjörlü tabancalar, askeri amaçlı olmayan ateşli silahlarve benzeri araçlar

25.40.14 Harp silahlarının (93.01 pozisyonundaki) aksam ve parçası

25.40.14 Plastik veya aluminyumdan monopod, bipod, tripod ve benzeri eşyalar; kameralar, projektörler
vb. ile kullanılanlar HARİÇ

25.40.14 Askeri silahların ve diğer silahların parçaları

25.40.14 Diğer ürünlerden aksam parça ve aksesuar; 93.03 pozisyonlarında yer alan tüfekler için

25.40.99 Silah ve mühimmat imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

25.50.11 Açık kalıpta dövülmüş demirli parçalar, aktarma milleri, krank milleri, kam milleri ve kranklar
için; HS 73.26'daki (dövülü/kalıpta basılı, işlem görmemiş demir/çelikten öğütücü bilye,
öğütme eşyası; dövülmüş, kalıplanmış diğer demir çelik eşya; demir/çelik tellerden eşya;
demir/çelikten diğer eşya) eşyalar için; HS 84'teki (nükleer reaktörler, kazan: makine ve
cihazlar, aletler ve parçaları), HS 85'teki (elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları),
HS 86'daki (demir yolu ulaşım araçları vb. aksam ve parçaları), HS 87'deki (motorlu kara
taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri), HS 88'deki (hava taşıtları, uzay taşıtları
aksam ve parçaları) ve HS 90'daki (optik, fotograf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi
aletler) makinelerin, cihazların ve taşıtların parçaları (açık kalıpta dövülmüş çelikten)

25.50.11 Kalıptan soğuk çekilmiş çelik parçalar, makineler ve mekanik cihazlar için (pistonlu motorlar
için olanlar hariç)

25.50.11 HS 73.26'daki (dövülü/kalıpta basılı, işlem görmemiş demir/çelikten öğütücü bilye, öğütme
eşyası; dövülmüş, kalıplanmış diğer demir çelik eşya; demir/çelik tellerden eşya;
demir/çelikten diğer eşya) eşyalar; HS 86'daki (demir yolu ulaşım araçları vb. aksam ve
parçaları), HS 87'deki (motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri) ve HS
88'deki (hava taşıtları, uzay taşıtları aksam ve parçaları) demir yolu taşıtları ve cihazları, kara
taşıtları ve hava araçları için parçalar (kalıptan soğuk çekilmiş çelikten)

25.50.11 HS 87'deki (motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri) kara taşıtlarının
parçaları (kalıptan soğuk çekilmiş çelikten)

25.50.11 Kalıptan soğuk çekilmiş çelik parçalar (elektrikli makine ve ekipmanlar, ses kayıt cihazları ve
ses çoğaltma cihazları, televizyon görüntü ve ses kayıt ve çoğaltma cihazları için)

25.50.11 Makineler ve cihazlar için parçalar, açık kalıpta dövülmüş demir dışı metallerden (pistonlu
motorlar, turbo jetler, gaz türbinleri, kaldırma/taşıma ekipmanları, inşaat endüstrisinin
makineleri/taşıtları hariç)

25.50.11 HS 84'teki (nükleer reaktörler, kazan: makine ve cihazlar, aletler ve parçaları), HS 85'teki
(elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları), HS 87'deki (motorlu kara taşıtları, traktör,
bisiklet, motosiklet ve diğerleri), HS 88'deki (hava taşıtları, uzay taşıtları aksam ve parçaları)
ve HS 90'daki (optik, fotograf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi aletler) makinelerin,
cihazların, aletlerin ve taşıtların parçaları (kalıptan soğuk çekilmiş demir dışı metallerden)

25.50.11 Kalıptan soğuk çekilmiş çelik parçalar (aktarma milleri, krank milleri, kam milleri ve kranklar
için)

25.50.11 Metalin dövülmesi hizmetleri

25.50.11 Pistonlu motorlara ve HS 84.83'teki (transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler,
çarklar) makine mühendisliğine ait aksam ve parçalar (kalıptan soğuk çekilmiş çelikten)

25.50.11 Soğuk ekstrüzyon hizmetleri

25.50.12 Metal damgalama/baskılama hizmetleri
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25.50.12 Mekanik ve teknik alet ve ekipmanların parçaları, çiftçilik, ormancılık ve bostancılık için
(kalıpta dövülmüş çelikten)

25.50.12 Demir dışı metallerin çekilerek baskılanması hizmetleri

25.50.12 Kalıpta dövülmüş çelik parçalar (makaralı palangalar, yük asansörleri, vinçler ve ırgatlar,
bocurgatlar, forklift kamyonlar ve kaldırma/taşıma ekipmanlı diğer kamyonlar, asansörler,
yürüyen merdivenler, konveyörler ve teleferikler için)

25.50.12 HS 84.26'daki (gemi vinçleri, maçunalar, halatlı vinçler, döner köprüler), HS 84.29'daki
(dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb.) ve HS 84.30'daki (toprak,
maden, cevheri taşıma, ayırma, seçme vb. iş makineleri) makine mühendisliğinin ve cihazların
parçaları (kalıpta dövülmüş çelikten)

25.50.12 Kalıpta dövülmüş (ve hassas dövülmüş) çelik parçalar, kara taşıtları için (lokomotifler ve
vagonlar hariç)

25.50.12 Kalıpta dövülmüş (ve hassas dövülmüş) çelik parçalar (aktarma milleri, krank milleri, kam
milleri, kranklar, yatak kovanları ve kaymalı mil yatakları için) (bilyeli veya makaralı
rulmanları içine alan yatak kovanları hariç)

25.50.12 Kalıpta dövülmüş çelik parçalar (lokomotifler veya vagonlar, hava taşıtları, uzay araçları,
elektrikli makine ve cihazlar, optik, fotografik, sinematografik, ölçme ve kontrol etme
cihazları ile hassas cihazlar için)

25.50.12 Pistonlu motorların ve HS 84.83'teki (transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler,
çarklar) makine mühendisliğine ait aksam ve parçalar (kalıpta dövülmüş çelikten)

25.50.12 Kalıpta dövülmüş çelik parçalar, makineler ve cihazlar için (pistonlu motorlar, turbo jetler, gaz
türbinleri, kaldırma veya taşıma ekipmanları ile inşaat endüstrisi makineleri için olanlar hariç)

25.50.12 HS 84'teki (nükleer reaktörler,kazan:makine ve cihazlar,aletler, parçaları), HS 85'teki
(elektrikli makine ve cihazlar,aksam ve parçaları), HS 86'daki (demir yolu ulaşım araçları vb.
aksam ve parçaları), HS 87'deki (motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve
diğerleri), HS 88'deki (hava taşıtları, uzay taşıtları aksam ve parçaları) ve HS 90'daki (Optik,
fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet) makinelerin, cihazların ve araçların
parçaları (kalıpta dövülmüş demir dışı metallerden)

25.50.13 Levha olarak şekillendirilmiş çelikten parçalar (elektrikli makine ve ekipmanlar, ses kayıt
cihazları ve ses çoğaltma cihazları, televizyon görüntü ve ses kayıt ve çoğaltma cihazları için)

25.50.13 Levha olarak şekillendirilmiş çelikten parçalar, kara taşıtları için (lokomotifler ve vagonlar
için olanlar hariç)

25.50.13 Hanehalkı eşyaları, HS 84'teki (nükleer reaktörler,kazan:makine ve cihazlar,aletler, parçaları),
HS 85'teki (elektrikli makine ve cihazlar,aksam ve parçaları), HS 86'daki (demir yolu ulaşım
araçları vb. aksam ve parçaları), HS 88'deki (hava taşıtları, uzay taşıtları aksam ve parçaları)
ve HS 94'teki (Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları ve prefabrik yapılar) makine
mühendisliğinin, cihazların, mobilyaların ve taşıtların parçaları (levha olarak şekillendirilmiş
demir dışı metallerden)

25.50.13 Diğer metal şekillendirme hizmetleri

25.50.13 Levha olarak şekillendirilmiş çelikten parçalar, makineler ve mekanik cihazlar için (pistonlu
motorlar için olanlar hariç)

25.50.13 HS 73.23'teki (demir/çelikten ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı) ve HS 73.26'daki
(dövülü/kalıpta basılı, işlem görmemiş demir/çelikten öğütücü bilye, öğütme eşyası;
dövülmüş, kalıplanmış diğer demir çelik; demir/çelik tellerden eşya; demir/çelikten diğer eşya)
eşyalar; HS 94.03'teki (yazıhanelerde kullanılan türde metal mobilyalar; diğer metal
mobilyalar; yazıhanelerde kullanılan türde ağaç mobilyalar; mutfaklarda kullanılan türde
ahşap mobilyalar; yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar; diğer ahşap
mobilyalar; plastik maddelerden diğer mobilyalar; hint kamışı/bambudan diğer mobilyalar;
diğer maddelerden diğer mobilyalar; diğer mobilyalara ait aksam, parçalar) mobilyaların
parçaları; HS 86'daki (demir yolu ulaşım araçları vb. aksam ve parçaları) kara taşıtlarının ve
ray aksamlarının parçaları; HS 90'daki (optik, fotograf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları,
tıbbi alet) cihazlar (levha olarak şekillendirilmiş demir dışı metallerden)

25.50.13 Pistonlu motorlara ve HS 84.83'teki (transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler,
çarklar) makine mühendisliğine ait aksam ve parçalar, (levha olarak şekillendirilmiş çelikten)
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25.50.20 HS 84'teki (nükleer reaktörler,kazan:makine ve cihazlar,aletler, parçaları), HS 85'teki
(elektrikli makine ve cihazlar,aksam ve parçaları), HS 86'daki (demir yolu ulaşım araçları vb.
aksam ve parçaları), HS 87'deki (motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve
diğerleri), HS 88'deki (hava taşıtları, uzay taşıtları aksam ve parçaları) ve HS 90'daki (Optik,
fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet) ürünlerin parçaları (demir dışı toz
metalürjisinden imal edilmiş ürünler)

25.50.20 Sıcak işleme (sinterleme) veya basınç altında metal tozlardan doğrudan metal nesnelerin
üretilmesi hizmetleri

25.50.20 Sert metalik karbürlerden yapılan kısımların öğütülmesi veya kesilmesi hizmetleri

25.50.20 Toz metalürjisi

25.50.20 Çelik tozu metalürjisi ürünleri

25.61.11 Metallerin termal püskürtme (spreyleme) yoluyla kaplanması hizmetleri

25.61.11 Metallerin elektroliz veya kimyasal işlem yoluyla çinkoyla kaplanması hizmetleri

25.61.11 Metallerin elektroliz veya kimyasal işlem yoluyla diğer metallerle (nikel, bakır, krom ve
benzerleriyle) kaplanması hizmetleri

25.61.11 Metalik kaplama, ısıl spreyleme yöntemiyle

25.61.11 Metalik kaplama, çinkoyla, elektroliz yöntemiyle

25.61.11 Metalik kaplama, erimiş metallere daldırma yöntemiyle (çinkoyla galvanizlemek veya kalaya
daldırmak)

25.61.11 Metalik kaplama, elektroliz veya kimyasal işlem yöntemleriyle (nikel, bakır, krom, kıymetli
metaller vb. dahil) (çinko hariç)

25.61.11 Metallerin metalik kaplanması hizmetleri

25.61.11 Metallerin eritilmiş metale daldırılarak kaplanması hizmetleri

25.61.12 Plastik kaplama işlemleri ile ilgili hizmetler

25.61.12 Diğer kaplamalar (fosfatlama vb.)

25.61.12 Dğer kaplama hizmetleri (fosfatlama, emayeleme, vb.)

25.61.12 Metallerin metal olmayan malzemelerle kaplanması hizmetleri

25.61.12 Metal yüzeylerin plastik kaplanması hizmetleri

25.61.12 Metallerin plastik kaplanması (toz kaplama dahil)

25.61.21 Metallerin ısıl işlemleri (metalik kaplama, plastik kaplama hariç)

25.61.21 Metallerin ısıl işlem hizmetleri (metalik kaplama hariç)

25.61.22 Diğer metalik yüzey işleme hizmetleri

25.61.22 Metallerin ıslak boyanması ve verniklenmesi

25.61.22 Metallerin diğer yüzey işleme hizmetleri

25.61.22 Buhar biriktirme hizmetleri

25.61.22 Diğer metalik yüzey işlemleri

25.61.22 Boyama, vernikleme hizmetleri

25.61.22 Metallerin anodlanması

25.61.22 Metallerin buhar biriktirme yoluyla kaplanması (CVD/PVD)

25.61.22 Anotlama hizmetleri

25.62.10 Tornalanmış metal parçalar, hava taşıtları, uzay araçları ve uydular için

25.62.10 Metal parçaların tornalanması hizmetleri

25.62.10 Tornalanmış metal parçalar (elektrikli makine ve ekipmanlar, ses kayıt cihazları ve ses
çoğaltma cihazları, televizyon görüntü ve ses kayıt ve çoğaltma cihazları için)

25.62.10 Tornalanmış metal parçalarının üretim hizmetleri
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25.62.10 HS 73.26'daki (dövülü/kalıpta basılı, işlem görmemiş demir/çelikten öğütücü bilye, öğütme
eşyası; dövülmüş, kalıplanmış diğer demir çelik; demir/çelik tellerden eşya; demir/çelikten
diğer eşya), HS 74.19'daki (bakırdan kalın ve ince zincirler ve aksamı; akıtılmış, öğütülmüş,
kalıplanmış, dövülmüş bakır eşya; bakırdan döküm, preslenmiş, dövülmüş diğer eşya) ve HS
76.16'daki (alüminyum pim, kama pimi, perçin, çivi, cıvata, çengelli vida vb. eşya; alüminyum
tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler; alüminyumdan diğer eşya) ürünlere için
tornalanmış metal parçalar; HS 86'daki (demir yolu ulaşım araçları vb. aksam ve parçaları)
taşıtlara ve demir yolu raylarını sabitleme cihazlarına ait tornalanmış metal parçalar

25.62.10 Tornalanmış metal parçalar, optik, fotografik, sinematografik, ölçme ve kontrol etme cihazları
ile hassas alet ve cihazlar için

25.62.10 Tornalanmış metal parçalar, makine ve mekanik cihazlar için

25.62.10 Tornalanmış metal parçalar, musluk, valf ve benzeri ürünler için

25.62.10 Tornalanmış metal parçalar, kara taşıtları için (döküm, dövme, presleme, damgalama, hadde
ile şekillendirmekle veya toz metalürjisi ile imal edilmiş lokomotifler veya vagonlar için
olanlar hariç)

25.62.20 Makinede diğer işleme hizmetleri

25.62.20 Takviye çeliklerinin bükülmesi

25.62.20 Delme, frezeleme, aşındırma, rendeleme, parlatma, oluk açma, tesviyeleme, testereleme,
taşlama, bileme, kaynaklama, birleştirme ve benzeri genel mekanik mühendislik hizmetleri

25.62.20 Lazer ışınlarıyla metal parçaları üstüne yazı yazılması

25.62.20 Metal işleme parçalarının lazer ışınlarıyla kesilmesi

25.62.20 Metal parçalar (tornalanmış metal parçalar hariç)

25.62.20 Metal işleme parçalarının taşlanması ve keskinleştirilmesi, parlatılması dahil

25.62.20 Üretimin bir parçası olmaksızın sanatsal metal işleri

25.62.20 Üretimin bir parçası olmaksızın dövme işleri

25.71.11 Bıçaklar (makineler için olanlar hariç), makaslar ve bunların ağızları

25.71.11 Makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ile bunların ağızları (makas kesici ağızları dahil)

25.71.11 Makaslar, terzi makasları vb. makaslar vb. ağızları

25.71.11 Sabit ağızlı bıçaklar, adi metalden yapılmış (budama bıçakları dahil) ( sabit ağızlı balık,
yağ/sofra bıçakları, makineler/mekanik cihazlar için kesme bıçakları hariç)

25.71.11 Sabit ağızlı diğer bıçaklar

25.71.11 Sustalı bıçaklar

25.71.11 Bıçak ağızları

25.71.11 Sabit ağızlı bıçakların haricindeki bıçaklar

25.71.11 Sofra bıçakları, saplı, adi metalden sabit ağızlı olanlar (tereyağı ve balık bıçakları hariç)

25.71.11 Takım halinde bıçaklar; makinelere mahsus olanlar hariç

25.71.11 Adi metallerden saplar

25.71.11 Sabit ağızlı sofra bıçakları

25.71.11 Bıçaklar/kesme bıçakları, adi metalden sapı olanlar; budama bıçakları dahil bıçaklar için
ağızlar (balık ve yağ bıçakları ile makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar/kesme
bıçakları hariç)

25.71.12 Emniyetli tıraş bıçakları (jiletler dahil)

25.71.12 Tıraş makineleri (bıçakları değiştirilemeyen)

25.71.12 Tıraş makineleri ve bunların parçaları, elektriksiz (jiletler hariç)

25.71.12 Tıraş makineleri ve usturalar olanlar

25.71.12 Tıraş makineleri, usturalar ile jiletler ve tıraş makinelerinin bıçakları (şerit haldeki taslaklar
dahil)

25.71.12 Tıraş makinelerinin bıçakları (şerit halindeki taslaklar dahil)

25.71.12 Tıraş makinesi bıçaklarının şerit haldeki taslakları

25.71.12 Ustura, tıraş makineleri ve tıraş bıçaklarının diğer aksam ve parçaları
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25.71.13 Kırma, yarma ve kıyma bıçakları ile saç kesme ve hayvan kırkma makine ve aletleri ile
benzeri kesici aletler (elektriksiz)

25.71.13 Kağıt bıçakları, mektup açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalemtıraşlar ve bunların bıçakları
(büro tipi kalemtıraşlar dahil) (kalem açma makineleri hariç)

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

25.71.13 Manikür veya pedikür setleri ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)

25.71.13 Diğer kesici aletler; manikür veya pedikür setleri ve aletleri

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

25.71.13 Kağıt bıçakları, zarf açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalem tıraşlar

25.71.14 Mutfak/sofra eşyası; paslanmaz çelikten takım halinde (en az biri kıymetli metalle kaplı

25.71.14 Mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden

25.71.14 Mutfak/sofra eşyası; kıymetli metallerle kaplanmış

25.71.14 Sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra
bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, paslanmaz çelikten veya diğer adi metallerden

25.71.14 Mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden takım halinde (en az biri kıymetli metalle kaplı)

25.71.14 Mutfak/sofra eşyası; paslanmaz çelikten

25.71.14 Mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden takım halinde

25.71.14 Sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra
bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, gümüşle, altınla veya platinle kaplanmış adi
metallerden

25.71.14 Kaşık, çatal, kepçe, kevgir, servis spatulası, balık bıçağı, kahvaltı ve meyve bıçağı, şeker
maşası ve benzeri mutfak gereçleri ve sofra takımları

25.71.14 Mutfak/sofra eşyası; paslanmaz çelikten takım halinde

25.71.14 Mutfak/sofra eşyası; kıymetli metallerle kaplanmış takım halinde

25.71.15 Kılıç, pala, süngü, mızrak vb. silahlar vb. aksam, parçaları

25.71.15 Kılıç, pala, kasatura, mızrak ve benzeri silahlar ile bunların parçaları

25.71.99 Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletlerin imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

25.72.11 Mobilya kilitleri, adi metalden

25.72.11 Mobilyalar için kullanılan türden kilitler

25.72.11 Asma kilitler, motorlu kara taşıtları ve mobilyalar için kullanılan kilitler, adi metalden

25.72.11 Asma kilitler

25.72.11 Asma kilitler, adi metalden

25.72.11 Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler

25.72.11 Motorlu kara taşıtı kilitleri, adi metalden

25.72.12 Kilitler, bina kapıları için kullanılanlar, adi metalden (silindir kilitler hariç)

25.72.12 Silindir kilitler, bina kapıları için kullanılanlar, adi metalden

25.72.12 Silindirli kapı kilitleri

25.72.12 Kilitler, adi metalden (asma kilitler, motorlu kara taşıtı kilitleri, mobilya kilitleri ve bina
kapılarında kullanılan kilitler hariç)

25.72.12 Diğer kapı kilitleri

25.72.12 Diğer kilitler; sürgüler

25.72.12 Diğer kilitler, adi metalden

25.72.13 Kilit, sürgü, anahtar vb.nin aksam ve parçaları

25.72.13 Kilitli klipsler ve kilitli klipsli çerçeveler; bunların parçaları

25.72.13 Kilidi ile birlikte olmayan anahtarlar

25.72.13 Kilitli klipsler ve kilitli klipsli çerçeveler, adi metalden (el çantaları, evrak çantaları vb. için
çıtçıtlar ve klipsler hariç)

25.72.13 Kilidi olan, mesnetli/mesnetsiz kancalar
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25.72.13 Anahtarlar, ayrı sunulanlar, adi metalden (kabaca dökülmüş, dövülmüş veya damgalanmış
taslaklar, maymuncuklar dahil)

25.72.13 Adi metalden parçalar (asma kilitler, kilitler ile kilitli klipsler ve kilitli çerçeveler için)

25.72.14 Bağlantı takozlu küçük tekerlekler, adi metalden

25.72.14 Otomatik kapı kapayıcıları

25.72.14 Kapılar için diğer donanım eşyası

25.72.14 Adi metallerden sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

25.72.14 Şapka askıları, şapka kancaları, dirsekler, portmantolar, havluluklar, bulaşıklıklar, fırçalıklar
ve anahtar askıları, adi metalden (mobilya karakterindeki portmantolar hariç)

25.72.14 Motorlu kara taşıtlarına uygun bağlantı takozu, bağlantı parçası ve benzeri ürünler, adi
metalden (menteşeler, küçük tekerlekler, kilitler ve anahtarlar hariç)

25.72.14 Otomatik kapı kapayıcıları, adi metalden

25.72.14 Mobilyalara uygun bağlantı takozu, bağlantı parçası ve benzeri ürünler, adi metalden
(menteşeler, küçük tekerlekler, kilitler ve anahtarlar hariç)

25.72.14 Menteşeler, adi metalden

25.72.14 Diğer bağlantı takozu, bağlantı parçası ve benzeri ürünler, adi metalden (motorlu kara taşıtları,
binalar veya mobilyalar için olanlar hariç)

25.72.14 Nakil vasıtaları için diğer donanım, tertibat vb. eşya

25.72.14 Adi metallerden diğer donanım, tertibat vb. eşya

25.72.14 Binalar için adi metallerden diğer donanım eşyası

25.72.14 Menteşeler

25.72.14 Binalara uygun bağlantı takozu, bağlantı parçası ve benzeri ürünler, adi metalden (menteşeler,
küçük tekerlekler, kilitler, anahtarlar, optik elemanları olan gözetleme delikleri, ve anahtarla
işleyen kapı sürgüleri hariç)

25.72.14 Masa, karyola vs. ayaklarına takılan küçük tekerlekler

25.72.14 Menteşe, bağlantı takozu, bağlantı parçası ve benzeri ürünler, adi metalden (motorlu kara
taşıtlarına, kapılara, pencerelere ve mobilyalara uygun olanlar)

25.72.14 Mobilyalar için adi metallerden diğer donanım, tertibat vb. eşya

25.72.14 Pencere ve Fransız pencereleri için adi metallerden diğer donanım eşyası

25.72.99 Kilit ve menteşe imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

25.73.10 Budama makasları ve benzeri tek elle kullanılan budayıcılar ve makaslar (kümes hayvanları
makasları dahil) (parmak halkaları olan, budama makası uçlu budama tipi makaslar, budama
bıçakları hariç)

25.73.10 Budama makası ve tek elle kullanılan benzeri budayıcılar ve makaslar

25.73.10 Baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri kesici aletler (buz baltaları hariç)

25.73.10 Baltalar, bağcı bıçakları vb. kesici/yontucu el aletleri

25.73.10 Kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar

25.73.10 Çit makasları, iki elle kullanılan makaslar

25.73.10 Beller ve kürekler

25.73.10 Çit makasları, iki elle kullanılan budama makasları ve benzeri iki elle kullanılan makaslar

25.73.10 Ziraatte, bahçıvanlıkta/ormancılıkta kullanılmaya mahsus diğer el aletleri

25.73.10 El aletleri, tarımda, bahçecilikte ve ormancılıkta kullanılanlar

25.73.10 Tarımda, bahçıvanlıkta, ormancılıkta kullanılan yabalar ve diğer el aletleri (sustalı bıçaklar
hariç)

25.73.10 Kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar ve kazayağı

25.73.20 Diğer testere ağızları

25.73.20 Şerit halinde testere ağızları

25.73.20 El testereleri

25.73.20 Diğer testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar)
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25.73.20 El testereleri (kendinden motorlu el testereleri hariç)

25.73.20 Testere ağızları, iş gören kısımları adi metalden (şerit, dairesel, müzikli testere ağızları hariç)

25.73.20 Düz testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar)

25.73.20 El testeresi; her türlü testere ağızları

25.73.20 Düz testere ağızları, metal işlemek için

25.73.20 Zincir halinde olan testere ağızları

25.73.20 Dairesel testere ağızları, iş gören kısımları çelik olmayanlar (dar ve uzun yiv açmak için
kullanılan testere ağızları dahil)

25.73.20 İş gören kısmı diğer maddelerden olan dairevi testere ağızları

25.73.20 Dairesel testere ağızları, iş gören kısımları çelikten olanlar (dar ve uzun yiv açmak için
kullanılan testere ağızları dahil)

25.73.20 İş gören kısmı çelikten olan dairevi testere ağızları

25.73.30 El aletleri, evde kullanılanlar

25.73.30 Örsler, portatif demirci ocakları, elle veya pedalla çalışan çemberli bileğiler (bileğitaşları ve
benzerleri hariç)

25.73.30 Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları; sabit ağızlı

25.73.30 Rende, keski, oluklu keski ve ağaç işlemek için kesici aletler

25.73.30 Mengeneler, vida mengeneleri vb.

25.73.30 Eğeler, törpüler ve benzeri aletler (takım tezgahları için zımbalama uçları ve törpüler hariç)

25.73.30 Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (lokmaları)

25.73.30 Diğer el aletleri

25.73.30 Sıkıştırma anahtarları (İngiliz anahtarı, boru anahtarı, vb.), ayarlanabilir ağızlı, el ile kullanılan
(tork metre anahtarları dahil) (pafta anahtarları hariç)

25.73.30 Tornavidalar

25.73.30 Mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri

25.73.30 Boru kesiciler, cıvata kesiciler, zımbalar vb. aletler

25.73.30 Çekiçler ve balyozlar

25.73.30 Kaynak lambaları

25.73.30 Kaynak lambaları (gazla çalışan kaynak aletleri hariç)

25.73.30 Tenekeci makasları vb. aletler

25.73.30 Delme, diş/yiv açma aletleri

25.73.30 - Elle kullanılan diğer aletler (camcı elmasları dahil); ev işleri dışında kullanılanlar

25.73.30 Testere, mengene vb. el aletlerinden oluşturulan alet takımları

25.73.30 Sıkıştırma anahtarları, sabit ağızlı, el ile kullanılan (tork metre anahtarları dahil) (pafta
anahtarları hariç)

25.73.30 Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve benzeri kesici aletler, ağaç işlemek için olanlar

25.73.30 Boru kesiciler, cıvata kesiciler, zımbalar ve benzeri aletler (takım tezgahları için delme uçları
ve törpüler, makine tipi metal kesme makasları ve ofis için delici zımbalar, bilet delgileri
hariç)

25.73.30 Çekiçler ve balyozlar, iş gören kısmı metalden olanlar

25.73.30 Diğer el aletleri (kartuşla çalışan perçin aletleri dahil), takoz, kama vs. yi tespit
etme/perçinleme tabancaları ve benzeri el aletleri

25.73.30 Pensler (kesici ağızlıları dahil), kerpetenler, cımbızlar ve benzeri aletler

25.73.30 Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri

25.73.30 Duvarcı, dökümcü, çimentocu, alçı işçisi ve ressamlar için aletler

25.73.30 Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım
halinde eşya

25.73.30 Metal kesme (tenekeci) makasları ve benzeri el aletleri



KOD TANIM

25.73.30 Delme, set (diş) açma veya yiv açma el aletleri (birbiriyle değiştirilebilir el aletleri, takım
tezgahları veya güçle çalışan el aletleri, pnömatik aletler veya kendinden motorlu el aletleri
hariç)

25.73.30 Diğer aletler, duvarcı, kalıpçı, çimentocu, alçı işçisi ve boyacılar için

25.73.30 Eğeler, törpüler vb. aletler

25.73.30 Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları; ayarlanabilir ağızlı

25.73.30 Ev işlerinde kullanılan diğer el aletleri

25.73.30 Örsler, portatif demirci ocakları, el ile veya pedalla işleyen çatkıları ile birlikte bileğiler

25.73.40 Torna kalemleri, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden, metalleri işlemek için (aletler
için monte edilmemiş sinterlenmiş metal karbürden levhalar, barlar, uçlar vb. hariç)

25.73.40 Dişli açma uçları, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas dışındaki
malzemelerden olanlar (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları hariç)

25.73.40 Metal dışı maddeleri işlemeye mahsus set/yiv açmaya mahsus aletler

25.73.40 Delmeye mahsus aletler; metal işlemeye mahsus, iş gören kısımları diğer maddelerden

25.73.40 Metal işlemeye mahsus diğer metallerden delik genişletme aletleri

25.73.40 Diğer maddeleri işlemeye mahsus frezeler

25.73.40 İş gören kısımları diğer maddelerden tornavida uçları

25.73.40 İş gören kısımları diğer maddelerden diğer maddeleri işlemeye mahsus değişebilir aletler

25.73.40 Raybalamaya (borlama) veya broşlamaya özgü uçlar (makine veya el aletleri için işlenecek
parça ve alet tutucuları ile iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmastan
olanlar ve toprak delmek için olanlar hariç)

25.73.40 Metallerin işlenmesine özgü set (diş) açma uçları (birbiriyle değiştirilebilir)

25.73.40 Delme uçları, iş gören kısmı yüksek hız çeliğinden olanlar, metalleri işlemek için (makine
veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ile kayaları delmede kullanılanlar hariç)

25.73.40 Freze çakıları (metalleri işlemek için olanlar hariç)

25.73.40 Tornavida uçları, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas dışındaki
malzemelerden olanlar) (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları hariç)

25.73.40 Yiv açma aletleri

25.73.40 Delmeye mahsus aletler; metal işlemeye mahsus, iş gören kısımları yüksek hız çeliğinden

25.73.40 Diğer maddelerin raybalanmasına mahsus aletler

25.73.40 Metal işlemeye mahsus makinaların frezelemeye mahsus adi metal, elmas ve diğer
maddelerden iş gören kısımları

25.73.40 İş gören kısımları elmastan değişebilir aletler

25.73.40 İş gören kısımları diğer maddelerden metal işlemeye mahsus değişebilir aletler

25.73.40 Metallerin işlenmesine özgü yiv açma uçları (birbiriyle değiştirilebilir)

25.73.40 Delme uçları, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar, metalleri işlemek için
(aletler için, monte edilmemiş sinterlenmiş metal karbür levhalar, çubuklar, uçlar vb. hariç)

25.73.40 Raybalama (borlama) uçları, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas
dışındaki malzemelerden olanlar, metal işlemek için

25.73.40 Freze çakıları, diş frezeleri, birbiriyle değiştirilebilir, metalleri işlemek için, iş gören kısmı
sinterlenmiş metal karbür veya sermetler dışındaki malzemelerden olanlar (parmak tipi olan
frezeler hariç)

25.73.40 Birbiriyle değiştirilebilir uçlar, iş gören kısmı elmastan olanlar, el aletleri için

25.73.40 Set açma aletleri

25.73.40 Delmeye mahsus aletler; metal işlemeye mahsus, iş gören kısımları sermetlerden

25.73.40 Metal işlemeye mahsus raybaların diğer maddelerden iş gören kısımları

25.73.40 Metal işlemeye mahsus parmak frezeler; iş gören kısımları diğer metallerden

25.73.40 Diğer maddeleri işlemeye mahsus tornalama aletleri

25.73.40 İş gören kısımları sermetlerden diğer maddeleri işlemeye mahsus değişebilir aletler
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25.73.40 Motor gücüyle çalışsın ya da çalışmasın el aletleri ve takım tezgahları için birbiriyle
değiştirilebilir uçlar

25.73.40 Duvarcılığa özgü delme uçları, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış)
elmas dışındaki malzemelerden olanlar (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet
tutucuları ile kayaları delmede kullanılanlar hariç)

25.73.40 Raybalamaya (borlama) veya broşlamaya özgü uçlar, iş gören kısmı elmas veya aglomera
edilmiş (sıkıştırılmış) elmastan olanlar (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet
tutucuları ve toprak delmek için olanlar hariç)

25.73.40 Parmak tipi freze çakıları, metalleri işlemek için (iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden
olanlar hariç)

25.73.40 Torna kalemleri (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları hariç)

25.73.40 Birbiriyle değiştirilebilir uçlar, iş gören kısmı diğer malzemelerden olanlar

25.73.40 Duvarcılığa mahsus matkaplar; iş gören kısımları diğer maddelerden

25.73.40 Raybalamaya veya delik genişletmeye mahsus aletler; iş gören kısımları elmastan veya
aglomere edilmiş elmastan olanlar

25.73.40 Metal işlemeye mahsus frezeler; iş gören kısımları sermetlerden olan

25.73.40 Metal işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları diğer maddelerden

25.73.40 İş gören kısımları sermetlerden metal işlemeye mahsus değişebilir diğer aletler

25.73.40 Delme uçları, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmastan olanlar
(makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ile kayaları delmede
kullanılanlar hariç)

25.73.40 Delme uçları (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları, kayaları delmede
kullanılanlar, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmastan olanlar,
duvarcılığa özgü delme uçları, metalleri işlemek için olanlar hariç)

25.73.40 Freze çakıları, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar, metalleri işlemek için
(aletler için monte edilmemiş sinterlenmiş metal karbürden levhalar, çubuklar, uçlar vb. hariç)

25.73.40 Torna kalemleri, değiştirilebilir, iş gören kısımları sinterlenmiş metal karbür veya sermetler
dışındaki malzemelerden olanlar,metal işleme için

25.73.40 Birbiriyle değiştirilebilir uçlar, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar, el aletleri
için (aletler için monte edilmemiş sinterlenmiş metal karbürden levhalar, çubuklar, uçlar vb.
hariç)

25.73.40 Delmeye mahsus aletler (kaya delmeye mahsus aletler hariç); işgören kısımları elmastan veya
aglomere edilmiş elmastan

25.73.40 Delmeye mahsus aletler; diğer amaçlar için

25.73.40 Diğer delik genişletme aletleri

25.73.40 Metal işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları sermelerden

25.73.40 İş gören kısımları diğer maddelerden diş açma aletleri

25.73.40 Yiv açma uçları veya set (diş) açma uçları (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet
tutucuları ile metalleri işlemede kullanılanlar hariç)

25.73.40 Delme uçları, değitirilebilen, iş gören kısmı elmas, aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas veya
sinterlenmiş metal karbürleri, sermetler veya yüksek hız çeliğinden (vurmalı çalışanlar hariç)

25.73.40 Broşlamaya özgü uçlar, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas
dışındaki malzemelerden olanlar, metalleri işlemek için

25.73.50 Döküm plakaları

25.73.50 Kauçuk/plastik maddeler için diğer kalıplar

25.73.50 Metal dökümleri için kalıp kutuları; kalıp taban plakaları; kalıp modelleri (ahşap kalıp
modelleri hariç)

25.73.50 Ahşap döküm modelleri

25.73.50 Kauçuk/plastik maddeler için enjeksiyon/basınçlı döküm kalıpları

25.73.50 Diğer döküm modelleri

25.73.50 Enjeksiyon veya sıkıştırma tipi kalıplar, kauçuk ve plastik için

25.73.50 Ahşap kalıp modelleri



KOD TANIM

25.73.50 Enjeksiyon veya sıkıştırma tipi kalıplar, metaller veya metal karbürler için (kütük (ingot)
kalıpları hariç)

25.73.50 Metaller/metal karbürler için enjeksiyon/basınçlı döküm kalıpları

25.73.50 Mineral maddeler için kalıplar

25.73.50 Kalıplar, mineral malzemeler için

25.73.50 Kalıplar; metal dökümleri için kalıp kutuları; kalıp taban plakaları; kalıp modelleri

25.73.50 Cam kalıpları

25.73.50 Kalıplar, kauçuk ve plastik için (enjeksiyon ve sıkıştırma tipi olanlar hariç)

25.73.50 Metaller/metal karbürler için diğer döküm kalıpları

25.73.50 Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları)

25.73.50 Kalıplar, metaller veya metal karbürler için (enjeksiyon veya sıkıştırma tipi olanlar hariç)

25.73.50 Kalıplar, cam için

25.73.60 Metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus haddeler; iş gören kısımları
elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar

25.73.60 Ağaç işleyen mekanik makine ve cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar

25.73.60 Aletler için monte edilmemiş çubuklar; uçlar ve benzeri uçlar (sermetlerden)

25.73.60 Mekanik sıkmalı ve değiştirilebilir uçlar, monte edilmemiş (sinterlenmiş metal karbür veya
sermetlerden)

25.73.60 Bıçaklar ve kesici ağızlar, makineler veya mekanik cihazlarda metallerin işlenmesi için

25.73.60 Kaya delme veya toprak delme aletlerinin uçları ve bunların parçaları, iş gören kısımları
sinterlenmiş metal karbürler veya sermetler dışındaki malzemelerden olanlar, birbiriyle
değiştirilebilir olanlar

25.73.60 Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus bıçaklar ve kesici
ağızlar

25.73.60 Metal haddelerinin iş gören kısımları; diğer metallerden

25.73.60 Levhalar, çubuklar, uçlar ve benzerleri (monte edilmemiş, sinterlenmiş metal karbürlerden
veya sermetlerden), aletler için olanlar (mekanik sıkmalı ve değiştirilebilir uçlar hariç)

25.73.60 Aletler için monte edilmemiş levhalar, uçlar ve benzeri uçlar (sermetlerden)

25.73.60 Çizim veya metal ekstrüde etmek için değiştirilebilir hadde ağızları, iş gören kısmı elmas veya
aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmastan olanlar (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve
alet tutucuları hariç)

25.73.60 Ziraatte, bahçıvanlıkta/ormancılıkta kullanılan makinelere mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar

25.73.60 Basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme aletleri; metal işlemeye mahsus olanlar

25.73.60 Kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletlerin uçları; iş gören kısımları sermetlerden
olanlar

25.73.60 Bıçaklar ve kesici ağızlar, adi metalden, mutfak cihazları veya gıda sanayinde kullanılan
makineler için

25.73.60 Hadde ağızları, metallerin çekilmesi veya kalıptan çekilmesi için (sinterlenmiş metal
karbürden veya sermetlerden monte edilmemiş levhalar, çubuklar, uçlar, peletler, halkalar v.b.
hariç)

25.73.60 Makine ve cihazlar için bıçaklar, kesici ağızlar

25.73.60 Basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme aletleri; diğer maddeleri işlemeye
mahsus olanlar

25.73.60 Kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletlerin uçları; iş gören kısımları elmas veya
aglomere edilmiş elmastan olanlar

25.73.60 Bıçaklar ve kesici ağızlar, tarım, hayvancılık veya ormancılık makineleri için (pulluklar için
metal bıçaklar, tırmıklar için diskler hariç)

25.73.60 Presleme, ıstampalama veya zımbalama uçları, metallerin işlenmesi için (makine ve el aletleri
için işlenecek parça ve alet tutucuları hariç)

25.73.60 Diğer aletler

25.73.60 Bıçaklar ve kesici ağızlar, makineler veya mekanik cihazlarda ağaçların işlenmesi için
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25.73.60 Kaya delme veya toprak delme aletlerinin uçları, iş gören kısımları sermetlerden olanlar

25.73.60 Presleme, ıstampalama veya zımbalama uçları (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve
alet tutucuları ile metallerin işlenmesi için olanlar hariç)

25.73.60 Bıçaklar ve kesici ağızlar, adi metalden, makineler veya mekanik cihazlar için (Metal veya
ağaç işleri için olanlar; gıda endüstrisi tarafından kullanılan mutfak cihazları veya makineleri
ve tarım, bahçeçilik ve ormancılık için kullanılan makineler hariç

25.73.60 Metal işleyen mekanik makine ve cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar

25.73.99 Alet imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

25.91.11 Demir/çelik tank, varil, fıçı, kutu (50lt=<hacim<300lt)

25.91.11 Tanklar, variller, fıçılar, teneke kutular, kutular ve benzeri muhafazalar, herhangi bir madde
için (gaz için olanlar hariç), demir veya çelikten, kapasitesi ≥ 50 litre ile ≤ 300 litre arasında
(mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)

25.91.11 Tanklar, fıçılar, variller, kutular ve buna benzer muhafazalar, her tür malzeme için (gazlar için
olanlar hariç), demi veya çelikten, kapasitesi 50 litre ile 300 litre arasında olanlar, mekanik
veya termal ekipman ile donatılmış olmayan

25.91.12 Tank,varil, fıçı, bidon,teneke kutu (lehimle yada kıvrılarak kapatılanlar hariç), kutular ve
benzeri konteynerlar, her tip malzeme için (gazlar hariç), demir veya çelikten, kapasitesi <50
lt, mekanik veya termal bir ekipmana yerleştrilmemiş

25.91.12 Demir/çelikten diğer kaplar; sac ve levha kalın < 0, 5 mm

25.91.12 Demir/çelikten diğer kaplar; sac ve levha kalın = >0, 5 mm

25.91.12 Tanklar, variller, fıçılar, teneke kutular (lehimlenerek veya kıvrılarak kapatılacak olanlar
hariç), kutu ve benzeri muhafazalar, herhangi bir madde için (gaz için olanlar hariç), demir
veya çelikten, kapasitesi < 50 litre (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)

25.91.99 Çelik varil ve benzeri muhafazaların imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

25.92.11 Kutular, içecekleri saklamak için, demirden veya çelikten, kapasitesi < 50 litre olanlar

25.92.11 Kutular, demirden veya çelikten, lehim veya kıvırma yoluyla kapatılacak olanlar

25.92.11 Kutular (demirden veya çelikten, lehim veya kıvırma yoluyla kapatılacak olanlar, kapasitesi <
50 litre)

25.92.11 Demir/çelikten içecek için konserve kutuları; lehimlenerek veya kenarları kıvrılarak
kapatılacak, hacim<50lt

25.92.11 Demir/çelikten gıda için konserve kutuları; lehimlenerek veya kenarları kıvrılarak kapatılacak,
hacim<50lt

25.92.11 Kutular (yiyecek ve içecekleri saklamak için olanlar hariç) demirden veya çelikten olanlar,
kapasitesi < 50 litre olanlar

25.92.11 Demir/çelikten lehimlenerek veya kenarları kıvrılarak kapatılacak kutular; sac, levha kalın=>0,
5mm

25.92.11 Demir/çelikten Lehimlenerek veya kenarları kıvrılarak kapatılacak kutular; sac, levha kalın<0,
5mm

25.92.11 Kutular, yiyecekleri saklamak için, demirden veya çelikten, kapasitesi < 50 litre olanlar

25.92.12 Variller, fıçılar, kutular ve benzeri muhafazalar (alüminyumdan, herhangi bir malzeme için
(gaz hariç), kapasitesi ≤ 300 litre)

25.92.12 Aluminyumdan tüp şeklinde esnek kaplar-hacmi=<300lt

25.92.12 Muhafazalar, alüminyumdan, aerosoller için, kapasitesi ≤ 300 litre olanlar

25.92.12 Aluminyumdan aerosollerde kullanılacak türdeki kaplar-hacmi=<300lt

25.92.12 Aluminyumdan diğer kaplar; hacmi=<300lt

25.92.12 Başka yerde sınıflandırılmamış varil, fıçı, kutu ve benzeri muhafazalar, alüminyumdan,
herhangi bir malzeme için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar hariç) (açılır kapanır tüp
şeklindekiler ve aerosoller için olan muhafazalar hariç)

25.92.12 Aluminyumdan diğer kaplar; kalınlığı 0.2 mm yi geçmeyen yapraklardan, hacmi =< 300lt

25.92.12 Tüp şeklinde bükülebilir muhafazalar, alüminyumdan, herhangi bir malzeme için (sıkıştırılmış
veya sıvılaştırılmış gazlar hariç), kapasitesi ≤ 300 litre olanlar

25.92.13 Kurşun kapsüller; çapı 21 mm. yi geçen, aluminyumdan
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25.92.13 Dişli kapaklar (şişe kapağı vb.) ve tıpalar ile tıkaçlar ve kapaklar (adi metalden)

25.92.13 Tıkaçlar, tıpalar, tapalar ve kapaklar (adi metallerden) (kurşundan olanlar ile dişli kapaklar
(şişe kapağı vb.), alüminyum tıkaçlar, tıpalar, tapalar ve kapaklar, çapları > 21 mm olanlar
hariç)

25.92.13 Dişli kapaklar (şişe kapağı vb.), adi metallerden

25.92.13 Adi metallerden mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri teferruat

25.92.13 Kurşun kapsüller; Aliminyumdan kapsüller çapı >21 mm (dişli kapaklar hariç)

25.92.13 Adi metallerden dişli tıpalar

25.92.99 Hafif metalden ambalaj malzemesi imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

25.93.11 Örgülü teller, halatlar ve kablolar, demir veya çelikten (elektrik yalıtımı olanlar, bükülü çit
telleri ve dikenli teller hariç

25.93.11 Demir veya çelikten demetlenmiş, kaplanmamış teller; kesiti >3 mm

25.93.11 Demir veya çelikten halat ve kablolar; kaplanmamış/çinko kaplı, 12 < kesit= < 24 mm

25.93.11 Demir veya çelikten tel, halat ve kablolar, diğer; kesiti =<3 mm

25.93.11 Örgülü teller, kablolar, örme şeritler, taşıma askıları ve benzeri ürünler, demir veya çelikten
(elektrik yalıtımı olanlar hariç)

25.93.11 Demir/çelik tellerden örme halatlar vb.

25.93.11 Demir veya çelikten halat ve kablolar; kaplanmamış/çinko kaplı, 3 < kesit= <12 mm

25.93.11 Demir veya çelikten tel, halat ve kablolar; bakır-çinko alaşımları (pirinç) ile kaplanmış, kesiti
=<3 mm

25.93.11 Demir veya çelikten halat ve kablolar (kapalı halatlar dahil); kaplanmamış/çinko kaplı, diğer

25.93.11 Demir veya çelikten halat ve kablolar;kaplanmamış/çinko kaplı, 24 < kesit= < 48 mm

25.93.11 Örme şeritler, taşıma askıları, vb. ürünler, demir veya çelikten (elektrik yalıtımı olanlar hariç)

25.93.11 Demir veya çelikten demetlenmiş, çinko kaplanmış teller; kesiti >3 mm

25.93.11 Demir veya çelikten halat ve kablolar;kaplanmamış/çinko kaplı, kesit >48 mm

25.93.11 Paslanmaz çelikten tel, halat ve kablolar;

25.93.11 Demir veya çelikten demetlenmiş, diğer maddelerle kaplanmış teller; kesiti > 3 mm

25.93.12 Örgülü teller, kablolar, örme şeritler vb. ürünler, bakırdan (elektirik yalıtımlı ürünler hariç)

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

25.93.12 Dikenli tel, demir veya çelikten; örgülü tel, kablo, örme şerit ve benzerleri, bakır veya
alüminyumdan (elektrik yalıtımı olanlar hariç)

25.93.12 Örgülü teller, kablolar, örme şeritler vb. halatlar vb. malzemeler, alimunyumdan (elektirik
yalıtımlı gibi ürünler hariç)

25.93.12 Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar vb(çelik gözlü olanlar)

25.93.12 Dikenli teller ve dikenli tel engelleri, çelik veya çelik telinden yapılmış olanlar

25.93.12 Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar vb(diğer şekilde olanlar)

25.93.12 Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik için izole edilmiş
olanlar hariç)

25.93.13 Genişletilmiş metaller, demir veya çelikten

25.93.13 Demir/çelikten ızgara, ağ ve kafeslikler; nervürlü telden, kesiti = >3 mm

25.93.13 Diğer metal mensucat, ızgara, ağ ve kafeslikler; plastik maddelerle kaplanmış

25.93.13 Kaynaklanmış ızgara, ağ, kafeslik ve çitler, çapı ≥ 3 mm olan tellerden, göz aralığı ≥ 100 cm²
olanlar (çimentolamak ve alçılamak için kullanılan kağıt destekliler dahil)

25.93.13 Bakır tellerden mensucat, ızgara ve ağlar ile genişletilmiş metaller (bakır alaşımlarından
olanlar, bakır tellerden sonsuz bandlar dahil)

25.93.13 Demir/çelikten ızgara, ağ ve kafeslikler; diğer, kesiti = >3 mm

25.93.13 Demir/çelikten ağ ve ızgaralar, diğer

25.93.13 Kaynaklanmış ızgara, ağ, kafeslik ve çitler, HS 7314.20'de sınıflandırılmamış olanlar (HS
7314.20 Demir/çelikten ızgara, ağ ve kafeslik (kesişme noktaları kaynak yapılmış)



KOD TANIM

25.93.13 Makineler için paslanmaz çelikten sonsuz bandlar

25.93.13 Demir/çelikten ızgara, ağ, kafeslikler; çinko ile kaplı, kesişme noktaları kaynaklı

25.93.13 Demir/çelikten metal depluvayye

25.93.13 Sonsuz bantlar, makineler için (paslanmaz çelikten)

25.93.13 Dokunmuş ızgara, ağ, kafeslik ve çitler (kaynaklanmamış) (plastik kaplanmış olanlar hariç)

25.93.13 Paslanmaz çelikten diğer dokunmuş mensucat

25.93.13 Demir/çelikten ızgara, ağ, kafeslikler; diğer, kesişme noktaları kaynaklı

25.93.13 Bakır; çapı <6 mm. bakır tel mensucat, ızgara, kafeslik, ağ, metal depluvayye

25.93.13 Demir veya çelik telden dokunmuş mensucat (sonsuz bantlar dahil) (makineler için paslanmaz
çelikten sonsuz bantlar hariç)

25.93.13 Dokunmuş ızgara, ağ, kafeslik ve çitler (kaynaklanmamış), plastik kaplanmış olanlar

25.93.13 Demir/çelikten diğer dokunmuş mensucat (metal mensucat)

25.93.13 Diğer metal mensucat, ızgara, ağ ve kafeslikler; çinko ile kaplanmış

25.93.13 Demir, çelik veya bakır tellerden mensucat, ızgara, ağ, kafeslik ve çit; genişletilmiş metaller
(demir, çelik veya bakırdan)

25.93.14 Aluminyum pim, kama pimi, perçin, çivi, cıvata, çengelli vida vb. eşya

25.93.14 Çiviler, raptiyeler, oluklu çiviler, zımba telleri (HS 8305 altında yer alanlar hariç) ve benzeri
malzemeler, demirden,çelikten, telden, aluminyumdan

25.93.14 Çiviler, raptiyeler, zımba telleri ve benzeri ürünler

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

25.93.14 Şerit/rulo halinde küçük ve büyük çiviler; tellerden soğuk presle elde edilmiş

25.93.14 Demir veya çelikten diğer küçük ve büyük çiviler, pünezler, oluklu ve yivli çiviler; tellerden
soğuk presle elde edilmiş

25.93.14 Demir veya çelikten küçük ve büyük çiviler, pünezler, oluklu ve yivli çiviler; diğer şekilde
elde edilmiş

25.93.15 Kaplanmış çubuklar ve nüveli teller, adi metallerden, alevle lehimleme, sert lehimleme,
kaynak yapma için olanlar (nüveli lehimden teller ve çubuklar ile ağırlık itibariyle % 2 veya
daha fazla herhangi bir kıymetli metal alaşımı içeren lehimler hariç)

25.93.15 Lehim/kaynak için adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller

25.93.15 Elektrotlar (adi metallerle kaplanmış), elektrikli ark kaynakları için

25.93.15 Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)

25.93.15 Adi metallerden kaplanmış elektrotlar (elektrikli ark kaynağı yapmak için)

25.93.15 Teller, çubuklar, tüpler, levhalar ve elektrotlar, flaks maddelerle kaplanmış veya nüveli

25.93.15 Adi metal teller ve çubuklar, aglomera edilmiş adi metal tozlarından, metal spreyleme için
(parçalar dahil)

25.93.15 Adi metallerden diğer mamuller, lehim ve kaynak malzemeleri

25.93.15 Adi metalden nüveli teller, elektrikli ark kaynakları için olanlar (nüveli lehimden teller ve
çubuklar ile ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla herhangi bir kıymetli metal alaşımı içeren
lehimler hariç)

25.93.16 Bakırdan yaylar

25.93.16 Demir/çelikten helezoni çekme yaylar

25.93.16 Diğer helezonik yaylar (demir veya çelikten), soğuk şekillendirilmiş (helezonik sıkıştırma
yayları ve helezonik germe yayları hariç)

25.93.16 Yaprak yaylar ve bunların yaprakları (demir veya çelikten), sıcak işlenmiş, lamine edilmemiş

25.93.16 Demir/çelikten diğer yaylar

25.93.16 Demir/çelikten helezoni basma yaylar

25.93.16 Bakır yaylar (bakır alaşımları dahil) (saat yayları hariç)

25.93.16 Helezonik germe yayları (demir veya çelikten), soğuk şekillendirilmiş

25.93.16 Yaprak yaylar ve bunların yaprakları (demir veya çelikten), sıcak işlenmiş, lamine edilmiş
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25.93.16 Demir/çelikten disk yaylar

25.93.16 Demir/çelikten helezoni yaylar; sıcak işlenmiş

25.93.16 Demir veya çelikten yaylar (yaprak-yaylar ve bunların yaprakları, helezonik yaylar, yassı
spiral yaylar, disk şeklinde yaylar hariç)

25.93.16 Helezonik sıkıştırma yayları (demir veya çelikten), soğuk şekillendirilmiş

25.93.16 Yay ve yay yaprakları (demir veya çelikten); bakır yaylar

25.93.16 Demir/çelikten levha yaylar vb. yaprakları; sıcak işlenmiş

25.93.16 Demir/çelikten yassı spiral yaylar

25.93.16 Demir/çelikten diğer yaprak yaylar vb. yaprakları; diğer

25.93.16 Disk şeklinde yaylar (demir veya çelikten)

25.93.16 Helezonik yaylar (demir veya çelikten), sıcak işlenmiş

25.93.16 Demir/çelikten diğer helezoni yaylar

25.93.16 Demir/çelikten diğer yaprak yaylar vb. yaprakları; sıcak işlenmiş

25.93.16 Yassı şekilde spiral yaylar (demir veya çelikten)

25.93.16 Yaprak yaylar ve bunların yaprakları (demir veya çelikten), soğuk şekillendirilmiş

25.93.17 Demir/çelikten diğer zincirler

25.93.17 Motorlu araçlar için patinaj zincirleri, Demir veya çelikten

25.93.17 Bakırdan kalın ve ince zincirler ve aksamı

25.93.17 Demir/çelikten patinaj zincirleri

25.93.17 Zincirler ve parçaları, bakırdan

25.93.17 Zincirler (mafsallı bağlantı zinciri hariç) ve bunların parçaları

25.93.17 Demir veya çelikten diğer zincirler (kaynaklı destekli halkalı)

25.93.17 Destekli halkalı zincirler, demir/çelikten (kesme zincirleri ve zincirlerin yardımcı unsur olduğu
diğer ürünler, zincirle donatılmış kapı emniyetleri, arazi ölçme zincirleri, imitasyon
mücevherler hariç)

25.93.17 Demir/çelikten zincirlerin diğer aksamı

25.93.17 Kaynaklı halkalı (bakla) zincirler, demir veya çelikten (mafsallı halkalı zinciri, patinaj zinciri
ve destekli halkalı zincirler hariç)

25.93.17 Demir/çelikten destekli halkalı zincirler

25.93.17 Demir veya çelikten zincirler (mafsallı bağlantı zincirleri , patinaj zincirleri, destekli halkalı
zincirler ve kaynaklı bağlantı zincirleri - zincir testereler ve zincirlerin yardımcı unsur olduğu
diğer ürünler, arazi ölçme zincirleri hariç)

25.93.17 Başka yerde sınıflandırılmamış zincir parçaları, demir veya çelikten

25.93.18 Dikiş iğneleri, örgü şişleri, çuvaldızlar, vb., demir veya çelikten (elde kullanım için)

25.93.18 Çengelli iğneler ve diğer iğneler

25.93.18 Demir/çelikten dikiş iğnesi, örücü iğnesi, işleme ve nakış iğnesi

25.93.18 Demir/çelikten elle kullanmaya mahsus örgü şişleri, çuvaldızlar, tığlar, işleme bızları vb. eşya

25.93.18 Başka yerde sınıflandırılmamış dikiş iğnesi, örgü şişi, çuvaldız, dantel tığı, nakış kaması ve
benzeri ürünler, demir veya çelikten (elde kullanım için); çengelli iğne ve diğer iğneler (demir
veya çelikten)

25.93.99 Tel ürünleri, zincir ve yay imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

25.94.11 Altı köşe yuvalı vidalar (başlı), paslanmaz çelikten

25.94.11 Altıgen cıvatalar (başlı), demir veya çelikten, çekme kuvveti < 800 MPa olanlar (paslanmaz
çelikten olanlar hariç)

25.94.11 Demir/çelikten diş açılmış diğer somunlar; iç çapı >12 mm.

25.94.11 Paslanmaz çelikten diş açılmış kör perçin somunu

25.94.11 Demirden/çelikten (paslanmaz çelik hariç) altı köşeli soket başlı, diş açılmış başlı vidalar ve
civatalar



KOD TANIM

25.94.11 Demirden veya çelikten diş açılmış başsız diğer vidalar ve civatalar; çekme direnci mm2 de
800 N.dan az olanlar

25.94.11 Ototaradöz vidalar; paslanmaz çelikten olanlar (diş açılmış)

25.94.11 Başka yerde sınıflandırılmamış yivli ürünler, demir veya çelikten

25.94.11 Çengelli ve halkalı vidalar, demir veya çelikten

25.94.11 Altıgen civatalar, başlı, paslanmaz çelikten

25.94.11 Diğer vida ve civatalar, başlı

25.94.11 Sac vidaları, paslanmaz çelikten (hareketi iletmek için veya aktif makine parçası olarak
hareket eden yivli mekanizmalar hariç)

25.94.11 Demir/çelikten tirfonlar (diş açılmış)

25.94.11 Demir/çelikten ototaradöz sac vidaları (diş açılmış)

25.94.11 Demirden veya çelikten diş açılmış başsız diğer vidalar ve civatalar;çekme direnci mm2.de
800 N. veya daha fazla olanlar

25.94.11 Paslanmaz çelikten altı köşeli başlı, diş açılmış vida ve civatalar

25.94.11 Paslanmaz çelikten diş açılmış somunlar; kör perçin somunu HARİÇ

25.94.11 Demir/çelikten diğer vida, cıvatalar vb (somunlu/rondelalı/değil) (diş açılmış)

25.94.11 Başka yerde sınıflandırılmamış yivli bağlantı malzemeleri (vida vb.), demir veya çelikten

25.94.11 Vidalar ve cıvatalar (demir veya çelikten) demir yolu yapım malzemelerinin sabitlenmesi için

25.94.11 Altıgen soket başlı vidalar, paslanmaz çelikten

25.94.11 Altıgen cıvatalar (başlı), demir veya çelikten, çekme kuvveti ≥ 800 Mpa olanlar (paslanmaz
çelikten olanlar hariç)

25.94.11 Sac vidaları, demir veya çelikten (paslanmaz çelikten olanlar, hareketi iletmek için veya aktif
makine parçası olarak hareket eden yivli mekanizmalar hariç)

25.94.11 Ahşap vidaları; paslanmaz çelikten (diş açılmış)

25.94.11 Demir/çelikten diğer ototaradöz vidalar (diş açılmış)

25.94.11 Paslanmaz çelikten yarılmış veya haç şeklinde iz yapılmış, diş açılmış başlı vidalar ve
civatalar

25.94.11 Demirden/çelikten (paslanmaz çelik hariç) altı köşeli başlı, diş açılmış vida ve civatalar;
çekme direnci mm2.de <800 N

25.94.11 Demir/çelikten diş açılmış kör perçin somunu

25.94.11 Vidalar ve civatalar, başsız, çelikten

25.94.11 Diğer altı köşeli yuvalı vidalar (başlı)

25.94.11 Cıvatalar, başlı, demir veya çelikten (altıgen cıvatalar hariç)

25.94.11 Somunlar, paslanmaz çelikten

25.94.11 Ahşap vidaları; diğer (diş açılmış)

25.94.11 Demir veya çelikten diş açılmış vida ve civatalar; demiryolu yapım malzemesinin tesbitinde
kullanılanlar

25.94.11 Demirden/çelikten (paslanmaz çelik hariç) yarılmış veya haç şeklinde iz yapılmış, diş açılmış
başlı vidalar ve civatalar

25.94.11 Demirden/çelikten (paslanmaz çelik hariç) altı köşeli başlı, diş açılmış vida ve civatalar;
çekme direnci mm2.de >=800 N

25.94.11 Demir/çelikten diş açılmış emniyet somunları

25.94.11 Vidalar, oluklu (düz) ve çapraz (yıldız) oyuklu, paslanmaz çelikten

25.94.11 Diğer altıgen soket başlı vidalar

25.94.11 Vidalar (demir veya çelikten), tahta için

25.94.11 Somunlar, demir veya çelikten (kendinden kilitli somunlar dahil)

25.94.11 Demir/çelikten çengelli ve halkalı vidalar (diş açılmış)

25.94.11 Paslanmaz çelikten diş açılmış başsız diğer vidalar ve diğer civatalar

25.94.11 Paslanmaz çelikten altı köşeli soket başlı, diş açılmış başlı vidalar ve civatalar
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25.94.11 Demir veya çelikten diş açılmış, başlı diğer vidalar ve civatalar

25.94.11 Demir/çelikten diş açılmış diğer somunlar; iç çapı <= 12 mm

25.94.12 Demir/çelikten vida benzeri diğer eşya; diş açılmamış

25.94.12 Kamalı pimler, kopilyalar ve benzeri yivsiz eşyalar, demir veya çelikten (rondelalar, perçinler
hariç)

25.94.12 Rondelalar, demir veya çelikten (yaylı rondelalar ve diğer sıkıştırma rondelaları hariç)

25.94.12 Demir/çelikten diğer rondelalar; diş açılmamış

25.94.12 Demir/çelikten pimler, kamalar; diş açılmamış

25.94.12 Başka yerde sınıflandırılmamış yivsiz bağlantı malzemeleri, demir veya çelikten

25.94.12 Yaylı rondelalar ve diğer sıkıştırma rondelaları, demir veya çelikten

25.94.12 Perçinler, demir veya çelikten (kısmen içi boş perçinler dahil) (bütün amaçlar için tüp şeklinde
ve çatallı perçinler hariç)

25.94.12 Demir/çelikten perçin çivileri; diş açılmamış

25.94.12 Demir/çelikten yaylanmayı sağlayıcı ve diğer sıkıştırma rondelaları; diş açılmamış

25.94.13 Bakırdan rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı olanlar dahil) diş açılmamış

25.94.13 Yivli veya yivsiz bağlantı malzemeleri, bakırdan

25.94.13 Bakırdan cıvata, perçin, somunlar, çengelli vidalar, pimler, kamalar (diş açılmamış)

25.94.13 Bakırdan diğer eşya (diş açılmış)

25.94.13 Rondelalar, perçinler, kamalı pimler, kopilyalar ve benzeri eşyalar, yivsiz, bakırdan

25.94.13 Bakırdan vida, cıvata ve somunlar (diş açılmış)

25.94.13 Vidalar, cıvatalar ve somunlar, bakırdan (sivri uçlu burmalı vidalar, vida tıpaları, hareketi
iletmek için kullanılan/aktif makine parçası olarak hareket eden, yivli mekanizmalar, çengelli
ve halkalı vidalar hariç)

25.94.13 Başka yerde sınıflandırılamamış yivli ürünler, bakırdan

25.94.99 Bağlantı malzemesi ve vida makinesi ürünleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

25.99.11 Eviyeler ve lavabolar, paslanmaz çelikten

25.99.11 Sıhhi ürünler ve bunların parçaları, alüminyumdan

25.99.11 Bakırdan sağlığı koruyucu eşya ve aksamı

25.99.11 Sıhhi ürünler ve bunların parçaları, demir veya çelikten

25.99.11 Diğer - demirden veya çelikten küvetler (emaye yapılmış olsun olmasın)

25.99.11 Dökme demirden küvetler (emaye yapılmış olsun olmasın)

25.99.11 Küvetler ;demir veya çelikten, diğer

25.99.11 Demir/çelikten sağlığı koruyucu ve tuvalet eşyasının aksamı

25.99.11 Sıhhi ürünler ve bunların parçaları, bakırdan

25.99.11 Eviyeler, lavabolar, küvetler ve diğer sıhhi ürünler ile bunların parçaları (demir, çelik, bakır
veya alüminyumdan)

25.99.11 Küvetler; dökme demirden (emaye yapılmış olsun olmasın)

25.99.11 Paslanmaz çelikten eviye-lavabolar

25.99.11 Aluminyumdan sağlığı koruyucu eşya ve aksamı

25.99.12 Aluminyumdan döküm sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı;
süngerler,temizlik eşyası vb.

25.99.12 Dökme demirden sofra, mutfak ve ev eşyası (emaye yapılmış)

25.99.12 Diğer sofra, mutfak ve ev eşyaları ile bunların parçaları, vb., alüminyumdan

25.99.12 Sofra, mutfak veya ev eşyaları ve bunların parçaları, paslanmaz çelikten (çatal-bıçak takımları
hariç)

25.99.12 Sofra, mutfak ve ev eşyaları ile bunların parçaları, vb., dökme alüminyumdan

25.99.12 Sofra, mutfak veya ev eşyaları, vb., dökme demirden

25.99.12 Bakırdan ev işlerinde kullanılan diğer eşya ve bunların aksamı



KOD TANIM

25.99.12 Dökme demirden  sofra, mutfak ve ev eşyası (emaye yapılmamış)

25.99.12 Yiyecek/içecek hazırlamada kullanılan elle işleyen mekanik cihazlar (ağırlık;10 kg./az)

25.99.12 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan diğer eşya

25.99.12 Demir/çelikten yünü, sünger ve temizleme/parlatma için eşya, eldiven vb

25.99.12 Sofra, mutfak ve ev eşyaları ile bunların parçaları, vb., bakırdan

25.99.12 Sofra, mutfak veya diğer ev eşyaları ile bunların parçaları (demir, çelik, bakır ve
alüminyumdan)

25.99.12 Aluminyumdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan diğer eşya ve bunların aksamı;
süngerler,temizlik eşyası vb

25.99.12 Demirden (dökme demir hariç) veya çelikten (emaye yapılmış) sofra, mutfak veya diğer ev
işlerinde kullanılan eşya

25.99.12 Demir yünü veya çelik yünü, kap kacak temizleyicileri ile temizleme veya parlatma pedleri ve
eldivenler, vb.

25.99.12 Sofra, mutfak veya ev eşyaları ve bunların parçaları, dökme demir dışındaki demirden ya da
paslanmaz çelik dışındaki çelikten; (emaye hariç)

25.99.12 Aluminyum yapraklardan (kalınlığı<=0.2mm) sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan
eşya;süngerler, temizlik eşy.vb

25.99.12 Paslanmaz çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya

25.99.12 Elle çalışan mekanik cihazlar (ağılırlığı ≤ 10 kg olan), yiyecekler veya içecekler için

25.99.12 Diğer sofra, mutfak ve ev eşyaları, demir veya çelikten (dökme demirden olanlar hariç), emaye
olanlar

25.99.21 Para veya evrak kutuları vb., adi metallerden

25.99.21 Kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler

25.99.21 Emniyetli çekmeceler, kutular vb. eşya

25.99.21 Zırhlı veya güçlendirilmiş kasalar ve kutular ile kasa daireleri için zırhlı veya güçlendirilmiş
kapılar ve kilitli kutular ile para veya evrak kutuları, vb. (adi metalden)

25.99.21 Zırhlı veya güçlendirilmiş kasalar, kutular ve kapılar ile kasa daireleri için emanet kasaları, adi
metalden

25.99.22 Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları vs.

25.99.22 Evrak rafları, kağıt mesnetleri, kalemlikler, kaşeler ve benzeri büro ve masa gereçleri, adi
metalden (büro mobilyaları hariç)

25.99.22 Dosya kutuları, fiş kutuları ve kağıt rafları, kağıt tutucular, benzerleri ile masa gereçleri, adi
metallerden

25.99.23 Şerit halinde zımba telleri

25.99.23 Klasörler veya dosyalar için bağlantı parçaları, adi metallerden

25.99.23 Kağıt raptiyeleri, kağıt köşebentleri,endeks kartekslerine mahsus işaret maşaları vb. büro
eşyası(aksam+parçalar dahil)

25.99.23 Zımba telleri (adi metallerden) (şerit halinde), bürolarda, döşemecilikte ve paketlemede
kullanım için

25.99.23 Dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen mekanizmalar

25.99.23 Kağıt ataçları, kağıt kenarlıkları gibi büro eşyaları, vb., adi metallerden

25.99.23 Klasörler veya dosyalar için bağlantı parçaları, kağıt kıskaçları ve benzeri büro malzemeleri ve
zımba telleri (adi metalden)

25.99.24 Adi metallerden fotoğraf, resim vb. için çerçeveler; aynalar

25.99.24 Biblolar, çerçeveler, aynalar ve diğer süsleme eşyaları, adi metallerden

25.99.24 Biblolar ve diğer süsleme eşyaları, fotoğraf ve resim çerçeveleri ile benzeri çerçeveler ve
aynalar (adi metallerden)

25.99.24 Kıymetli metallerle kaplanmış heykelcikler ve diğer süs eşyası

25.99.24 Kıymetli metallerle kaplanmamış heykelcikler ve diğer süs eşyası

25.99.25 Adi metallerden boru şeklinde/yarık saplı perçinler
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25.99.25 Klipsler ve klipsli çerçeveler, toka, klipsli toka, çengel, halka, metal kuşgözü ve benzerleri, adi
metalden (elbise, ayakkabı, güneşlik, el çantası, seyahat eşyaları veya diğer hazır eşyalarda
kullanılanlar); borulu veya çatallı perçinler ile boncuk ve pullar, adi metalden

25.99.25 Kopçalar, çengelli kopçalar ve bağ deliği kapsülleri

25.99.25 Adi metallerden giyim eşyası, ayakkabı, el çantası vb. için diğer teferruat

25.99.25 Klipsler, klipsli çerçeveler gibi eşyalar, vb.; adi metallerden parçalar

25.99.25 Çengel, halka, metal kuşgözü ve benzerleri, adi metallerden (elbise, ayakkabı, güneşlik, el
çantası, seyahat eşyaları veya diğer hazır eşyalarda kullanılanlar) (çıtçıtlı kopçalar, düğmeler,
perçinler, fermejüpler ve basmalı düğmeler hariç)

25.99.25 Borulu veya çatallı perçinler, adi metallerden

25.99.26 Gemi veya tekne pervaneleri ve bunların kanatları

25.99.26 Gemi pervaneleri ve bunların kanatları; bronzdan olan

25.99.26 Gemi pervaneleri ve bunların kanatları; diğerlerinden

25.99.29 Demir yolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzemeler ve bağlantı parçaları ile
bunların parçaları

25.99.29 Demir/çelik tellerden bitmiş ürünler; kapanlar, tuzaklar vb., saman bağları, hayvanlar için
burun halkaları, yatak kancaları, kasap kancaları, kiremit askıları, çöp sepetleri (abajur
iskeletleri hariç)

25.99.29 Makaralar (demir veya çelikten), kablo, boru ve benzeri için

25.99.29 Başka yerde sınıflandırılmamış kalaydan diğer eşyalar

25.99.29 Esnek borular , demir veya çelikten (harici metalik takviyeli kauçuk borular ile makine veya
taşıt parçası olarak yapılan esnek borular hariç)

25.99.29 Dövülmeye elverişli olmayan dökme demirden eşya

25.99.29 Demir/çelikten diğer eşya; açık kalıpta dövülmüş fakat daha ileri bir işlem görmemiş

25.99.29 Demir/çelikten kablo, boru vb. için bobinler

25.99.29 Demir/çelikten diğer eşya

25.99.29 Aluminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler

25.99.29 Çinkodan diğer eşya

25.99.29 Diğer adi metallerden eğilip bükülebilen borular

25.99.29 Çıpalar, filika demirleri ve bunların parçaları, demir veya çelikten

25.99.29 Saç firketeleri, bigudiler, vb.leri ile bunların parçaları, metalden (elektrotermik saç
şekillendirme cihazları hariç)

25.99.29 Mekanik olmayan vantilatörler, oluklar, kancalar ve inşaat sanayisinde kullanılan benzeri
ürünler (demir veya çelikten) (dövülmüş veya damgalanmış olanlar hariç)

25.99.29 Başka yerde sınıflandırılmamış çinkodan diğer ürünler

25.99.29 Esnek borular, adi metallerden (demir veya çelikten, harici metalik takviyeli kauçuk borular ile
makine veya taşıt parçası olarak yapılan esnek borular hariç)

25.99.29 Demir/çelikten öğütücü bilyeler ve öğütmeye mahsus benzeri eşya

25.99.29 Demir/çelikten diğer eşya; dövülmüş veya kalıpta basılmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş

25.99.29 Demir/çelikten mekanik olmayan havalandırma kapakları, çatı olukları, kancalar, inşaat için
diğer eşya

25.99.29 Akıtılmış, öğütülmüş, kalıplanmış, dövülmüş bakır eşya

25.99.29 Başka yerde sınıflandırılmamış ürünler, dövülemeyen dökme demirden

25.99.29 Taraklar, saç tokaları vb. (sert kauçuk veya plastikten olanlar ile elektrotermik saç
şekillendirme cihazları hariç)

25.99.29 Başka yerde sınıflandırılmamış demir veya çelikten ürünler

25.99.29 Başka yerde sınıflandırılmamış kurşundan diğer ürünler

25.99.29 İşaret levhaları, isim levhaları, adres levhaları ve benzeri levhalar, rakamlar, harfler ve diğer
semboller, adi metallerden (ışıklandırılmış olanlar hariç)

25.99.29 Dövülmeye elverişli dökme demirden olan eşyalar



KOD TANIM

25.99.29 Demir veya çelik tellerden diğer eşya; dövülmüş veya kalıpta basılmış fakat daha ileri bir
işlem görmemiş

25.99.29 Demir veya çelikten diğer eşya; açık kalıpta dövülmüş

25.99.29 Bakırdan diğer eşya

25.99.29 Aluminyumdan diğer eşya

25.99.29 Kalaydan diğer eşya

25.99.29 Metalden daimi mıknatıslar ve daimi mıknatıs olabilen eşya

25.99.29 Başka yerde sınıflandırılmamış adi metalden diğer ürünler

25.99.29 Başka yerde sınıflandırılmamış dökme ürünler, demir veya çelikten

25.99.29 Merdivenler ve basamaklar (demir veya çelikten) (dövülmüş veya damgalanmış olanlar hariç)

25.99.29 Başka yerde sınıflandırılmamış alüminyumdan eşyalar

25.99.29 Başka yerde sınıflandırılmamış nikelden diğer ürünler

25.99.29 Daimi mıknatıslar ve daimi mıknatıs olabilen ürünler, metallerden

25.99.29 Demir/çelikten diğer dökme eşya

25.99.29 Demir/çelikten merdivenler

25.99.29 Demir veya çelikten diğer eşya; kapalı kalıpta dövülmüş

25.99.29 Nikel tellerden  mensucat, ızgara, ağ ve kafesler

25.99.29 Radyoaktif madde taşıma/mahfazası, radyasyondan korumak için kurşun kap; euratom

25.99.29 Adi metallerden, çanlar, gonglar vb.

25.99.29 Diğer maddelerden saç, süs tarakları, saç tokaları vb. eşya

25.99.29 Kalıcı metal mıknatıslar

25.99.29 Başka yerde sınıflandırılmamış dövme veya pres ürünler, demir veya çelikten

25.99.29 Paletler ve benzeri platformlar, eşyaların taşınmasında kullanılanlar, demir veya çelikten

25.99.29 Başka yerde sınıflandırılmamış bakırdan eşyalar

25.99.29 Çanlar, gonglar, vb. (elektrikli olmayan), adi metallerden

25.99.29 Demir/çelikten çapalar, filika demirleri vb. aksamları

25.99.29 Dövülmüş/kalıpta basılmış, başka işlem görmemiş demir/çelikten öğütücü bilye, öğütme
eşyası

25.99.29 Demir/çelikten eşyaların kaldırılmasında kullanılan paletler vb platformlar

25.99.29 Demir veya çelikten diğer eşya; sinterlenmiş

25.99.29 Nikelden diğer eşya

25.99.29 Kurşundan diğer eşya

25.99.29 Demir/çelikten eğilip bükülebilen borular

25.99.29 Aluminyumdan döküm olan eşyalar

25.99.29 Kalay saclar, levhalar ve şeritler (kalınlık: > 0,2 mm.)

25.99.29 Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar,adres levhaları vb. levhalar,rakamlar,harfler,diğer
işaretler(94.05 hariç)

25.99.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatının bir parçası olarak
taşeronluk işlemleri

26.11.11 Görüntü çevirici, yoğunlaştırıcı ve diğer foto katot tüpü

26.11.11 Tv alıcısının katot ışınlı renkli resim tüpü

26.11.11 Katot ışınlı televizyon görüntü tüpleri; televizyon kamerası tüpleri; diğer katot ışınlı tüpler

26.11.11 Televizyon kamera tüpleri

26.11.11 Diğer katot ışınlı tüpler

26.11.11 Tv alıcısının katot ışınlı siyah beyaz/tek renkli resim tüpü

26.11.11 Tek renkli veri/grafik gösterge tüpleri;  fosfor ekran noktaları < 0,4 mm renkli veri/grafik
gösterge tüpleri

26.11.12 Alıcı/yükseltici valf ve tüpler
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26.11.12 Magnetronlar

26.11.12 Diğer mikro dalga tüpleri

26.11.12 Magnetronlar, klistronlar, mikrodalga tüpleri ve diğer valf tüpleri

26.11.12 Diğer valflar ve tüpler

26.11.12 Magnetronlar, klistronlar, mikrodalga tüpler, valfler ve tüpler

26.11.21 Tristörler, diak, triaklar (ışığa duyarlı tertibat hariç)

26.11.21 Yarı iletken tristörler, diyaklar ve triyaklar

26.11.21 Transistörler (gücü <1W) (ışığa duyarlılar hariç)

26.11.21 Diyotlar; transistörler; tristörler, diyaklar ve triyaklar

26.11.21 Diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan diyodlar (LED) hariç)

26.11.21 Transistörler (fotosentetif transistörler hariç)

26.11.21 Diğer transistörler

26.11.21 Yarı iletken diyotlar

26.11.22 Diğer yarı iletken devre elemanları

26.11.22 Işığa duyarlı yarı iletken aygıtlar; güneş pilleri, fotodiyodlar, fototransistörler, vb.

26.11.22 Yarı iletken aygıtlar (tristörler, diyaklar ve triyaklar, transistörler, diyodlar ve ışık yayan
diyodlar hariç)

26.11.22 Monte edilmiş piezo elektrik kristaller

26.11.22 Işığa duyarlı yarı iletken diğer devre elemanları

26.11.22 Yarı iletken aygıtlar; ışık yayan diyotlar (LED); monte edilmiş piezoelektrik kristalleri;
bunların parçaları

26.11.22 Işık yayan diyodlar (LED) (Lazer diyodlar dahil)

26.11.22 Yarı iletken ışık yayan diyodlar (LED'ler)

26.11.22 Fotovoltaik piller, güneş pilleri

26.11.22 Monte edilmiş piezoelektrik kristaller (kuvartz, osilatör ve rezonatörler dahil)

26.11.30 Çoklu çipli entegre devreler: bellekler

26.11.30 Elektronik entegre devreler (çoklu çipli devreler hariç): diğer bellekler

26.11.30 Elektronik entegre devreli diğer işlemciler ve kontrolörler; bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu
notunda belirtilmiş olan

26.11.30 Bellek; dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM'lar) (bellek kapasite: >512 Mbit)

26.11.30 Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece okunabilen (E2PROM'lar), diğerleri

26.11.30 Elektronik diğer entegre devreler; bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olanlar

26.11.30 Çoklu çipli entegre devreler: bellekle birleşik olsun veya olmasın işlemciler ve denetleyiciler,
konvertörler, mantıksal devreler, yükselteçler (amplifikatörler), saat ve zamanlama devreleri
veya diğer devreler

26.11.30 Elektronik entegre devreler (çoklu çipli devreler hariç): UV ile silinebilir, programlanabilir,
sadece okunabilir bellekler (EPROM'lar)

26.11.30 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer elektronik entegre devreler

26.11.30 Elektronik entegre devreli diğer bellekler; bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olan

26.11.30 Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece okunabilen (E2PROM'lar) (bellek
kapasitesi: <512 Mbit)

26.11.30 Elektronik entegre devreli diğer yükselteçler

26.11.30 Elektronik entegre devreler (çoklu çipli devreler hariç): belleklerle, konvertörlerle, mantıksal
devrelerle, yükselteçlerle (amplifikatörler), saat ve zamanlama devreleri veya diğer devrelerle
birleşik olsun veya olmasın işlemciler ve denetleyiciler

26.11.30 Elektronik entegre devreler (çoklu çipli devreler hariç): elektrikle silinebilir, programlanabilir,
sadece okunabilir bellekler (E2PROM'lar), flash E2PROM'lar dahil

26.11.30 Çok komponentli elektronik entegre devreli işlemciler ve kontrolörler(MCO);faslın 9 (b) (3 ve
4) nolu notunda belirtilen
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26.11.30 Bellek; dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM'lar) (bellek kapasite: <512 Mbit)

26.11.30 Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece okunabilen (E2PROM'lar) (bellek
kapasitesi: >512 Mbit)

26.11.30 Çok komponentli elektronik diğer entegre devreler (MCO); bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu
notunda belirtilmiş olanlar

26.11.30 Elektronik entegre devreler (çoklu çipli devreler hariç): dinamik rastgele erişimli bellekler (D-
RAM)

26.11.30 Elektronik entegre devreler: yükselteçler (amplifikatörler)

26.11.30 Elektronik diğer entegre devreler ve diğer işlemci ve kontrolörler

26.11.30 Bellek; statik rastgele erişim ana bellek (S-RAM'lar) [rasgele erişimli ön bellek (cache-
RAM'lar) dahil]

26.11.30 Bellek; diğerleri

26.11.30 Diğer entegre devreleri

26.11.30 Elektronik entegre devreler

26.11.30 Elektronik entegre devreler (çoklu çipli devreler hariç): statik rastgele erişimli bellekler (S-
RAM'ler), rastgele erişimli önbellekler dahil (cache-RAM'ler)

26.11.30 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer çoklu çipli entegre devreler

26.11.30 Çok komponentli elektronik entegre devreli (MCO) bellekler; bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu
notunda belirtilmiş olan

26.11.30 Bellek; UV ile silinebilen, programlanabilen, sadece okunabilen bellek (EPROM'lar)

26.11.30 Çok komponentli elektronik entegre devreli (MCO) yükselteçler

26.11.40 Başka yerde sınıflandırılmamış katot ışınlı tüplerin parçaları; termiyonik, soğuk katodlu veya
fotokatodlu valflerin ve tüplerin parçaları

26.11.40 Diğer elektronik valf, tüp ve lambaların aksam, parçaları

26.11.40 Diyodların, transistörlerin ve benzer yarı iletken aygıtların, ışığa duyarlı yarı iletken aygıtların
ve fotovoltaik pillerin, ışık yayan diyodların ve monte edilmiş piezoelektrik kristallerinin
parçaları

26.11.40 Pick-up okuyucu kafalar

26.11.40 Entegre devrelerin ve mikromontaj parçaları (sadece pasif elemanlardan oluşan devreler hariç)

26.11.40 Elektronik entegre devrelerin aksam ve parçaları

26.11.40 Pikap kafaları, diskler veya mekanik olarak kaydedilmiş ses filmleri için

26.11.40 Katot ışınlı tüplere ait aksam/parça

26.11.40 Aksam ve parçalar; ışığa duyarlı yarı iletken tertibat ve ışık yayan diyodlar için

26.11.40 Başka yerde sınıflandırılmamış elektronik valflerin ve tüplerin parçaları ile diğer elektronik
bileşenlerin parçaları

26.11.50 Sadece iletken elemanlardan ve kontaklardan oluşan çok katmanlı baskılı devreler

26.11.50 Çok katlı devreler

26.11.50 Sadece iletken elemanlardan ve kontaklardan oluşan baskılı devreler (çok katmanlılar hariç)

26.11.50 Çıplak baskılı devre kartları

26.11.50 Diğer katlı devreler

26.11.91 Entegre devreler üzerine mikro parçaların montajı hizmetleri

26.11.91 Elektronik entegre devre imalatıyla ilgili hizmetler

26.11.99 Elektronik bileşenlerin imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

26.12.10 Diğer pasif elemanlılar

26.12.10 Pasif ağlar (rezistör ve/veya kapasitör ağları dahil) (rezistör çip dizilimleri, kapasitör çip
dizilimleri, aktif öğe içeren kartlar, hibritler hariç)

26.12.10 Yüklü baskılı devreler

26.12.10 Yüklü elektronik devre kartları

26.12.20 Ses, görüntü, ağ (network) ve benzeri kartlar, otomatik veri işleme makineleri için
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26.12.20 Yerel alan ağları (LAN) ve geniş alan ağları (WAN) için ağ (network) bağlantı ekipmanları
(örneğin: dağıtım soketleri (hub), yönlendiriciler (router), ağ geçitleri (gateway)) ve otomatik
bilgi işlem makineleri için ses ve görüntü kartları ile ağ kartları ve bezeri kartlar

26.12.30 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus yarı iletken akıllı kartlar

26.12.30 Akıllı kartlar

26.12.91 Devrelerin baskısıyla ve baskılı devrelerin üzerine mikro montajla ilgili hizmetler

26.12.91 Bbaskılı devrelerin ve yarı iletkenlerin vernikleme ve buhar biriktirme yoluyla kaplanması,
gravür yapılması

26.12.91 Baskılı devreler üzerine mikro parçaların montajı hizmetleri

26.12.99 Yüklü elektronik kart imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

26.20.11 Cep ve avuçiçi bilgisayarları (PDA) ile benzeri bilgisayarlar

26.20.11 Tablet bilgisayarlar

26.20.11 Portatif  nümerik otomatik bilgi işlem makineleri; ağırlık=<10 kg.

26.20.11 Dizüstü bilgisayarlar ve elektronik avuçiçi bilgisayarlar (palm-top organizer)

26.20.11 Dizüstü ve tablet bilgisayarlar gibi ağırlığı ≤ 10 kg olan taşınabilir otomatik veri işleme
makineleri; cep ve avuçiçi bilgisayarları (PDA) ile benzeri bilgisayarlar

26.20.12 Otomatik vezne makinaları (ATM'ler)

26.20.12 Otomatik vezne makineleri (ATM makineleri)

26.20.12 Satış noktası terminalleri (POS), otomatik vezne makineleri (ATM) ve veri işleme
makinelerine veya ağlara bağlanabilen benzeri makineler

26.20.13 Masaüstü bilgisayarlar

26.20.13 Sayısal otomatik veri işleme makineleri (masa üstü bilgisayarlar dahil) (birleşik olsun veya
olmasın aynı kasada en azından bir merkezi veri işleme birimi, bir girdi ve bir çıktı biriminden
oluşanlar)

26.20.13 Aynı kabin içinde enaz bir merkezi işlem giriş/çıkış birimi bulunan

26.20.14 Dijital bilgi işlem makineleri; sistemler halinde sunulanlar

26.20.14 Diğer nümerik otomatik bim makineleri

26.20.14 Sayısal otomatik veri işleme makineleri, sistem şeklinde olanlar

26.20.15 Diğer sayısal otomatik veri işleme makineleri, depolama, girdi ve çıktı birimlerinden birini
veya ikisini aynı kasa içinde bulundursun veya bulundurmasın

26.20.15 Diğer nümerik bilgi işlem birimleri

26.20.16 Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen diğer makinalar

26.20.16 Girdi veya çıktı birimleri, depolama birimini aynı kasada bulundursun veya bulundurmasın

26.20.16 Klavyeler

26.20.16 Diğer giriç/çıkış birimleri

26.20.16 Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen yazıcılar

26.20.16 Diğer girdi veya çıktı birimleri, depolama birimini aynı kasada bulundursun veya
bulundurmasın

26.20.16 Yazıcılar, kopyalama ve faks makineleri, otomatik bilgi işlem makinesine veya kablo ile bir
ağa bağlantılı olanlar (tabaka, silindir ve diğer bileşenler yardımıyla basım için kullanılan
matbaa makinesi ve yazma, kopyalama veya faks iletimi gibi iki veya daha fazla fonksiyonlu
makineler hariç)

26.20.17 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makinaları için katod ışını lambalı monitörler

26.20.17 Projektörler; 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makinaları ile kullanılmak üzere
tasarlanmış

26.20.17 Monitör ve projektörler, temel olarak otomatik veri işleme sisteminde kullanılanlar

26.20.17 Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında
kullanılan diğer monitörler

26.20.18 Otomatik veri işleme makinelerine veya bir ağa bağlanabilen baskı (yazma), çoğaltma veya
faks gibi iki veya daha fazla fonksiyonlu makineler
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26.20.18 Yazma, tarama, kopyalama ve faks fonksiyonlarından iki veya daha fazlasını yerine getiren
birimler (yazıcılar, tarayıcılar vb.)

26.20.18 Baskı, kopya veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha fazlasını yapan makinalar;
bilgiişlem/networke bağlanabilen

26.20.21 Hard disk sürücüsü

26.20.21 Depolama birimleri

26.20.21 Optik disk birimleri (manyeto-optik olan dahil)

26.20.21 Diğer bellek birimleri

26.20.21 Manyetik teyp birimleri

26.20.21 Diğer disk birimleri

26.20.21 Ana bellek birimleri

26.20.22 Katı hal (solid-state) kalıcı depolama aygıtları

26.20.22 Yarı iletken mesnetler, katı hal kalıcı depolama aygıtlar (kayıt yapılmamış)

26.20.22 Katı hal (solid-state) kalıcı depolama aygıtları (kayıt yapılmamış), bir dış kaynaktan veri kayıt
etmek için (flash bellekler veya elektronik flash hafıza kartları)

26.20.30 Otomatik veri işleme makinelerinin diğer birimleri

26.20.30 Bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri

26.20.30 Otomatik veri işleme makinelerinin diğer birimleri (ağ bağlantı ekipmanları (örneğin: erel alan
ağları (LAN) ve geniş alan ağları (WAN) için dağıtım soketleri (hub), yönlendiriciler (router),
ağ geçitleri (gateway) ve otomatik bilgi işlem makineleri için ses, video, ağ ve bezeri kartlar
hariç)

26.20.30 Otomatik bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri

26.20.40 Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin diğer aksam, parçası

26.20.40 HS 84.71 (Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri makine başlıklarının parça, araç ve
gereçleri)'deki makine başlıklarının parça, araç ve gereçleri; HS 84.69 ile HS 84.72 arasındaki
(Yazı makineleri, kelime işleme makineleri; Hesap, muhasebe, kaydedici kasa, damga basan
makineler; Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri; Büro için diğer makine ve cihazların
kullanımı için eşit uygunlukta parça ve aksesuarları) iki ya da daha fazla başlığın
makinelerinin kullanımı için eşit uygunlukta parça ve aksesuarlar

26.20.40 Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin birleştirilmiş elektronik aksam, parçası

26.20.40 Yazı, hesap, bilgi işlem, büro için diğer makinaların iki/fazlasında kullanılan birleştirilmiş
elektronik aksam, parça

26.20.40 Hesaplama makinelerinin parça ve aksesuarları

26.20.40 Yazı, hesap, bilgi işlem, büro için diğer makinaların iki/fazlasında kullanılan birleştirilmiş
diğer aksam, parça

26.20.91 Bilgisayar ve çevre birimleri imalat hizmetleri

26.20.91 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalat hizmetleri

26.20.99 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimlerinin imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

26.20.99 Bilgisayar ve çevre birimleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

26.30.11 İletim cihazları (alıcı cihazlı olanlar), radyo yayımcılığı ve televizyon için

26.30.11 Alıcı cihazı bulunan verici cihazlar

26.30.11 İletim cihazları, alıcı cihazlı olanlar

26.30.12 İletim cihazları, alıcı cihazı olmayanlar

26.30.12 Radyo/televizyon yayını için verici cihazlar

26.30.12 İletim cihazları (alıcı cihazlı olmayanlar), radyo yayımcılığı ve televizyon için

26.30.13 Televizyon kameraları (üç/daha fazla kamera tüpü olanlar)

26.30.13 Televizyon kameraları (kapalı devre TV kameraları dahil) (video kameralar hariç)

26.30.13 Televizyon kameraları; diğer

26.30.13 Televizyon kameraları

26.30.21 Sabit hatlı telsiz telefonlar
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26.30.21 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları

26.30.22 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar

26.30.22 Hücresel veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar (cep telefonu gibi)

26.30.22 Akıllı telefonlar

26.30.23 Ses, görüntü veya diğer veri iletimi ya da alımı için diğer telefonlar ve cihazlar (kablolu ya da
kablosuz ağlar (yerel alan ağları (LAN) veya geniş alan ağları (WAN) gibi) üzerinden iletişim
cihazları dahil)

26.30.23 Şahıs arama veya çağırma sistemlerinde kullanılan cep alıcıları (taşınabilir) (çağrı cihazı)

26.30.23 Görüntülü telefon cihazları

26.30.23 Kablolu ya da kablosuz ağlarla (yerel alan ağları (LAN) veya geniş alan ağları (WAN) gibi)
iletişim için cihazlar

26.30.23 Ses, görüntü veya diğer verilerin iletimi veya alınması için kullanılan diğer cihazlar, kablolu
veya kablosuz ağlar (yerel veya geniş alan ağları gibi) üzerinden iletişim için kullanılan
cihazlar dahil, HS 84.43 (matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler)'teki,
85.25 (radyo/televizyon yayını için verici cihazlar; televizyon, dijital, görüntü kaydedici
kameralar)'teki, 85.27 (radyo-telefon, radyo-telgraf, radyo yayınları alıcı cihazları)'deki veya
85.28 (televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler)'de yer alan alıcı veya verici
cihazlar hariç

26.30.23 Kapalı devre konuşma sistemleri

26.30.23 Diğer telefon cihazları

26.30.23 Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar

26.30.23 Baz istasyonları

26.30.23 Ses, görüntü veya diğer verilerin alınması, dönüştürülmesi, iletilmesi veya yeniden
oluşturulması için kullanılan makineler (anahtarlama (switching) ve yönlendirme (routing)
cihazları dahil)

26.30.23 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya/vermeye mahsus baz istasyonları

26.30.23 Telefonlara cevap verme makinaları

26.30.23 Telefonlar (sabit hatlı telsiz telefonlar ve hücresel veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar
(cep telefonu gibi) hariç); videofonlar (görüntülü telefonlar)

26.30.23 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden oluşturmak için makina

26.30.30 Elektrikli telefon veya telgraf cihazlarının parçaları

26.30.30 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar
için aksam ve parçalar

26.30.40 Diğer televizyon kamerası, monitör,projektör,TV alıcı cihazları,radyo yayınları alıcı
cihazlarının diğer aksam - parçası

26.30.40 Anten filtreleri ve separatörler

26.30.40 Motorlu araçlara monte edilecek cihaz ve portatif cihaz için teleskopik/kamçı tipi anten

26.30.40 Harici antenler, radyo ve televizyon yayını almak için olanlar (rotor sistemleri dahil) (uydu
üzerinden yayın almak için olanlar, anten amplifikatörleri ve radyo frekanslı osilatör birimleri
hariç)

26.30.40 Antenlere ait diğer aksam ve parçalar

26.30.40 Harici radyo ve televizyon alıcı anteni; uydu yayını için

26.30.40 HS 85.17 (Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar)'deki cihazlar için her çeşit anten ve
anten yansıtıcıları; bunlarla birlikte kullanılan parçalar

26.30.40 8528.72 veya 8528.73 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait organik LED modüller ve organik
LED paneller

26.30.40 Harici radyo ve televizyon alıcıları için diğer antenler

26.30.40 Dahili antenler, radyo veya televizyon yayını almak için (monte edilmişler dahil) (anten
amplifikatörleri ve radyo frekanslı osilatör birimleri hariç)

26.30.40 Harici antenler, uydu üzerinden radyo veya televizyon yayını almak için (rotor sistemleri
dahil) (anten amplifikatörleri ve radyo frekanslı osilatör birimleri hariç)
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26.30.40 Başka yerde sınıflandırılmamış kabinler ve kutular, radyo veya televizyon yayıncılığı için
kullanılan alıcı ve verici cihazlar, televizyon kameraları, vb. için; yalnızca veya esas itibariyle
televizyon kameraları, radyo veya televizyon yayıncılığı için alıcılar ve ekranlar ve
projektörler için parçalar (yalnızca veya esas itibariyle otomatik bilgi işlem makinelerinde
kullanılan ekran ve projektörler için antenler, elektronik montajlar ve parçalar hariç)

26.30.40 Diğer antenler

26.30.40 Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları (kabin ve mobilya
diğerlerinden)

26.30.40 Teleskopik ve çubuk antenler; yalnızca ve esas itibariyle HS 85.25 ve HS 85.28 arasındaki
(Radyo/televizyon yayını için verici cihazlar; televizyon, dijital, görüntü kaydedici kameralar,
Radar cihazları; hava, deniz trafiğine yardımcı, radyo-kontrol cihazları, Radyo-telefon, radyo-
telgraf, radyo yayınları alıcı cihazları, Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler)
başlıklarda yer alan cihazlarla kullanımı uygun olan portatif cihazlarda veya motorlu kara
taşıtlarına monte edilen cihazlarda kullanılanlar

26.30.40 Diğer antenler ve parçaları, yalnızca veya esas itibariyle HS 85.25 ile HS 85.28 arasındaki
(Radyo/televizyon yayını için verici cihazlar; televizyon, dijital, görüntü kaydedici kameralar,
Radar cihazları; hava, deniz trafiğine yardımcı, radyo-kontrol cihazları, Radyo-telefon, radyo-
telgraf, radyo yayınları alıcı cihazları, Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler)
başlıklarda yer alan cihazlarda kullanıma uygun olanlar

26.30.40 Radyo ve televizyon alıcıları için dahili antenler

26.30.40 Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları (kabin ve mobilya ahşap
olan)

26.30.40 Her türlü anten ve anten yansıtıcıları ile bunların parçaları, radyo ve televizyon iletim
cihazlarının parçaları ile televizyon kameralarının parçaları

26.30.50 Hırsız ve yangın alarmları ile benzeri cihazlar, elektrikli (motorlu kara taşıtlarında veya
binalarda kullanılanlar hariç)

26.30.50 Binalar için hırsızlık, yangın için alarm vb. cihazlar

26.30.50 Hırsız ve yangın alarmları ile benzeri cihazlar, elektrikli, binalar için

26.30.50 Hırsız ve yangın alarmları ile benzeri cihazlar

26.30.50 Hırsızlığa/yangına karşı alarmlar ve benzeri diğer cihazlar

26.30.60 Hırsız ve yangın alarmlarının ve benzeri cihazların parçaları

26.30.99 İletişim ekipmanları imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

26.40.11 Lazer okuma sistemli,ses kayıt veya kaydedilmiş sesi tekrar veren,harici güç kaynaksız, radyo
yayınlarını alıcı cihazlar

26.40.11 Radyo yayını alıcıları (arabalar için olanlar hariç), harici bir güç kaynağı olmaksızın
çalışabilen

26.40.11 Lazer okuma,ses kayıt/kaydı tekrar verme, radyo yayınları alıcı diğer cihaz

26.40.11 Kaset tipi analog-dijital okuma sistemli,ses kayıt/kaydı tek.veren,harici güç kaynaksız,radyo
yay.alıcı cihaz

26.40.11 Radyolar (motorlu kara taşıtları için olanlar hariç), ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla ya da
saatle birleşik olsun ya da olmasın

26.40.11 Diğer ses kayıt/kayıt edilen sesi  veren cihaz ile birlikte olmayıp sadece saatle olan radyo
yayınları alıcı cihazlar

26.40.11 Çalar saatli radyolar

26.40.11 Kaset tipi analog-dijital, ses kayıt/kaydı tek.veren,aynı kabinde >=1 hoparlörü olan radyo
yayınları alıcı diğer cihaz

26.40.11 Kaset tipi analog ve dijital, ses kayıt/kaydı tekrar veren, radyo yayınlarını alıcı diğer cihaz

26.40.11 Ses kayıt veya kaydedilmiş sesi tekrar veren, harici güç kaynaksız, radyo yayınlarını alıcı
diğer cihazlar

26.40.11 Analog ve dijital okuma sistemli cep tipi radyo kasetçeler

26.40.11 Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar

26.40.11 Diğer ses kayıt/kaydı tekrar veren radyo yayınlarını alıcı diğer cihaz;diğerleri
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26.40.11 Ses kayıt/kaydı tekrar veren,aynı kabinde >=1 hoparlörü olan radyo yayınları alıcı diğer
cihaz;diğerleri

26.40.11 Diğer cep tipi radyo kasetçalar

26.40.11 Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar

26.40.12 Motorlu taşıtlar için lazer okuma sistemli radyo teyp; Numerik Radyo Data sinyal alan ve
çözen,harici güç kaynaklı

26.40.12 Motorlu taşıtlar için sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen radyo yayınlarını alıcı
cihazlar

26.40.12 Motorlu taşıtlar için kaset tipi radyo teyp; analog ve dijital,Numerik Radyo Data sinyal
alan/çözen,harici güç kaynaklı

26.40.12 Radyolar (motorlu kara taşıtları için olanlar), harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışmayanlar

26.40.12 Motorlu taşıtlar için diğer radyo teyp; Numerik Radyo Data sinyal alan ve çözen,harici güç
kaynaklı

26.40.12 Motorlu taşıtlar için diğer radyo teyp; Ses kayıt/kaydı tek.veren,harici güç kaynaklı

26.40.12 Motorlu taşıtlar için lazer okuma sistemli radyo teyp; ses kayıt/kaydı tekrar veren, harici güç
kaynaklı

26.40.12 Başka yerde sınıflandırılmamış radyoyayını alıcıları, motorlu kara taşıtları için

26.40.12 Motorlu taş. için kaset tipi radyo teyp;analog ve dijital okuma sistemli,ses kayıt/kaydı
tek.veren,harici güç kaynaklı

26.40.12 Radyolar, harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışmayanlar, motorlu kara taşıtlarında kullanılan
türden

26.40.12 Radyolar yayın alıcıları motorlu kara taşıtları için ses kayıt ede

26.40.20 Renkli diğer televizyon alıcı cihazları

26.40.20 Televizyon; diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar

26.40.20 Görüntü (video) tunerleri; otomatik bilgi işlem makinalarının içine yerleştirilmeye mahsus
elektronik montajlar

26.40.20 Renkli teleprojektörler

26.40.20 CTV/VCR için frekans tarayıcı (tuner) blokları ve kablolu TV alıcı üniteleri (renkli video
tunerleri) (yüksek-frekanslı televizyon sinyallerini izole edenler hariç)

26.40.20 Diğer televizyonlar

26.40.20 Diğer tv alıcı cihazları; video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış

26.40.20 Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olan televizyon alıcı cihazları

26.40.20 Televizyonlar (radyo, ses ve görüntü kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla birleşik olsun veya
olmasın)

26.40.20 Televizyon, resim tüpü olan

26.40.20 Diğer tv alıcıları; internet, interaktif bilgi değişim fonksiyonlu, mikro-işlemci esaslı aygıtı olan

26.40.20 Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olan televizyon alıcı cihazları

26.40.20 Uydu TV alıcıları/dekoderleri (renkli televizyon alıcıları) (ekranlı olanlar, video tunerler,
görüntü (video) monitörleri, entegre televizyon projeksiyon makineleri hariç)

26.40.20 Televizyon; video görüntü/ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmamış, diğer

26.40.20 İçinde resim tüpü olan renkli televizyon alıcı cihazları

26.40.20 Renkli televizyonlar; video kayıt veya oynatma cihazı olanlar

26.40.20 Tv alıcıları (görüntü (video) tunerleri); internet, interaktif bilgi değişim fonksiyonlu, tv sinyali
alabilen

26.40.20 Renkli Televizyon alıcı cihazları; video kayıt/tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olan

26.40.20 Renkli televizyon projektör cihazları

26.40.31 Banknot, banka kartları ve diğer ödeme araçları ile çalışan cihaz; diğer

26.40.31 Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus kaset tipi diğer cihazlar

26.40.31 Motorlu taşıtlar için (çap=<6,5 cm) diskleri kullanılan lazer okuma sistemli sesi vermeye
mahsus diğer cihazlar
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26.40.31 Plak döndürücüler

26.40.31 Motorlu taşıtlar için (çap=<6,5 cm) diskleri kullanılan kaydedilen sesi vermeye mahsus diğer
cihazlar;diğerleri

26.40.31 Sesi yazıya dönüştürme makinaları (manyetik,optik/yarı iletken mesnetleri kullananlar)

26.40.31 Pikap, kaset çalar ve ses kayıtlarını çoğaltmada kullanılan diğer cihazlar

26.40.31 Plak döndürücü, pikap, kasetçalar, kayıt çoğaltıcılar

26.40.31 Cep tipi kaset çalarlar

26.40.31 Madeni para veya jetonla çalışan pikaplar

26.40.31 Analog ve dijital okuma sistemli kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus kaset tipi diğer
cihazlar

26.40.31 Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar

26.40.31 Banknot, banka kartları ve diğer ödeme araçları ile çalışan cihaz; lazer okuma sistemli

26.40.32 Manyetik bant kaydediciler ve diğer ses kayıt cihazları

26.40.32 Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus manyetik, optik/yarı iletken
mesnetleri kullanan diğer cihazlar

26.40.32 Diğer manyetik ses kaydetme cihazları (kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus tertibatı
olanlar)

26.40.33 Diğer manyetik bantlı video kayıt ve gösterme cihazları

26.40.33 Video kameralar

26.40.33 Manyetik bantlı video kayıt/gösterme cihazları; bant eni=<1.3 cm, bant hızı=<50 mm/sn

26.40.33 Video kameralar ve diğer görüntü kayıt veya görüntü çoğaltma cihazları

26.40.33 Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler kameralar

26.40.33 Diğer video kayıt ve kayıt gösterme cihazları

26.40.33 Görüntü kaydedici diğer kameralar

26.40.34 Monitörler ve projektörler (televizyon alıcısı olmayanlar ve esas olarak bilgisayar gibi bir
otomatik veri işleme sisteminde kullanılmayanlar)

26.40.34 Diğer monitörler

26.40.34 Hem 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makinaları ile hem de başka amaçlar için
diğer monitörler

26.40.34 LCD monitörler; 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makinaları ile kullanılmak üzere
tasarlanmış

26.40.34 Katod ışını lambalı diğer monitörler

26.40.34 Diğer projektörler

26.40.34 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcısı aparatı içermeyenler ve temel olarak otomatik
veri işleme sisteminde kullanılmayanlar

26.40.34 Siyah beyaz veya diğer tek renkli diğer projektörler

26.40.41 Mikrofonlar ve mikrofon ayaklıkları

26.40.41 Mikrofonlar ve mikrofon ayaklıkları (vericisi olan kablosuz mikrofonlar hariç)

26.40.41 Telekomünükasyon için boyu=<3mm, çapı=<10mm,frekans ağırlığı 300hz'den 3, 4 KHz'e
kadar mikrofon ve mesnetleri

26.40.41 Diğer mikrofonlar vb. mesnetleri

26.40.42 Hoparlörler, kulaklıklar ve mikrofonla birleşik kulaklıklar

26.40.42 Ayni kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler

26.40.42 Hoparlörler (hoparlör işletme üniteleri, esasen hoparlörleri monte etmek için tasarlanmış
kasalar ve kabinler dahil) (kabinlerine monte edilmiş olanlar hariç)

26.40.42 Diğer çeşit diğer hoparlörler kabinlerine monte edilmiş/edilmemiş

26.40.42 Kulaklıklar (başa veya kulağa takılanlar), mikrofonlu olanlar ile mikrofon ve bir veya daha
fazla hoparlörden oluşan setler (kulaklıklı havacı başlıkları, telefon setleri, vericili kablosuz
mikrofonlar, işitme cihazları hariç)
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26.40.42 Kabinine monte edilmiş tekli hoparlörler (esasen hoparlörleri monte etmek için tasarlanmış
kasalar ve kabinler dahil)

26.40.42 Kabinine monte edilmiş tek hoparlörler

26.40.42 Diğer kulaklıklar, kombine halde mikrofon ve kulaklıklar

26.40.42 Telli telefon ahizeleri

26.40.42 Telekomünikasyon için çapı 50mm'yi < frekans ağırlığı 300hz 3, 4 hkz'e kadar hoparlör

26.40.42 Aynı kabine monte edilmiş çoklu hoparlörler (esasen hoparlörleri monte etmek için
tasarlanmış kasalar ve kabinler dahil)

26.40.43 Elektrikli ses frekansı yükselteçleri (amplifikatörleri) (hi-fi yükselteçleri (amplifikatörleri)
dahil) (yüksek veya orta frekans yükselteçleri (amplifikatörleri), telefon veya ölçüm
yükselteçleri (amplifikatörleri) hariç)

26.40.43 Elektrikli ses yükselteci (amplifikatörü) setleri (havaalanları, alışveriş merkezleri vb.nde
kullanılan mikrofonlu ve hoparlörlü sistemler hariç)

26.40.43 Takım halindeki ses yükselteçleri

26.40.43 Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri

26.40.43 ElektrikIi diğer ses frekans yükseIteçIeri (amplifikatörIer)

26.40.43 Elektrikli ses frekansı yükselteçleri (amplifikatörleri); takım haldeki ses yükselteçleri

26.40.43 Telefon veya ölçüm yükselteçleri (amplifikatörleri) (yüksek veya orta frekans yükselteçleri
(amplifikatörleri) hariç)

26.40.44 Başka yerde sınıflandırılmamış alıcı cihazlar, telsiz telefon ve telsiz telgraf için olanlar

26.40.44 Radyo-telefon veya radyo-telgraf alıcı cihazları (radyo alıcısı olanlar, arama veya çağrı için
kullanılan portatif alıcılar hariç)

26.40.44 Telsiz telefon, telsiz telgraf için alıcı cihazlar

26.40.51 HS 85.19'dakilerin (plak döndürücüler, pikaplar, kasetçalarlar, kayıt çoğaltıcılar), HS
85.20'dekilerin (manyetik banta ses kaydediciler, diğer ses kayıt cihazları) ve HS
85.21'dekilerin (video kayıt ve gösterme cihazları) diğer parçalar ve cihazların aksesuarları

26.40.51 LED arka ışık modülleri (8525 ve 8528 için); monte edilmiş, ışık kaynağı olarak kullanılan
(devamı Resmi Gazetede)

26.40.51 Pikap iğneleri için kullanılan kıymetli veya yarı-kıymetli taşlar

26.40.51 85.19 / 85.21 pozisyonlarında yer alan cihazlar için iğneler, iğneler için elmas, safir ve
kıymetli/yarı kıymetli taşlar

26.40.51 Elektronik montajlı telefonlara cevap verme makinelerinin aksam, parçası

26.40.51 Ses kaydetmeye/kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazların imali için kalınlığı=< 53
mm tek kaset asambleleri

26.40.51 HS 85.18'deki (Mikrofon, hoparlör, kulaklık, ses yükseltici setler, mesnetleri) cihazların aksam
ve parçaları

26.40.51 Ses kayıt/kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile video kayıt/gösterme cihazlarının
elektronik diğer montajları

26.40.51 Ses kayıt/kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile video kayıt/gösterme cihazlarının
diğer aksam/parça/aksesuarı

26.40.51 Kulaklık, ses frekansı yükselteçleri, amplikatör setleri için aksam ve parçalar

26.40.51 Ses ve görüntü ekipmanlarının parça ve aksesuarları

26.40.51 LED arka ışık modülleri (8519 ve 8521 için); monte edilmiş, ışık kaynağı olarak kullanılan
?.(devamı Resmi Gazetede)

26.40.52 Radyo alıcılarının ve vericilerinin parçaları

26.40.52 Alıcı cihazı bulunan verici cihaz, dijital kamera, monitör, projektörlerin aksam, parçası

26.40.60 Video oyun konsolları (televizyonla kullanılanlar veya kendi ekranı olanlar) ve diğer
elektronik ekranlı beceri veya şans oyunları

26.40.60 Video oyun konsolları (para veya jeton ile çalışanlar hariç)

26.40.60 Eğlence merkezleri için video oyun konsolları ve makineleri (9504.30 alt pozisyonundakiler
hariç)
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26.40.99 Tüketici elektroniği ürünleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

26.51.11 Düşük sürati gösteren elektrikli/elektronik alet ve cihazlar

26.51.11 Gobal konumlandırma sistemi (GPS) ve Galileo gibi hizmetler için seyrüsefer alet ve cihazları

26.51.11 Yön bulma pusulaları; diğer seyrüsefer alet ve cihazları

26.51.11 Telsiz seyrüsefer alıcıları

26.51.11 Diğer havacılık, uzay yolculukları için sistem

26.51.11 Pusulalar

26.51.11 Yön bulma pusulaları (manyetik, giroskopik, dürbün ve konum bulma pusulaları dahil)

26.51.11 Seyrüferlerde kullanılan alet ve cihazlar (deniz veya nehir için olanlar dahil) (hava veya uzay
seyrüseferleri için olanlar ile pusulalar hariç)

26.51.11 Diğer seyrüsefer alet ve cihazları

26.51.11 Hava veya uzay seyrüseferleri için kullanılan alet ve cihazlar (pusulalar hariç)

26.51.12 Teodolitler ve takometreler; diğer arazi ölçüm (mesaha), hidrografik, oşinografik, hidrolojik,
meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları

26.51.12 Jeodezi, topografya, arazi/seviye ölçmede kullanılan elektrikli alet ve cihazlar ile hidrografı
için elektrikli aletler

26.51.12 Elektronik teodolitler ve takimetreler (takeometreler)

26.51.12 Elektronik fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları

26.51.12 Meteorolojiye, hidrolojiye ve jeofizike ait elektronik alet ve cihazlar

26.51.12 Oşinografi için diğer alet ve cihazlar

26.51.12 Diğer teodolitler takeometreler

26.51.12 Teodolitler ve takimetreler (takometreler); diğer arazi ölçüm (etüt), hidrografik, oşinografik,
hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik aletler ve cihazlar

26.51.12 Diğer fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları

26.51.20 Uzaktan kumandalı (radyo) kontrol cihazları (gemiler, pilotsuz hava taşıtları, roketler, füzeler,
oyuncaklar ve model gemiler veya hava taşıtları ile makineler ve mayınların patlatılması için
olanlar dahil)

26.51.20 Telsiz seyrüseferler diğer yardımcı cihazları

26.51.20 Seyrüsefere yardımcı telsiz cihazları (telsiz işaret ışıkları, telsiz şamandıraları, alıcılar, birden
çok anteni veya yönlü çerçeve anteni olanlar dahil)

26.51.20 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları

26.51.20 Radar cihazları ve seyrüsefere yardımcı radyo cihazları

26.51.20 Radar cihazları

26.51.31 Hassas terazilerin aksam, parça ve aksesuarı

26.51.31 Hassas teraziler (hassasiyet =< 5 santigram)

26.51.31 Tartılar, hassasiyeti 5 santigram (cg) veya daha yüksek olanlar

26.51.31 Tartılar, hassasiyeti 5 santigram (cg) veya daha yüksek olanlar, ağırlıkları ile birlikte olsun
veya olmasın; bunların parça ve aksesuarları

26.51.32 Çizim yapmaya mahsus diğer aletler

26.51.32 Çiziciler (plotter'ler)

26.51.32 Hesap yapmaya mahsus aletler (sürgülü cetveller, hesap daireleri ve benzerleri dahil)

26.51.32 Çizim masaları, makineleri; diğerleri

26.51.32 Çizim masaları ve makineleri ile diğer çizim, işaretleme veya matematiksel hesaplama aletleri

26.51.32 Resim yapmaya mahsus diğer aletler

26.51.32 Çizim masaları, makineleri; çiziciler

26.51.33 Başka yerde sınıflandırılmamış uzunluk ölçüm aletleri, elle kullanılan (kumpaslar (çap
pergelleri) ve mikrometreler dahil)

26.51.33 Mikrometreler, kumpaslar, mastarlar vb. ölçüm aletleri (9031.80 alt başlığındaki ayarlanabilir
cihazı olmayan mastarlar hariç)
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26.51.33 Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar

26.51.33 Mikrometreler ve kumpaslar (çap pergelleri)

26.51.41 İyonlaştırıcı radyasyon belirleme veya ölçme için kullanılan alet ve cihazlar

26.51.41 İyonlaşma ışınlarını ölçen alet-cihazlar

26.51.42 Katot ışınlı osiloskoplar ve katot ışınlı osilograflar

26.51.43 Elektrik miktarını ölçmek için aygıtlar, kayıt cihazı olmayan

26.51.43 Elektrik miktarını ölçen aletler, kayıt cihazı olmayanlar

26.51.43 Gerilim/akım/güç ölçmeye veya muayene etmeye mahsus elektronik olmayan diğer alet ve
cihazlar

26.51.43 Gerilim, akım veya güç ölçmeye veya muayene etmeye mahsus elektronik diğer alet ve
cihazlar

26.51.43 Direnç ölçen aletler (kaydedici tertibatı olmayan)

26.51.43 Multimetreler (kaydedici tertibatı olmayanlar)

26.51.44 Telekomünikasyon alet ve cihazları

26.51.44 Telekomünikasyon için özel olarak imal edilmiş diğer alet ve cihazlar

26.51.45 Diğer ışın, elektrik ölçü, kontrol alet ve cihazları; elektronik olmayan

26.51.45 Multimetreler (kaydedici tertibatı olanlar)

26.51.45 Diğer ışın, elektrik ölçü, kontrol alet ve cihazları; elektronik

26.51.45 Yarı iletken disklerin, tertibatın ölçülmesine, kontrolüne mahsus cihazlar

26.51.45 Elektrik miktarını kontrol etme veya ölçme için kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış alet
ve cihazlar

26.51.45 Osiloskoplar ve osilograflar

26.51.45 Diğer alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı olan)

26.51.45 Başka yerde sınıflandırılmamış alet ve aparatlar, elektrik miktarının ölçümü ve kontrolü için
olanlar

26.51.45 Diğer amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları (kaydedici tertibatı olan)

26.51.51 Elektronik termometre

26.51.51 Başka yerde sınıflandırılmamış termometreler, diğer aletlerle kombine ve sıvı dolu olmayanlar

26.51.51 Diğer termometreler

26.51.51 Barometreler, diğer aletlerle kombine olmayan (barometrik altimetreler, simpiesometreler
dahil)

26.51.51 Diğer ölçüm aletleri; diğer

26.51.51 Elektronik hidrometreler, higrometreler ve psikrometreler

26.51.51 Hidrometre, termometre, pirometre, barometre, higrometre ve psikrometreler

26.51.51 Diğer ölçüm aletleri; elektronik

26.51.51 Elektronik olmayan hidrometreler, higrometreler ve psikrometreler (higrograflar, termo-
higrograflar, baro-termo-higrograflar, aktinometreler, pagoskoplar dahil; atmosferik
iskandiller için kullanılan radyosondalar hariç)

26.51.51 Termometreler (sıvı dolu, doğrudan okunanlar), diğer aletlerle kombine olmayan (klinik veya
veteriner termometreleri hariç)

26.51.51 Barometreler (diğer aletlerle kombine olmayanlar)

26.51.51 Kliniklerde ve veterinerlikte kullanılan sıvılı pirometreler

26.51.51 Elektronik termometreler ve pirometreler, diğer aletlerle kombine olmayan (sıvı dolu olanlar
hariç)

26.51.52 Basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus cihazlar; elekronik

26.51.52 Debimetreler; elektronik

26.51.52 Ölçüm veya basınç kontrolü için diğer aletler

26.51.52 Debimetreler; diğerleri

26.51.52 Diğer alet ve cihazlar; elektronik
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26.51.52 Basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus cihazlar; diğerleri

26.51.52 Sıvıların akışını/seviyesini ölçmeye mahsus diğer elektronik cihazlar

26.51.52 Diğer alet ve cihazlar; diğerleri

26.51.52 Elektronik olmayan spiral veya metal diyafram tipi basınç ölçü aletleri

26.51.52 Elektronik debimetreler (miktar ölçerler, hidrometrik çarklar hariç)

26.51.52 Elektronik olmayan alet ve cihazlar, sıvıların/gazların değişken özelliklerini ölçmek veya
kontrol etmek için (ısı ölçerler dahil; sıvıların basıncını/akışını/seviyesini ölçmek veya kontrol
etmek için olanlar hariç)

26.51.52 Elektronik olmayan alet ve cihazlar, sıvıların seviyesini ölçmek veya kontrol etmek için

26.51.52 Sıvıların akışını/seviyesini ölçmeye mahsus diğer cihazlar

26.51.52 Elektronik alet ve cihazlar, sıvıların/gazların değişken özelliklerini ölçmek veya kontrol etmek
için (ısı ölçerler dahil; sıvıların basıncını/akışını/seviyesini ölçmek veya kontrol etmek için
olanlar hariç)

26.51.52 Elektronik olmayan debimetreler (miktar ölçerler, hidrometrik çarklar hariç)

26.51.52 Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer değişkenlerini ölçme veya kontrol etme için
kullanılan aletler

26.51.52 Elektronik basınç ölçü aletleri, sensörleri, göstergeleri ve ileticileri

26.51.52 Spiral/metal diyafram tipi basınç göstergeleri

26.51.52 Elektronik alet ve cihazlar, sıvıların seviyesini ölçmek veya kontrol etmek için

26.51.53 Elektronik ph ve rh metreler, iletkenlik ve elektrokimyasal nicelikleri ölçmek için kullanılan
diğer cihazlar (laboratuvar/alan kullanımları, izleme/kontrol kullanımları için olanlar dahil)

26.51.53 Kromatograflar ve elektroforez cihazları

26.51.53 Diğer viskozimetreler, porozimetreler, dilatometreler

26.51.53 Fiziksel veya kimyasal analizler için başka yerde sınıflandırılmamış alet ve cihazlar

26.51.53 Kromatograflar ve elektroforez aletleri

26.51.53 Elektronik gaz/duman analiz cihazları

26.51.53 İzole edici ve iletken tabakaların özelliklerinin analizi için elektronik cihaz

26.51.53 Optik ışınımları kullanan spektrometreler, spektrofotometreler vb.

26.51.53 Diğer gaz ve duman analiz cihazları

26.51.53 Elektronik diğer gerilim, genleşme, gözenek vb.ölçüm cihazı

26.51.53 Elektronik olmayan gaz veya duman analiz cihazları

26.51.53 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer elektronik olmayan alet ve cihazlar, fiziksel ve kimyasal
analizler için

26.51.53 Elektronik ph metreler, rh metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler

26.51.53 Elektronik gaz veya duman analiz cihazları

26.51.53 Başka yerde sınıflandırlmamış, fiziksel ve kimyasal analizler için elektronik aletler ve cihazlar

26.51.53 Optik ışınlı spektrometreler ve spektrograflar

26.51.53 Fiziksel ve kimyasal analiz için diğer alet ve cihazlar

26.51.61 Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazları

26.51.61 Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için elektron mikroskoplar

26.51.61 Diğer mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazları

26.51.62 Makineler ve cihazlar, malzemelerin mekanik özelliklerini test etmek için

26.51.62 Metallerin sertliklerini kontrol etmeye mahsus makina ve cihazlar

26.51.62 Diğer maddeleri denemeye, kontrol etmeye mahsus elektronik makina ve cihazlar

26.51.62 Makineler ve cihazlar, malzemelerin mekanik özelliklerini test etmek için olanlar

26.51.62 Dokumaya elverişli maddeleri, kağıt/kartonları denemeye, kontrol etmeye mahsus elektronik
makina ve cihazlar

26.51.62 Diğer maddeleri denemeye, kontrol etmeye mahsus diğer makina ve cihazlar

26.51.62 Metallerin mekanik özelliklerini test etmeye mahsus diğer makina ve cihazlar
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26.51.62 Metalleri denemeye ve kontrol etmeye mahsus üniversal (çok amaçlı) makina ve cihazlar

26.51.63 Sıvı sayaçları

26.51.63 Sıvı temin veya üretim sayaçları (kalibre edilmiş olanlar dahil) (pompalar hariç)

26.51.63 Alternatif akım için tek fazlı elektronik elektrik sayaçları

26.51.63 Gaz sayaçları

26.51.63 Alternatif akım için tek fazlı diğer elektrik sayaçları

26.51.63 Reaktif sayaçlar

26.51.63 Alternatif akım için tek fazlı elektrik sayaçları

26.51.63 Alternatif akım için çok fazlı elektronik elektrik sayaçları

26.51.63 Aktif sayaçlar

26.51.63 Diğer elektrik sayaçları

26.51.63 Gaz temin veya üretim sayaçları (kalibre edilmiş olanlar dahil)

26.51.63 Alternatif akım için çok fazlı elektrik sayaçları

26.51.63 Alternatif akım için çok fazlı diğer elektrik sayaçları

26.51.63 Elektronik elektrik sayaçları

26.51.63 Gaz, sıvı veya elektrik temin veya üretim sayaçları

26.51.63 Güç ölçen demantmetreli (sarfiyat) sayaçları

26.51.64 Devir, üretim sayaçları, taksimetre, mesafe sayaçları, pedometre

26.51.64 Hız göstergeleri ve takometreler (kara araçları için olanlar hariç)

26.51.64 Taşıt hız göstergeleri

26.51.64 Devir, üretim ve giriş sayaçları, bilardo metreler, taksimetreler, milometreler, pedometreler,
elle kullanılan sayaçlar, ölçekler, kısa zaman aralıklarını ölçmek için kullanılan aletler/cihazlar

26.51.64 Diğer taşıtlar için hız göstergeleri, takometreler, stroboskoplar

26.51.64 Devir sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler; hız göstergeleri ve takometreler

26.51.64 Kara taşıtları için hız göstergeleri

26.51.65 Hidrolik veya pnömatik otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları

26.51.65 Hidrolik/pnömatik alet ve cihazlar

26.51.66 Deney standları

26.51.66 Geometrik büyüklükleri ölçmeye veya kontrole mahsus olan alet, cihaz ve makinalar

26.51.66 Başka yerde sınıflandırılmamış ölçüm veya kontrol alet, cihaz ve makineleri

26.51.66 Başka yerde sınıflandırılmamış, ölçme veya kontrol alet, cihaz ve makineleri

26.51.66 Diğer ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinalarının diğerleri

26.51.70 Termostatlar; elektronik

26.51.70 Termostatlar, manostatlar ve diğer otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları

26.51.70 Elektronik olmayan termostatlar

26.51.70 Diğer alet ve cihazlar

26.51.70 Monostatlar (basınç kontrol cihazları)

26.51.70 Başka yerde sınıflandırılmamış ayar veya kontrol alet ve cihazları

26.51.70 Manostatlar (basınç kontrol cihazları)

26.51.70 Elektronik termostatlar

26.51.81 Radar cihazlarının ve seyrüsefere yardımcı radyo cihazlarının parçaları

26.51.81 Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların birleştirilmiş elektronik aksam ve parçaları

26.51.81 Hava taşıtı, radar, telsiz-uzaktan kumanda cihazılarının diğer aksam, parçaları

26.51.82 Fiziksel ve kimyasal analiz cihazlarının aksam, parça ve aksesuar

26.51.82 Teknik, resim makine ve aletlerinin aksam, parças ve aksesuarı

26.51.82 Dansi, aero vb. termo, piro, higro metre vb.nin aksam, parçası

26.51.82 Sıvı-gazların değişken özelliklerini ölçen alet parçaları



KOD TANIM

26.51.82 LED arka ışık modülleri (90. Fasıl için); monte edilmiş, ışık kaynağı olarak kullanılan
?.(devamı Resmi Gazetede)

26.51.82 CPA 26.51.12 (Telemetreler, teodolitler (açı ölçer) ve takometreler; diğer arazi ölçümü
(mesaha), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları),
26.51.32 (Çizim masaları ve makineleri ile diğer çizim, işaretleme veya matematiksel
hesaplama aletleri), 26.51.33 (Başka yerde sınıflandırılmamış uzunluk ölçüm aletleri, elle
kullanılan (kumpaslar (çap pergelleri) ve mikrometreler dahil)), 26.51.4 (Elektrik miktarını
veya iyonlaştırıcı radyasyonu ölçmek için kullanılan cihazlar), 26.51.5 (Diğer fiziki özellikleri
kontrol etme için kullanılan aletler)'de yer alan ürünlerin parça ve aksesuarları; mikrotomlar;
başka yerde sınıflandırılmamış parçalar

26.51.82 Kromatograf, elektroforez, yüzey gerilimi, genleşme vb.özellikleri ölçen alet, cihazl.aks.

26.51.82 Arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, jeofizik, telemetrelerin aksam, parça ve aksesuarı

26.51.82 Mikrotomlar

26.51.82 90. Fasılda başka yerde sınıflandırılmamış makina, alet ve cihazların aksam, parça ve
aksesuarı

26.51.82 Elektrik miktarını ölçme, iyonlaşma ışınlarını tespit eden alet ve cihazların aksam, parçaları

26.51.83 Diğer mikroskopların (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazlarının aksam, parça ve
aksesuarı

26.51.83 Mikroskopların (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazlarının parça ve aksesuarları

26.51.83 Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için elektron mikroskopların aksamı

26.51.84 Elektrik sayaçlarına ait aksam, parçalar

26.51.84 26.51.63 (Gaz, sıvı veya elektrik temin veya üretim sayaçları) ve 26.51.64'de (Devir sayaçları,
üretim sayaçları, taksimetreler; hız göstergeleri ve takometreler; stroboskoplar) yer alan
ürünlerin parça ve aksesuarları

26.51.84 HS 90.29'dakilerin (devir sayaçlarının, üretim sayaçlarının, taksimetrelerin, milometrelerin,
pedometrelerin, takometrelerin, stroboskopların aksam, parça ve aksesuarları) aksam ve
parçaları

26.51.84 Diğer (devir, üretim, mesafe, hız vb.) sayaçlarının aksam, parçası

26.51.84 Elektrik temin veya üretim sayaçlarının parça ve aksesuarları

26.51.84 Diğer sayaçlara ait aksam, parçalar

26.51.84 Gaz veya sıvı temin ya da üretim sayaçlarının parça ve aksesuarları (sıvı pompaları için olanlar
hariç)

26.51.85 Başka yerde sınıflandırılmamış, HS 9031 (Diğer ölçme, kontrol alet ve cihazları, profil
projektörleri)'deki alet, cihaz ve makinelerin parça ve aksesuarları

26.51.85 Otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazlarının parça ve aksesuarları

26.51.85 CPA 26.51.65 (Hidrolik veya pnömatik otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları), 26.51.66
(Başka yerde sınıflandırılmamış ölçüm veya kontrol alet, cihaz ve makineleri) ve 26.51.70'de
(Termostatlar, monostatlar ve diğer otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları)yer alan alet
ve cihazların parça ve aksesuarları

26.51.85 Otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazların aksam-parçası

26.51.85 Ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinaları için aksam, parça ve aksesuar

26.51.86 Pusula vb.aletlerin aksam, parçaları

26.51.86 CPA 26.51.11 (Yön bulma pusulaları; diğer seyrüsefer alet ve cihazları) ve 26.51.62'de
(Makineler ve cihazlar, malzemelerin mekanik özelliklerini test etmek için) yer alan alet ve
cihazların parça ve aksesuarları

26.51.86 CPA 26.51.11 (Yön bulma pusulaları; diğer seyrüsefer alet ve cihazları) ve 26.51.62
(Makineler ve cihazlar, malzemelerin mekanik özelliklerini test etmek için)'de yer alan alet ve
cihazların parça ve aksesuarları

26.51.86 Maddelerin mekanik özelliklerini belirleyen makine ve cihazların aksam/parçası

26.51.99 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

26.52.11 Otomatik kurmalı olan kol saatleri

26.52.11 Diğer kol saatleri



KOD TANIM

26.52.11 Elektrikle çalışan diğer kol saatleri

26.52.11 Sadece mekanik göstergesi elektrikle çalışan kol saatleri

26.52.11 Elektrikle çalışan diğer saat ve kronometreler

26.52.11 Kol saatleri, cep saatleri (değerli metal kasalı veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb.
yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metal kasalı olanlar)

26.52.11 Diğer saat ve kronometreler (zarfları kıymetli metalle kaplamalı)

26.52.12 Kol saati; sadece mekanik göstergesi olan elektrikle çalışan

26.52.12 Diğer saat ve kronometreler; diğer şekilde çalışanlar

26.52.12 Kol saati; sadece opto-elektronik göstergesi olan elektronikle çalışan

26.52.12 Kol saati; otomatik kurmalı olan diğerleri

26.52.12 Diğer saatler; elektrikle çalışan

26.52.12 Kol saatleri; elektrikle çalışanlar; diğerleri

26.52.12 Kronometreler

26.52.12 Kol saati; elektrikle çalışan diğerleri

26.52.12 Diğer kol saatleri, cep saatleri ile diğer saatler (kronometreler dahil)

26.52.13 Gösterge panellerinde bulunan saatler ve benzeri tipteki saatler (taşıtlar için)

26.52.13 Taşıtların alet tabloları için saatler vb.

26.52.13 Gösterge panellerinde bulunan saatler ve taşıtlarda, hava taşıtlarında, uzay araçlarında veya
gemilerde kullanılan benzer tipteki saatler (taşıt kronografları dahil)

26.52.14 Çalar saatler; elektrikle çalışan

26.52.14 Diğer şekilde çalışan diğer saatler

26.52.14 Duvar saatleri; elektrikle çalışan

26.52.14 Saat makineli masa ve çalar saatler; diğer şekilde çalışan

26.52.14 Saat makineli masa ve çalar saatler; elektrikle çalışan

26.52.14 Çalar saatler; pil/akü ile çalışan

26.52.14 Saat makineli (dijital olmayan) duvar ve masa saatleri; çalar saatler; diğer saatler

26.52.14 Duvar saatleri; pil/akü ile çalışan

26.52.14 Diğer saatler; elektrikle çalışan (zaman ölçen sayaçlar dahil)

26.52.21 Cep/kol saatleri makineleri (spiral rakkaslı olanlar)

26.52.21 Cep/kol saati makinesi; diğer pilli/akülü

26.52.21 Kol/cep saati makineleri ve duvar/masa saati makineleri

26.52.21 Cep/kol saatleri makine taslakları

26.52.21 Elektrikle çalışan diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol saatleri
hariç)

26.52.21 Cep/kol saat makinesi; pilli/akülü mekanik göstergeli

26.52.21 Diğer saatlere ait makine taslakları, makine setleri, yarım set

26.52.21 Cep/kol saatleri makineleri diğer saat; tamamlanmış

26.52.21 Cep/kol saati makinesi; otomatik kurmalı

26.52.21 Kol/cep ve duvar/masa saati makineleri

26.52.21 Cep/kol saati makineleri; tamamlanmamış makineler

26.52.21 Cep/kol saati makinesi, diğer (tamamlanmış/birleştirilmiş)

26.52.21 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin makineleri

26.52.21 Diğer şekillerde çalışan diğer saatlere ait makineler

26.52.21 Cep/kol saat makinesi; opto-elektronik göstergeli, pilli vb.

26.52.22 Kol/cep saati kasaları ve masa/duvar saati kasaları ve bunların parçaları

26.52.22 Kol/cep ve masa/duvar saati kasaları ve bunların parçaları

26.52.22 Cep/kol saati zarfları (adi metalden, altın, gümüş kaplı)
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26.52.22 Masa, duvar saati zarflarının aksam ve parçaları

26.52.22 Cep/kol saatleri kıymetli metal/kıymetli metal kaplı zarfları

26.52.22 Masa ve duvar saatlerinin zarfları

26.52.22 Cep/kol saatlerinin diğer zarfları

26.52.22 Cep/kol saati zarflarının aksam, parçaları

26.52.23 Platin ve köprüler

26.52.23 Kol/cep saatinin ve masa/duvar saatinin diğer parçaları

26.52.23 Diğer saat aksam, parçaları

26.52.23 Kol/cep ve masa/duvar saatlerinin diğer parçaları

26.52.23 Yaylar (zemberekler dahil)

26.52.23 Kadranlar

26.52.24 Günün belirli bir zamanını kaydeden cihazlar ile zaman aralıklarını ölçmek, kaydetmek veya
başka biçimde göstermek için kullanılan cihazlar, saat makineli veya senkron motorlu (HS
9101'den 9105'e kadar olan başlıklardaki saatler, devam kaydedici cihazlar ile tarih ve saat
kaydedici cihazlar hariç)

26.52.24 Zaman ayarlı anahtarlar, saat makineli veya senkron motorlu olanlar (elektrikli aletlerin
devrelerini çalıştıran veya durduran anahtarlar dahil)

26.52.24 Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar

26.52.24 Saat makinalı veya senkron motorlu zaman kontrol cihazları ve zaman sayaçları; kaydediciler
hariç

26.52.24 Devam kayıt cihazları, zaman kayıt cihazları, parkmetreler; duvar veya kol saati makinalı
zaman ayarlı anahtarlar

26.52.24 Bir mekanizmayı harekete geçiren çeşitli saatler

26.52.24 Devam kayıt cihazları, zaman kayıt cihazları

26.52.99 Kol saati, masa ve duvar saati imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

26.60.11 X ışınının veya alfa, beta ya da gama ışınlarının kullanımına dayalı cihazlar

26.60.11 X-ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri ile HS 90.22'dekilerin (Radyasyonlu cihazlar,
x ışınlı jeneratörler, tedavi koltukları) parçaları dahil

26.60.11 Alfa, beta, gama ışınlı diğer amaçlar için cihazlar

26.60.11 Bilgisayarlı tomografi cihazları

26.60.11 X-ışınının kullanımına dayalı cihazlar; tıbbi, cerrahi, dişçilikle veya veterinerlikle ilgili
kullanımlar için olanlar (radyografi ve radyoterapi aletleri dahil)

26.60.11 X ışın tüpleri

26.60.11 Dişçiliğe mahsus x; ışınlı cihazlar

26.60.11 X-ışınının kullanımıma dayalı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilikle veya veterinerlikle ilgili
kullanımlar için olanlar hariç)

26.60.11 X-Işını kullanarak çalışan aletlere ait aksam parça ve aksesuar

26.60.11 Diğer tıbbi, cerrahi, veterinerlik amaçlı x ışınlı cihazlar

26.60.11 Alfa, beta veya gama ışınlarının kullanımına dayalı cihazlar, tıbbi, cerrahi, dişçilikle veya
veterinerlikle ilgili kullanımlar için olsun veya olmasın (radyografi ile radyoterapi cihazları
dahil)

26.60.11 X -Işını üreten diğer jeneratörler, alfa, beta, gama ışınlı diğer cihazlar, tüpler, vb. için diğer
aksam, parça,aksesuar

26.60.11 Diğer amaçlar için diğer x ışınlı cihazlar

26.60.11 X-ışınlı tüpler (X-ışınlı tüpler için olan cam zarflar hariç)

26.60.11 Alfa, beta, gama ışınlı tıbbi, cihazlar

26.60.12 İki/daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi için izleme tertibatı

26.60.12 Sintigrafi cihazları

26.60.12 Eloktro-diyagnostik (elektronik tanı) cihazları (tıp biliminde kullanılanlar)

26.60.12 Elektrokardiyograflar (EKG)
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26.60.12 Ultrasonik tetkik cihazları

26.60.12 Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları

26.60.12 Elektro-kardiyograflar (EKG)

26.60.12 Başka yerde sınıflandırılmamış elektro-diyagnostik (elektronik tanı) cihazları (elektro-
kardiyograflar hariç)

26.60.12 Diğer elektro teşhis cihazları vb. aksam/parçaları

26.60.13 Morötesi (ultraviyole) veya kızılötesi (infrared) ışın cihazları (tıp, cerrahi, dişçilik veya
veterinerlik bilimlerinde kullanılanlar)

26.60.13 Ultraviole veya kızıl ötesi ışınlı cihazlar

26.60.13 Mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared) ışın cihazları (tıp, cerrahi, dişçilik veya
veterinerlik bilimlerinde kullanılanlar)

26.60.14 İşitme cihazlarının aksam, parça, aksesuarı

26.60.14 İşitme cihazları

26.60.14 Kalp atışlarını ayarlayan cihazlar (kalp pili); işitme cihazları

26.60.14 Kalp pilleri (aksam, parça ve aksesuar hariç)

26.60.14 Kalp kaslarını uyarmak için kalp pilleri (parçalar ve aksesuarlar hariç)

26.60.14 İşitme cihazlarının parçaları ve aksesuarları (kulaklıklar, amplifikatörler vb. için olanlar hariç)

26.60.14 Sağırlığa karşı kullanılan cihazlar (parçalar ve aksesuarlar hariç)

26.60.91 Tıbbi cihaz imalat hizmetleri

26.60.99 Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi cihaz imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

26.70.11 Kamera, projektör, fotoğraf vs. büyültme/küçültme cihazlarına mahsus mercekler

26.70.11 Monte edilmiş objektif mercekleri, herhangi bir maddeden (fotoğraf makineleri, kameralar,
projektörler veya fotografik agrandisörler (fotografik büyütücüler) için)

26.70.11 Objektif mercekleri (fotoğraf makineleri, kameralar, projektörler veya fotografik agrandisörler
(büyütücüler) için)

26.70.12 Fotoğraf makineleri (baskı klişesi veya silindiri hazırlamada kullanılanlar); fotoğraf makineleri
(dokümanların mikrofilm, mikrofiş ve benzerleri üzerine kaydedilmesinde kullanılanlar)

26.70.12 Fotoğraf makineleri (baskı klişesi veya silindiri hazırlamada kullanılanlar); özellikle deniz
altında, hava fotoğrafçılığında ve iç organların tıbbi veya cerrahi incelenmesinde kullanım için
tasarlanmış fotoğraf makineleri; adli tıp veya kriminolojik labaratuarlar için karşılaştırmalı
fotoğraf makineleri

26.70.12 Kameralar; denizaltı, hava haritacılığı, tıbbi veya cerrahi inceleme, adli tıp veya kriminolojik
amaçlar için

26.70.13 Dijital fotoğraf makineleri

26.70.13 Dijital kameralar

26.70.14 Dispozıbıl fotoğraf makineleri, rulo film (genişliği=35 mm.)

26.70.14 Diğer fotoğraf makineleri, rulo film (genişliği=35mm)

26.70.14 Anında fotoğraf basan fotoğraf makineleri ve diğer fotoğraf makineleri (dijital fotoğraf
makineleri, baskı klişesi veya silindiri hazırlamak için kullanılan türde fotoğraf makineleri ile
deniz altında, hava fotoğrafçılığında ve iç organların tıbbi veya cerrahi incelenmesinde
kullanım için özel olarak tasarlanmış fotoğraf makineleri hariç)

26.70.14 Diğer fotoğraf makineleri

26.70.14 Anında fotoğraf veren makineler

26.70.14 Anında fotoğraf basan fotoğraf makineleri ve diğer fotoğraf makineleri

26.70.14 Fotoğraf makinaları; tek objektifli, rulo halindeki filmler için,  (eni=<35mm.)(SLR)

26.70.14 Diğer fotoğraf makineleri, rulo film (genişliği <35mm.)

26.70.15 Filmler için sinematografik kameralar

26.70.15 Sinematografik kameralar

26.70.15 Sinema kameraları
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26.70.16 Sinematografik projektörler

26.70.16 Kameralar için projektörler

26.70.19 Diğer fotoğrafik ekipmanlar; fotografik ekipmanların parça ve aksesuarları

26.70.19 Flaş lambaları (fotoğrafik flaş ampulü, flaş küpü vb. dahil); fotoğrafik agrandisörler
(büyütücüler); fotoğraf laboratuvarları için cihazlar; negatoskoplar (ışıklı ekranlar),
projeksiyon ekranları

26.70.19 Fotoğraf makinelerine ait aksam, parça ve aksesuar

26.70.19 Sabit görüntü projektörleri, fotoğraf büyültme/küçültme cihaz. aksam/parça

26.70.19 Rulo film ve kağıtlarının develope edilmesine/kağıtlara basılmasına mahsus malzeme ve
cihazların aksam, parça, aksesuarı

26.70.19 Fotoğrafik flaş lambaları

26.70.19 Fotoğrafçılıkta flash ışığı meydana getirmeye mahsus diğer cihazlar

26.70.19 Projektörler, fotoğraf büyültücü ve küçültücü cihazlar

26.70.19 Sinema/fotoğraf laboratuvarları için diğer cihazlar, negatoskoplar ve projeksiyon perdeleri için
aksam, parça, aksesuar

26.70.19 Fotografik agrandisörler (büyütücüler ve küçültücüler)

26.70.19 Deşarj lambalı elektronik flaşlar

26.70.19 Projektörlere ait aksam, parça ve aksesuar

26.70.19 Projeksiyon perdeleri

26.70.19 Mikrofiş okuyucular

26.70.19 Fotoğrafik flaş lambaları ve flaş lambası aparatları

26.70.19 Kameralara ait aksam, parça ve aksesuar

26.70.19 Sinema, fotoğraf laboratuvarları diğer için cihazlar, negatoskoplar

26.70.19 Diyapozitif (saydam) projektörleri

26.70.19 Fotografik ekipmanların parça ve aksesuarları

26.70.19 Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları için aksam,
parça ve aksesuar

26.70.19 Rulo halindeki fotoğraf, film/kağıtlara baskı yapan cihazlar

26.70.19 Monopod, bipod, tripod ve benzeri eşyalar; kameralar, projektörler vb. ile kullanılanlar

26.70.21 Mercekler, prizmalar, aynalar, optik elemanlar

26.70.21 Başka yerde sınıflandırılmamış prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar

26.70.21 Levha ve tabaka halinde polarizan maddeler; monte edilmiş olsun veya olmasın mercek,
prizma, ayna ve diğer optik elemanlar [(optik olarak işlenmemiş camdan olanlar hariç),
(fotoğraf makineleri, projektörler veya fotografik agrandisörler (büyütücüler) ya da
küçültücüler için olanlar hariç)]

26.70.21 Yaprak/levha halinde polarizan maddeler

26.70.21 Diğer optik cihazların objektif mercekleri

26.70.21 Başka yerde sınıflandırılmamış herhangi bir maddeden mercekler, prizmalar, aynalar, vb.
(montelenmiş)

26.70.21 Levha ve tabaka halinde polarizan maddeler (monte edilmemiş); her türlü maddeden fitreler
(montelenmiş)

26.70.21 Optik alet ve cihazlar için diğer prizma vb. optik elemanlar

26.70.21 Optik cihazların filtreleri

26.70.21 Herhangi bir maddeden objektif mercekleri (montelenmiş) (fotoğraf makineleri, kameralar,
projektörler, fotografik agrandisörler (büyütücüler) veya küçültücüler için olanlar hariç)

26.70.22 Diğer mikroskoplar (fotomikrografı/sinefotomikrografı/mikroprojeksiyon)

26.70.22 Çift gözlü dürbünler

26.70.22 Diğer stereoskopik mikroskoplar

26.70.22 Birleşik optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon için
olanlar dahil)
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26.70.22 Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için özel tasarl.stereoskopik mikroskoplar

26.70.22 Diğer mikroskoplar

26.70.22 Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için özel tasarl.fotomikrografik mikroskop

26.70.22 Optik teleskoplar, vb. aletler (dürbünler hariç)

26.70.22 Dürbün, monoküler dürbün ve diğer optik teleskoplar; diğer astronomik (gök bilimle ilgili)
aletler; optik mikroskoplar

26.70.22 Diğer dürbünler, optik teleskoplar, astronomi aletleri vb. mesnetleri

26.70.22 Dürbünler (gece görüşlü dürbünler dahil)

26.70.22 Optik mikroskoplar

26.70.23 Periskoplar, diğer teleskoplar, teleskopik diğer cihazlar

26.70.23 Likit kristal cihazlar; lazerler (lazer diyotlar hariç); başka yerde sınıflandırılmamış diğer optik
alet ve cihazlar

26.70.23 Lazerler (lazer diyotları hariç)

26.70.23 Silahlar için teleskopik görüş aletleri; periskoplar; teleskoplar, vb.

26.70.23 84, 85 ve 90. fasıllardaki alet, cihaz veya tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde
imal edilmiş teleskoplar

26.70.23 Aktif matrisli sıvı kristal tertibatlı cihazlar

26.70.23 Lazerler (lazer diyotlar, lazer içeren makineler ve cihazlar hariç)

26.70.23 Sıvı kristal tertibatlı diğer alet, cihaz ve tertibat

26.70.23 Başka yerde sınıflandırılmamış HS 90'daki (Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar
cihazları, tıbbi alet) diğer optik alet ve cihazlar

26.70.23 Diğer optik alet, cihaz, tertibat

26.70.24 Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (uv, görülebilir ışınlar, ır)

26.70.24 Yarı iletken disk kontrolüne mahsus cihazlar

26.70.24 B.y.s. profil projektörleri ve optik alet ve cihazları

26.70.24 Yarı iletken disklerin yüzeylerinin kirliliğini ölçen cihazlar

26.70.24 Pozometreler

26.70.24 Stroboskoplar

26.70.24 Işık ölçerler

26.70.24 Optik ışın kullanan diğer aletler ve cihazlar (UV, görünür, IR)

26.70.24 Poz ölçerler, stroboskoplar, yarı iletken levhaları/cihazları veya yarı iletken cihazların, profil
projektörlerin ve diğer ölçme ve kontrol için olan optik alet, cihaz ve makinelerin yapımında
kullanılan fotomask ve retikülleri incelemek için kullanılan optik alet, cihaz ve makineler

26.70.24 Elektronik telemetreler

26.70.24 Telemetreler

26.70.24 Diğer telemetreler

26.70.24 Diğer optik alet ve cihazlar

26.70.24 Optik ölçümler ve kontroller için cihaz ve aletler

26.70.25 HS 90.11'deki (Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya
mikroprojeksiyon mikroskopları dahil)) optik mikroskopların parça ve aksesuarları

26.70.25 Yarı iletken disk/ağın taşınması, eleçlenmesi için cih.donatılmış olan cihazın aks., parç.

26.70.25 Kombine haldeki optik mikroskopların diğer aksam, parça ve aksesuarları

26.70.25 Dürbün, monoküler dürbün ve diğer optik teleskopların, diğer astronomik (gök bilimle ilgili)
aletlerin ve optik mikroskopların parça ve aksesuarları

26.70.25 Dürbünlerin, monoküllerin, diğer optik teleskopların, diğer astronomik aletlerin (radyo-
astronomi aletleri hariç) parçaları ve aksesuarları (bağlantı parçaları dahil)

26.70.25 Dürbünler, optik teleskoplar, astronomi aletleri vb. için aksam, parça ve aksesuar (mesnetleri
dahil)

26.70.26 Sıvı kristal tertibatlı cihazlar için aksam, parça, aksesuar
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26.70.26 Lazerlerin, diğer optik alet ve cihazların aksam, parça ve aksesuarı

26.70.26 Likit kristal cihazların, lazerlerin (lazer diyotlar hariç), başka yerde sınıflandırılmamış diğer
optik alet ve cihazların parça ve aksesuarları

26.70.26 CN 9031 41 00'daki (yarı iletken cihazların imalinde kullanılan, yarı iletken levhalar veya
cihazları muayene etmek için fotomasklar veya retiküller) alet ve cihazların ve CN 9031 49
90'daki (Diğer optik alet ve cihazlar) optik alet ve cihazların parçaları ve aksesuarları

26.70.26 Silahlara takılacak teleskopik dürbünlere veya periskoplara ait aksam, parça ve aksesuar

26.70.26 HS 90.13'teki (sıvı kristal tertibatlı cihazların ve teleskopik dürbün, periskop ve benzerlerinin
aksam, parça ve aksesuarları) optik alet ve cihazların parça ve aksesuarları

26.70.99 Optik alet ve fotoğrafik araç gereçlerin imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

26.80.11 Manyetik mesnetli bant ve diskler

26.80.11 Diğer manyetik mesnetler;kayıt yapılmış olsun olmasın

26.80.11 Manyetik bantlar ve manyetik diskler, kaydedilmemiş (manyetik şeritli kartlar hariç)

26.80.11 Manyetik bantlar ve manyetik diskler (kaydedilmemiş), ses veya diğer benzeri kayıtlar için

26.80.12 Lazer okuma sistemleri için diskler; kayıt yapılmamış, silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900
megabaytı aşmayan

26.80.12 Lazer okuma sistemleri için diskler; kayıt yapılmamış, silinemeyen, 900 megabayt < kayıt
kapasitesi <= 18 gigabayt

26.80.12 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus kayıt yapılmamış diğer optik mesnetler

26.80.12 Optik ortamlar, kaydedilmemiş

26.80.12 Optik ortamlar, ses veya diğer benzeri kayıtlar için (HS 37'deki (Fotoğrafçılıkta, sinemacılıkta
kullanılan eşya) mallar hariç), kaydedilmemiş

26.80.13 Diğer kayıt ortamları, disk üretimi için kullanılan kalıplar (matrisler) ve mastırlar dahil

26.80.13 Disk üretimi için kullanılan kalıplar (matrisler) ve mastırlar

26.80.13 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye/vermeye mahsus diğer mesnetler (kayıt yapılmamış
olan)

26.80.13 Yarı iletken diğer mesnetler (kayıt yapılmamış)

26.80.14 Manyetik şeritli kartlar

26.80.14 Manyetik mesnetli şeritli kartlar; kayıt yapılmış olsun olmasın

26.80.99 Manyetik ve optik kaset, bant. CD vb. ortamların imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

27.11.10 Fotovoltaik doğru akım (DC) jeneratörleri

27.11.10 Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri, gücü > 37,5 W fakat ≤ 750 W olanlar (içten
yanmalı motorlar için marş motorları hariç)

27.11.10 Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri; 735 w.<güç<750 w

27.11.10 Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri, gücü > 375 kW olanlar (içten yanmalı motorlar
için marş motorları hariç)

27.11.10 Gücü ≤ 37,5 W olan motorlar; diğer doğru akım (DC) motorları; doğru akım (DC)
jeneratörleri

27.11.10 Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri; 750 W<güç<75 kW

27.11.10 Senkron motorlar; gücü <18 W

27.11.10 Elektrik motorları, gücü ≤ 37,5 W olanlar (gücü ≤ 18 W olan senkronize motorlar, üniversal
alternatif akım (AC)/doğru akım (DC) motorları, alternatif akım (AC) ve doğru akım (DC)
motorları dahil)

27.11.10 Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri; güç>375kW

27.11.10 Alternatif akım (AC) motorları; güç<37, 5W

27.11.10 Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri, gücü > 750 W fakat <= 75 kW olanlar (içten
yanmalı motorlar için marş motorları hariç)

27.11.10 Doğru akım (DC) motorları; güç< 37, 5 w.

27.11.10 Üniversal alternatif/doğru akım (AC/DC) motorları; güç =< 37, 5 W
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27.11.10 Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri; 75kw<güç=<375kw

27.11.10 Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri, gücü > 75 kW fakat ≤ 375 kW olanlar (içten
yanmalı motorlar için marş motorları hariç)

27.11.21 Üniversal alternatif akım/ doğru akım (AC/AD) motorlar, gücü > 37,5 W olanlar

27.11.21 Üniversal alternatif akım/ doğru akım (AC/DC) motorlar, gücü > 37,5 W olanlar

27.11.21 Üniversal AC/DC motorlar; güç>37, 5w

27.11.22 Alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı); güç < 150 W

27.11.22 Alternatif akım (AC) motorlar, tek fazlı, gücü ≤ 750 W olanlar

27.11.22 Tek fazlı alternatif akım (AC) motorları; güç < 735 W

27.11.22 Alternatif akım (AC) motorlar, tek fazlı, gücü > 750 W olanlar

27.11.22 Alternatif akım (AC) motorlar, tek fazlı

27.11.23 Alternatif akım (AC) motorlar, çok fazlı, gücü ≤ 750 W olanlar

27.11.23 Alternatif akım (AC) motorlar, çok fazlı, gücü ≤ 750 Wc

27.11.23 Çok fazlı altarnatif akım (AC) motorları; güç=<750w

27.11.24 Alternatif akım (AC) motorlar, çok fazlı, gücü > 7,5 kW fakat ≤ 37 kW olanlar

27.11.24 Çok fazlı altarnatif akım (AC) motorları; 750w<güç<7, 5kw

27.11.24 Alternatif akım (AC) motorlar, çok fazlı, güçleri > 37 kW fakat ≤ 75 kW olanlar

27.11.24 Alternatif akım (AC) motorlar, çok fazlı, gücü > 0,75 kW fakat ≤ 7,5 kW olanlar

27.11.24 Çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 37 kW.<güç< 75 kW

27.11.24 Alternatif akım (AC) motorlar, çok fazlı, gücü > 750 W fakat ≤ 75 kW olanlar

27.11.24 Çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 7, 5 kW.<güç< 37 kW

27.11.25 Alternatif akım (AC) motorlar, çok fazlı, güçleri > 375 kW ve ≤ 750 kW olanlar (çekiş
motorları hariç)

27.11.25 Diğer çok fazlı alternatif akım (AC)motorları; güç > 750 kW

27.11.25 Alternatif akım (AC) motorlar, çok fazlı, güçleri > 750 kW olanlar (çekiş motorları hariç)

27.11.25 Çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 75 kW.<güç< 375 kW

27.11.25 Alternatif akımlı (AC) çekiş motorları, çok fazlı, gücü > 75 kW olanlar

27.11.25 Diğer çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 375 kW < güç =< 750 kW

27.11.25 Alternatif akım (AC) motorlar, çok fazlı, güçleri > 75 kW ve ≤ 375 kW olanlar (çekiş
motorları hariç)

27.11.25 Cer motorları; güç > 75 kW

27.11.25 Alternatif akım (AC) motorlar, çok fazlı, gücü > 75 KW olanlar

27.11.26 Alternatif akım (AC) jeneratörler (alternatörler)

27.11.26 Alternatörler, gücü > 75 kVA fakat ≤ 375 kVA olanlar

27.11.26 Alternatörler, gücü > 375 kVA fakat ≤ 750 kVA olanlar

27.11.26 Fotovoltaik alternatif akım (AC) jeneratörleri

27.11.26 Alternatif akım (AC) jeneratörleri; 7, 5 kW.<güç< 75 kW

27.11.26 Alternatif akım (AC) jeneratörleri; güç > 75 kW

27.11.26 Altarnatif akım (AC) jeneratörleri; 375 kVA>gücü>75 kVA

27.11.26 Alternatif akım (AC) jeneratörleri; 375 kVA<gücü=<750 kVA

27.11.26 Alternatif akım (AC) jeneratörleri; güç > 750 kVA

27.11.26 Alternatörler, gücü > 750 kVA olanlar

27.11.26 Alternatörler, gücü ≤ 75 kVA olanlar

27.11.31 Dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; güç < 2000 kVA

27.11.31 Jeneratör grupları (sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu), gücü > 750 kVA
olanlar

27.11.31 Dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; 750 kVA <gücü< 2000 kVA
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27.11.31 Jeneratör grupları (sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu), gücü ≤ 7,5 kVA
olanlar

27.11.31 Dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; 7, 5 kVA <gücü< 75 kVA

27.11.31 Jeneratör grupları (sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu), gücü > 375 kVA
fakat ≤ 750 kVA olanlar

27.11.31 Dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; 375 kVA <gücü< 750 kVA

27.11.31 Jeneratör grupları (sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu), gücü > 75 kVA fakat
≤ 375 kVA olanlar

27.11.31 Elektrojen grubu (dizel, yarı dizel için) 75kVA<güç<375kVA

27.11.31 Jeneratör grupları (sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu)

27.11.31 Dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; güç < 7, 5 kVA

27.11.32 Jeneratör grupları (rüzgar gücüyle çalışanlar ve içten yanmalı kıvılcım ateşlemeli pistonlu
motorlarla çalışanlar hariç)

27.11.32 Kıvılcım ateşlemeli, pistonlu motorlu elektrojen grupları; 375 kVA <gücü< 750 kVA

27.11.32 Jeneratör grupları (kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu), gücü > 7,5 kVA
olanlar

27.11.32 Kıvılcım ateşlemeli, pistonlu motorlu elektrojen grupları; 7, 5 kVA <gücü< 375 kVA

27.11.32 Diğer elektrojen grupları

27.11.32 Jeneratör grupları (kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu), gücü ≤ 7,5 kVA
olanlar

27.11.32 Rotatif konvertörler

27.11.32 Kıvılcım ateşlemeli, pistonlu motorlu elektrojen grupları; güç > 750 kVA

27.11.32 Kıvılcım ateşlemeli, pistonlu motorlu elektrojen grupları; güç < 100 kVA

27.11.32 Jeneratör grupları (kıvılcım ateşlemeli motorlu); diğer jeneratör grupları; elektrikli rotatif
konvertörler

27.11.32 Diğer rotatif elektrik konvektörleri

27.11.32 Torbo jenaratörlü elektrojen grupları

27.11.41 Sıvı dielektrik transformatörler; 650 kVA <güç =<1600 kVA

27.11.41 Likit dielektrik transformatörler, güç taşıma kapasitesi > 650 kVA fakat ≤ 10000 kVA olanlar

27.11.41 Likit dielektrik transformatörler, güç taşıma kapasitesi > 10000 kVA olanlar

27.11.41 Sıvı dielektrik transformatörleri;gücü>10000 kVA

27.11.41 Likit dielektrik transformatörler

27.11.41 Likit dielektrik transformatörler, güç taşıma kapasitesi ≤ 650 kVA olanlar

27.11.41 Sıvı dielektrik transformatörler; güç=<650 kVA

27.11.41 Gücü >1600 kVA <10 000 kVA sıvı dielektrik transformatörler

27.11.42 Transformatörler; 1kVA<güç <= 16 kVA

27.11.42 Diğer transformatörler, güç taşıma kapasitesi >1 kVA fakat ≤ 16 kVA olanlar

27.11.42 Gerilim transformatörler; güç =< 1 kVA

27.11.42 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer transformatörler, güç taşıma kapasitesi ≤ 1 kVA olanlar

27.11.42 Ölçü transformatörleri, güç taşıma kapasitesi ≤ 1 kVA olanlar (gerilim ölçümü için olanlar
dahil)

27.11.42 Transformatörler; güç < 1 kVA

27.11.42 Diğer ölçü transformatörleri; güç=<1 kVA,diğer

27.11.42 Diğer transformatörler, güç taşıma kapasitesi ≤ 16 kVA olanlar

27.11.43 Diğer transformatörler, güç taşıma kapasitesi > 16 kVA olanlar

27.11.43 Başka yerde sınıflandırılmamış transformatörler, güç taşıma kapasitesi > 500 kVA olanlar

27.11.43 Diğer transformatörler;16 kVA<gücü=<500 kVA

27.11.43 Başka yerde sınıflandırılmamış transformatörler, güç taşıma kapasitesi ≤ 500 kVA olanlar

27.11.43 Diğer transformatörler güç>500 kVA
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27.11.50 Deşarj lambaları veya tüpleri için balastlar (endüktörler hariç)

27.11.50 Başka yerde kullanılan diğer endüktörler

27.11.50 Endüktörler

27.11.50 Deşarj ampulleri veya tüpleri için balastlar;diğer endüktörler

27.11.50 Akümülatör şarj ediciler

27.11.50 Deşarj ampulleri/tüpleri için balastlar

27.11.50 Deşarj ampulleri veya tüpleri için endüktörler

27.11.50 Akümülatör şarj cihazları

27.11.50 Telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinaları vb. diğer endüktörler

27.11.50 Endüktörler (katod-ışınlı tüpler, deşarj lambaları ve tüpleri için endüksiyon bobinleri, saptırma
bobinleri hariç)

27.11.61 Manyetik olmayan tespit bileziği

27.11.61 Sadece veya başlıca elektrikli motor ve jeneratörler ile elektrik üretim setleri ve döner
dönüştürücüler için uygun olan parçalar, bys. (Yakıt hücreleri hariç)

27.11.61 Elektrik motor, jeneratör, elektrojen grup, aksam/parça (dökme demir ve çelik)

27.11.61 Elektrik motorlarına ve jeneratörlere uygun parçalar

27.11.61 Elektrik motor, leneratör, elektrojen grup, aksam/parça (diğer madde.)

27.11.62 Transformatörler ve endüktörler için ferrit nüveler

27.11.62 Güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle kullanılacak statik konvertörlere ait
elektronik montajlar

27.11.62 Transformatörlere ve endüktörlere ait ferrit nüveler

27.11.62 Güç sağlama ve otomatik bilgi işlem makinalarının birimleri için endüktörlerin aksamı

27.11.62 Bobin, self ve oyuncakların aksam; parçası

27.11.62 Başka yerde sınıflandırılmamış telekomünikasyon cihazları, otomatik veri işleme makineleri
ve bunların birimleriyle kullanılan statik konvertörlerin elektronik tertibatları

27.11.62 Transformatörlerin, endüktörlerin ve statik konvertörlerin parçaları

27.11.62 Transformatörlerin ve endüktörlerin parçaları (ferrit nüveler hariç)

27.11.99 Elektrik motoru, jeneratör ve transformatör imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

27.12.10 Yük ayırıcılar (gerilim <72, 5 kV)

27.12.10 Yük ayırıcıları (gerilim=>72, 5 kV)

27.12.10 Yıldırım önleyiciler (Paratonerler, parafudrlar vb.), voltaj (gerilim) sınırlayıcılarvoltajı > 1000
V için olanlar

27.12.10 Sigortalar, voltajı > 1000 V için olanlar

27.12.10 Diğer voltaj teçhizatı

27.12.10 Eriyen iletkenli sigortalar (gerilim>1000 v)

27.12.10 Otomatik devre kesici anahtarlar >1kV

27.12.10 Otomatik devre kesiciler (gerilim <72, 5 kV)

27.12.10 Elektrik devrelerini anahtarlama vb. için diğer cihazlar, voltajı > 1 000 V olanlar

27.12.10 Otomatik devre kesiciler (gerilim=>72, 5 kV)

27.12.10 Yalıtım anahtarları ile devre ve yük ayırıcı anahtarlar >1kV

27.12.10 Elektrik cihazları, elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunması için (voltajı > 1000 V
için olanlar)

27.12.21 Sigortalar, voltaj ≤1000 V için olanlar

27.12.21 Sigortalar, voltaj ≤ 1000 V ve akım > 63 A için olanlar

27.12.21 Sigortalar (10 amp.<akım=<63 amp)

27.12.21 Sigortalar, voltaj ≤ 1000 V ve akım > 10 A, fakat ≤ 63 A için olanlar

27.12.21 Sigortalar (akım=<10 amp.)

27.12.21 Sigortalar (akım>63 amp.)
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27.12.21 Sigortalar, voltaj ≤ 1000 V ve akım ≤ 10 A için olanlar

27.12.22 Otomatik devre kesiciler; voltaj ≤ 1000 V ve akım > 63 A için olanlar

27.12.22 Otomatik devre kesiciler, voltaj ≤1000 V için olanlar

27.12.22 Otomatik devre kesiciler (akım >63 amp.)

27.12.22 Otomatik devre kesiciler (akım< 63 amp.)

27.12.22 Otomatik devre kesiciler; voltaj ≤ 1000 V ve akım ≤ 63 A için olanlar

27.12.23 Başka yerde sınıflandırılmamış elektrik devrelerini koruma cihazları, voltaj ≤1000 V için
olanlar

27.12.23 Elektrik devrelerini koruyan diğer teçhizat (akım<16 amp.)

27.12.23 Elektrik devrelerini koruyan diğer teçhizat (16 amp.<akım=<125 amp.)

27.12.23 Elektrik devrelerinin korunması için elektrikli cihazlar, voltaj ≤ 1000 V ve akım > 125 A için
olanlar (sigortalar, otomatik devre kesiciler hariç)

27.12.23 Elektrik devrelerini koruma için elektrikli cihazlar, voltaj ≤ 1000 V ve akım ≤ 16 A için
olanlar (sigortalar, otomatik devre kesiciler hariç)

27.12.23 Elektrik devrelerini koruyan diğer teçhizat (akım>125 amp.)

27.12.23 Elektrik devrelerinin korunması için elektrikli cihazlar, voltaj ≤ 1000 V ve akım > 16 A, fakat
≤ 125 A için olanlar (sigortalar, otomatik devre kesiciler hariç)

27.12.24 Röleler (anma gerilimi =< 60 v, anma akımı >2 amp.)

27.12.24 Röleler, voltaj ≤ 60 V ve akım > 2 A için olanlar

27.12.24 Röleler (anma gerilimi =< 60 v, anma akımı =< 2 amp.)

27.12.24 Röleler, voltaj ≤1000 V için olanlar

27.12.24 Diğer röleler

27.12.24 Röleler, voltaj ≤ 60 V ve akım ≤ 2 A için olanlar

27.12.24 Röleler voltaj > 60 V, fakat ≤ 1000 V için olanlar

27.12.31 Otomatik veri işleme makineli sayısal kontrol panelleri, voltaj ≤ 1000 V için olanlar

27.12.31 Bilgi işlem makine sayısal kumanda panoları (gerilim =< 1000 v.)

27.12.31 Programlanabilir hafıza kontrol cihazları, voltaj ≤ 1000 V için olanlar

27.12.31 Elektriğin kontrol/dağıtımına mahsus diğer panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer
mesnetler (gerilim =< 1000 v.)

27.12.31 Elektrikli anahtarlama (tevzi panoları) veya koruyucu cihazlarla donatılmış panolar ve diğer
mesnetler, voltaj ≤1000 V için olanlar

27.12.31 Programlanabilir hafızalı kumanda cihazı (gerilim=<1000 v.)

27.12.31 Dokunmatik veri giriş cihazları (touch screen); algılayan, bir cihaza takılmak için tasarlanmış,
gerilimi <= 1000 volt

27.12.31 Elektrik kontrol ve dağıtımı için diğer mesnetler, voltaj ≤ 1000 V için olanlar

27.12.32 Elektriğin kontrolü veya dağıtımı için panolar, dolaplar ve benzeri aparat kombinasyonları,
voltaj > 1000 V, fakat ≤ 72500 V için olanlar

27.12.32 Sayısal kumanda panoları (1 kV < gerilim < 72,5 kV)

27.12.32 Sayısal kumanda panoları (gerilim > 72,5 kV)

27.12.32 Elektrikli anahtarlama (tevzi panoları) veya koruyucu cihazlarla donatılmış panolar ve diğer
mesnetler, voltaj >1000 V için olanlar

27.12.32 Elektriğin kontrolü veya dağıtımı için panolar, dolaplar ve benzeri aparat kombinasyonları,
voltaj >72500 V için olanlar

27.12.40 Kumanda panolarına tablo, konsol, kabin vb. diğer mesnetler

27.12.40 Elektrik dağıtım veya kontrol cihazlarının parçaları

27.12.40 Yarı iletken diskleri test etmek için diğer elektronik aksam ve parçalar

27.12.40 Diğer birleştirilmiş elektronik aksam ve parçaları

27.12.40 Elektrik kontrol ve dağıtımı için kullanılan pano, panel, konsol, masa, kabin ve diğer
mesnetler (cihazlarıyla donatılmış olanlar hariç)
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27.12.40 85.35'teki (Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devresi teçhizatı), HS 85.36'daki (Gerilimi 1000
voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı), 85.37'deki (Elektrik kontrol, dağıtım tabloları,
mücehhez tablolar) cihazların diğer parçaları

27.12.40 Yarı iletken diskleri test ediciler için birleştirilmiş elektronik aksam ve parçalar

27.12.40 Diğer elektirk devresi teçhizatı aksam, parçaları

27.12.99 Elektrik dağıtım veya kontrol cihazları imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

27.20.11 Birincil pil ve birincil bataryalar

27.20.11 Çinko-hava reaksiyonlu piller; primer (şarj edilemeyen)

27.20.11 Voltajı 5,5 V. veya daha fazla fakat 6,5 V.'u geçmeyen kuru çinko-karbonlu piller

27.20.11 Civa oksitli piller ve bataryalar; primer (şarj edilemeyen)

27.20.11 Lityumlu diğer piller

27.20.11 Manganez dioksitli diğer piller; primer (şarj edilemeyen)

27.20.11 Manganez dioksitli diğer silindirik piller

27.20.11 Lityumlu düğme piller

27.20.11 Gümüş oksitli piller ve bataryalar; primer (şarj edilemeyen)

27.20.11 Manganez dioksitli silindirik alkali piller

27.20.11 Manganez dioksitli diğer alkali piller; primer (şarj edilemeyen)

27.20.11 Lityumlu silindirik piller

27.20.11 Diğer primer (şarj edilemeyen)  piller ve bataryalar

27.20.12 Primer elektrik pilleri/bataryaları aksam, parçaları

27.20.12 Birincil pillerin ve birincil bataryaların parçaları

27.20.12 Birincil pillerin ve birincil bataryaların parçaları (şarj edilebilir piller için batarya kömürleri
hariç)

27.20.21 Pistonlu motorlar için kurşun asitli starter akümülatörler; sıvı elektrolitle çalışan

27.20.21 Pistonlu motorlar için kurşun asitli diğer starter akümülatörler

27.20.21 Kurşun asitli akümülatörler, pistonlu motorları çalıştırmak için

27.20.22 Kurşun-asitli diğer akümülatörler

27.20.22 Kurşun-asitli diğer akümülatörler; sıvı elektrolitle çalışan

27.20.22 Kurşun asitli akümülatörler, pistonlu motorları çalıştırmak için olanlar hariç

27.20.22 Kurşun-asitli akümülatörler (starter bataryalar/akümülatörler hariç)

27.20.23 Lityum iyonlu elektrik akümülatörleri

27.20.23 Nikel-demirli akümülatörler

27.20.23 Nikel kadmiyumlu sızdırmaz akümülatörler

27.20.23 Nikel kadmiyumlu diğer akümülatörler

27.20.23 Nikel kadmiyum, nikel metal hidrit, lityum-iyon, lityum polimer, nikel demir ve diğer elektrik
akümülatörleri

27.20.23 Diğer elektrik akümülatörleri

27.20.23 Nikel-metal hidrürlü elektrik akümülatörleri

27.20.24 Ayraçlar, elektrik akümülatörleri için

27.20.24 Elektrik akümülatörlerinin parçaları (ayıraçlar dahil)

27.20.24 Akümülatörlerin diğer aksam ve parçaları

27.20.24 Separatörler

27.20.99 Pil ve akümülatör imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

27.31.11 Fiber optik kablolar, lifleri tek tek kaplanmış olanlar

27.31.11 Fiber optik kablolar

27.31.11 Fiber optik kablolar, lifleri tek tek kaplanmış olanlar (elektrik iletkenleri monte edilmiş ya da
bağlantı parçalı olsun veya olmasın)

27.31.12 Optik lifler ve optik lif demetleri; fiber optik kablolar (lifleri tek tek kaplanmış olanlar hariç)
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27.31.12 Diğer görüntü iletici kablolar

27.31.12 Görüntü iletici kablolar

27.31.99 Fiber optik kablo imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

27.32.11 Yalıtılmış bobin telleri

27.32.11 Diğer şekilde bakır bobin telleri

27.32.11 Vernikli/emaye kaplı bakır diğer bobin telleri

27.32.11 Elektrik amaçlı bobin telleri

27.32.11 İzole edilmiş diğer bobin telleri

27.32.12 Koaksiyal kablolar ve diğer koaksiyal elektrik iletkenler

27.32.12 Yalıtılmış koaksiyel kablolar ve diğer koaksiyel elektrik iletkenleri, bilgi ve kontrol amaçlı
kullanılanlar (bağlantı parçalı olsun veya olmasın)

27.32.12 Koaksiyel kablo ve diğer koaksiyel elektrik iletkenleri

27.32.13 Toprak, su altı kablosu (gerilimi: <1000V)

27.32.13 Diğer elektrik iletkenleri, bağlantı parçalı olmayanlar, voltaj ≤ 1000 V için olanlar

27.32.13 Telekomünikasyonda kullanılan kablolar (gerilimi=<80 V. için)

27.32.13 Toprak, su altı kablosu (gerilimi: <80 V. >1000V)

27.32.13 Toprak ve su altı kabloları (diğer, gerilimi: >80 V. için)

27.32.13 Diğer elektrik iletkenleri, voltaj ≤ 1000 V için olanlar

27.32.13 Toprak ve su altı kabloları (çap: >0,51mm, gerilimi=<80 V. için)

27.32.14 Diğer elektrik iletkenleri, voltaj > 1000 V için olanlar

27.32.14 İzolasyonlu diğer iletkenler, gerilim>1000 V.

27.32.14 İzolasyonlu diğer bakır iletkenler (gerilim>1000 V.)

27.32.14 Yalıtılmış elektrik iletkenleri, voltaj > 1000 V için olanlar (bobin telleri, koaksiyel kablolar ve
diğer koaksiyel elektrik iletkenleri, kara, hava ve deniz taşıtlarında kullanılan ateşleme ve
diğer tel bağlantı takımları hariç)

27.32.99 Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kablolarının imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

27.33.11 Diğer elektrik anahtar (anma gerilimi =< 60 v.)

27.33.11 İzole edilmiş tristör AC anahtarları (optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden
elektronik AC anahtarları)

27.33.11 Elektrik devrelerini anahtarlamak için elektrikli cihazlar, voltaj ≤ 1000 V için olanlar (basma
düğme ve dönel anahtarlar dahil) (röleler hariç)

27.33.11 Rotatif anahtarlar kontakt akımı

27.33.11 Elektromekanik ani hareketli anahtarlar (akım <= 11 A.i)

27.33.11 Bir transistor ve lojik cip iihtiva eden elektronik anahtarlar (chip-on chip technology)

27.33.11 Diğer elektrik anahtarları

27.33.11 Basma düğmeli diğer anahtarlar (anma gerilimi=<60 v.)

27.33.11 Anahtarlar, voltaj ≤ 1000 V için olanlar

27.33.12 Edison ampul duyları

27.33.12 Lamba duyları, voltajı ≤ 1000 V için olanlar

27.33.12 Diğer ampul duyları

27.33.13 Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar

27.33.13 Elektrik devresine bağlantılar veya elektrik devresindeki bağlantılar için diğer cihazlar, voltaj
≤ 1000 V için olanlar

27.33.13 Fişler ve prizler, voltaj ≤ 1000 V olan koaksiyel kablolar için

27.33.13 Diğer elektrik teçhizatı

27.33.13 Optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için konektörler

27.33.13 Bağlantı ve irtibat elemanları, voltaj ≤ 1000 V olan tel ve kablolar için
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27.33.13 Başka yerde sınıflandırılmamış fiş, priz ve diğer malzemeler (elektrik devrelerini anahtarlama
veya koruma için)

27.33.13 Tel ve kablolar için bağlantı ve irtibat elemanları

27.33.13 Koaksiyal kablolar için bağlantı ve irtibat elemanları

27.33.13 Fişler ve prizler, voltaj ≤ 1000 V olan baskılı devreler için

27.33.13 Yarı iletken diskleri test ediciler

27.33.13 Fişler ve prizler, voltaj ≤ 1000 V için olanlar (koaksiyel kablolar ve baskılı devreler için
olanlar hariç)

27.33.13 Baskı devreler için bağlantı ve irtibat elemanları

27.33.13 Akü kelepçeleri; 87.02, 87.03, 87.04 veya 87.11 pozisyonundaki motorlu araçlarda kullanılan
türde

27.33.13 Fişler ve soketler

27.33.13 Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar, voltaj ≤ 1000 V için olanlar

27.33.14 Plastikten yalıtım bağlantı malzemeleri, elektrikli makineler, cihazlar veya ekipmanlar için
olanlar (elektrik yalıtkanları (izolatörler) hariç)

27.33.14 Plastikten elektrik devreleri için anahtarlar, borular ve kablo tablaları

27.33.14 Elektrik yalıtım bağlantı parçaları, plastikten

27.33.14 Makine ve cihazları izole edici plastikten bağlantı parçaları

27.33.14 Plastikten anahtarlar, borular ve kablo tablaları, elektrik devreleri için

27.33.99 Kablolama gereçleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

27.40.11 Monoblok far üniteleri

27.40.11 Monoblok far üniteleri (atom farları)

27.40.12 Diğer tungsten flamanlı halojenli ampuller (gerilim >100 v.)

27.40.12 Diğer tungsten flamanlı halojenli ampuller (gerilim =< 100 v.)

27.40.12 Tungsten halojen filamentli lambalar, voltaj > 100 V için olanlar (mor ötesi (ultraviyole) veya
kızıl ötesi (infrared) lambalar ile motosikletler ve motorlu kara taşıtları için olanlar hariç)

27.40.12 Tungsten halojen filamentli lambalar (mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared)
lambalar hariç)

27.40.12 Tungsten halojen filamentli lambalar, voltaj ≤ 100 V için olanlar (mor ötesi (ultraviyole) veya
kızıl ötesi (infrared) lambalar, motosikletler ve motorlu kara taşıtları için olanlar hariç)

27.40.12 Motosikletlerde/motorlu araçlar için tungsten flamanlı halojen ampul

27.40.12 Tungsten halojen filamentli lambalar; motosikletler ve motorlu kara taşıtları için olanlar (mor
ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared) lambalar hariç)

27.40.13 Diğer flamanlı ampuller

27.40.13 Reflektör ampuller (güç<200W. gerilimi >100v)

27.40.13 Filamentli lambalar, gücü ≤ 200 W olanlar ve voltaj > 100 V için olanlar (reflektörlü lambalar
dahil, mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared) lambalar, tungsten halojen filamentli
lambalar ve atom farı üniteleri hariç)

27.40.13 Başka yerde sınıflandırılmamış filamentli lambalar, gücü ≤ 200 W olanlar ve voltaj > 100 V
için olanlar

27.40.14 Diğer ampuller (güç >200 W, gerilim>100 v, cam kavanoz çapı < 25 mm.)

27.40.14 Filamentli lambalar, motosikletler veya diğer motorlu kara taşıtları için (atom farı üniteleri,
halojen akkor lambalar hariç)

27.40.14 Başka yerde sınıflandırılmamış filamentli lambalar

27.40.14 Motosikletlerde/motorlu araçlarda kullanılan flamanlı diğer ampuller

27.40.14 Diğer ampuller (gerilim < 100 v.)

27.40.15 Flüoresanlı sıcak katodlu deşarj lambaları (iki uçlu olanlar ile mor ötesi (ultraviyole) lambalar
hariç)

27.40.15 Sıcak katodlu flüoresan ampuller

27.40.15 Ark lambaları



KOD TANIM

27.40.15 Flüoresanlı sıcak katodlu deşarj lambaları, iki uçlu olanlar (mor ötesi (ultraviyole) lambalar
hariç)

27.40.15 Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp flüoresan

27.40.15 Diğer deşarj ampulleri (mor ötesi ışınlı ampuller hariç)

27.40.15 Deşarj lambaları; morötesi veya kızılötesi lambalar; ark lambaları

27.40.15 Morötesi (ultraviyole) veya kızılötesi (infrared) lambalar

27.40.15 Morötesi veya kızılötesi ışınlı ampuller

27.40.15 Civa veya sodyum buharlı ampuller

27.40.15 Diğer deşarj lambaları (mor ötesi (ultraviyole) lambalar hariç)

27.40.15 Metal halitli ampuller

27.40.15 Düz panel göstergelerin arka ışık üniteleri için soğuk katodlu floresanslar

27.40.15 Mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared) ışınlı lambalar, ark lambaları

27.40.21 Portatif elektrik lambaları (kuru pil, akümülatör veya manyeto ile çalışanlar)

27.40.21 Portatif elektrik lambaları (kuru pil, akümülatör veya manyeto ile çalışanlar)
(bisikletler/motosikletler veya motorlu kara taşıtları için olanlar hariç)

27.40.21 Kendi elektrik kaynağı ile çalışan elektrik lambası

27.40.22 Masa, komodin vb üzerine konulan plastik veya seramiktan elektrikli lambalar

27.40.22 Camdan masa, komodin vb.için elektrikli ve ayaklı lambalar

27.40.22 Kızma esaslı elektrik ampul/tüplerinin kullanılmasına mahsus ayaklı lamb.

27.40.22 Diğer elektrik ampul/tüplerinin kullanılmasına mahsus ayaklı lamb.

27.40.22 Elektrikli masa lambası, çalışma lambası, abajur ve benzeri ayaklı lambalar

27.40.22 Plast. mad. kızma esaslı amp, tüp kul. mah. masa, komodin vb.için ayaklı lamba

27.40.23 Elektrikli olmayan diğer aydınlatma cihazları

27.40.23 Elektrikli olmayan lambalar ve aydınlatma armatürleri

27.40.24 Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu, vb. (yol işaretleri dahil)

27.40.24 Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzerleri

27.40.24 Plastikten reklam lambası, ışıklı tabela vb. eşya

27.40.24 Diğer maddelerden reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları vb.

27.40.25 Kızma esaslı ampul/tüp kullanımına mahsus aydınlatma cihazları

27.40.25 Kızma esaslı elektrik ampul/tüp kullanılmasına mahsus plastik mad.ayd.cih.

27.40.25 Avizeler ve diğer elektrikli tavan veya duvar aydınlatma armatürleri

27.40.25 Diğer çeşit ampul/tüp kullanımına mahsus aydınlatma cihazları

27.40.25 Avizeler ve diğer elektrikli tavan veya duvar aydınlatma armatürleri (halka açık alanların veya
caddelerin aydınlatılmasında kullanılanlar hariç)

27.40.25 Tavan ve duvar için diğer aydınlatma cihazları; plastikten veya seramikten yapılmış

27.40.25 Camdan aydınlatma cihazları

27.40.30 Elektrik ampulleri ve aydınlatma armatürleri, plastik ve diğer malzemelerden, filament
lambalar ve boru lambalar için kullanılanlar (yılbaşı ağaçları için aydınlatma setleri ve LED
lambalar dahil)

27.40.30 Plastik maddelerden ampul ve tüp kullanımı için diğer aydınlatma cihazları

27.40.30 Diğer elektrikli aydınlatma cihazları

27.40.30 Elektrikli aydınlatma veya görsel sinyalizasyon ekipmanları, motorlu kara taşıtları için
(elektrikli filament veya deşarj lambaları, atom farı üniteleri, mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl
ötesi (infrared) lambalar ve ark lambaları hariç)

27.40.30 Projektörler

27.40.30 Florasan lambaları için diğer adınlatma cihazları

27.40.30 Plastikten diğer çeşit diğer elektrikli aydınlatma cihazları

27.40.30 Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar



KOD TANIM

27.40.30 Kızma esaslı elektrik ampul/tüplerinin kullan.mahsus diğer adınlatma cihaz.

27.40.30 Diğer aydınlatma/gözle görülebilen işaret cihazları

27.40.30 Plastikten flüoresans lambalarının kullanımı için diğer aydınlatma cihaz.

27.40.30 Diğer lamba ve aydınlatma armatürleri

27.40.30 LED ampuller

27.40.30 Projektörler ve spot ışıkları (sahneler, fotoğraf veya sinema stüdyoları için olanlar dahil)

27.40.41 Elektrikli filamentli veya deşarj lambalarının parçaları (atom farı üniteleri, mor ötesi
(ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared) lambalar, ark lambaları dahil)

27.40.41 Ampul dipleri

27.40.41 Filament veya deşarj lambalarının parçaları

27.40.41 Monoblok farların, ark lambalarının aksam ve parçaları ile ampullerin diğer aksam ve
parçaları

27.40.42 Portatif elektrik lambalarının parçaları (kuru pil, akümülatör veya manyeto ile çalışanlar)
(bisikletler/motosikletler veya motorlu kara taşıtları için olanlar hariç)

27.40.42 Lambaların, aydınlatma armatürlerinin, vb.nin parçaları (cam veya plastikten olanlar hariç)

27.40.42 Aydınlatma cihazlarının diğer aksam-parçaları

27.40.42 Lambaların ve aydınlatma armatürlerinin parçaları

27.40.42 Kendi elektrik kaynağı ile çalışan elektrik lambalarının aksam, parçası

27.40.99 Elektrikli aydınlatma ekipmanları imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

27.51.11 Dikey tip dondurucular, hacmi ≤ 900 litre olanlar

27.51.11 Dikey tip dondurucular; 250 lt.<hacim=< 900 lt.

27.51.11 Buzdolapları ve dondurucular, ev tipi

27.51.11 Ev tipi diğer buzdolapları

27.51.11 Ev tipi kompresörlü buzdolapları; 250 lt < hacim < 340 lt

27.51.11 Ev tipi kompresörlü buzdolapları; 250 lt<hacim=<340 lt.

27.51.11 Ev tipi kompresörlü buzdolapları; hacim > 340 lt

27.51.11 Kompresörlü gömme buzdolapları

27.51.11 Yatay tip dondurucular; hacim=< 400 lt.

27.51.11 Ev tipi kompresörlü masa modeli buzdolapları; hacim=< 340 lt.

27.51.11 Yatay (sandık) tip dondurucular, hacmi ≤ 800 litre olanlar

27.51.11 Ev tipi kompresörlü buzdolapları; hacim <= 250 lt

27.51.11 Dikey tip dondurucular; hacim=< 250 lt.

27.51.11 Ev tipi kompresörlü buzdolapları; hacim>340 lt.

27.51.11 Ev tipi kompresörlü buzdolapları; hacim=<250 lt.

27.51.11 Birden fazla dış kapılı kombine soğutucu ve dondurucular; hacmi>340 lt.

27.51.11 Ev tipi elektriksiz buzdolapları

27.51.11 Donduruculu buzdolapları, ayrı dış kapılı olanlar

27.51.11 Yatay tip dondurucular; 400 lt.<hacim=< 800 lt.

27.51.11 Ev tipi kompresörlü gömme buzdolapları; hacim=< 340 lt.

27.51.11 Ev tipi kompresörlü masa modeli buzdolapları; hacim <= 340 lt

27.51.11 Diğer ev tipi buzdolapları

27.51.11 Birden fazla dış kapılı kombine soğutucu ve dondurucular; hacmi =<340 lt.

27.51.12 Bulaşık yıkama makineleri; evlerde kullanılan

27.51.12 Bulaşık makineleri, ev tipi

27.51.13 Çamaşır makinesi, ev tipi, kuru çamaşır kapasitesi <=10 kg olanlar

27.51.13 Diğer çamaşır makineleri; kuru çam.kap.<10 kg.

27.51.13 Kurutma makinaları; çamaşır kapasitesi<=10Kg
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27.51.13 Önden yüklemeli tam otomatik çamaşır makinesi; kuru çam.kap=<6 kg.

27.51.13 Çamaşır makineleri ve kurutma makineleri, ev tipi

27.51.13 Üstten yüklemeli tam otomatik çamaşır makinesi; kuru çam.kap=<6 kg.

27.51.13 Diğer santrifüj kurutmalı çamaşır makineleri; kuru çam.kap.=<10 kg.

27.51.13 Kurutma makineleri, kuru çamaşır kapasitesi <= 10 kg olanlar, ev tipi

27.51.13 Otomatik çamaşır makinesi; 6 kg.<kuru çam.kap=<10 kg.

27.51.14 Elektrikli battaniyeler

27.51.15 Aspiratörlü davlumbazlar, en uzun yatay kenarı ≤ 120 cm olanlar

27.51.15 Vantilatörler-aspiratörler-güç=<125w, elektrik motorlu

27.51.15 Vantilatör ve aspiratörlü davlumbazlar, ev tipi

27.51.15 Masa üstü, ayaklı, duvar, pencere, tavan veya çatı vantilatörleri, elektrikli, motor gücü ≤ 125
W olanlar

27.51.15 Aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenarı <= 120 cm.

27.51.21 Diğer elektrikli süpürgeler, dahili elektrik motoru bulunalar

27.51.21 Elektromekanik mutfak alet ve makineleri

27.51.21 Elektromekanik ev aletleri, elektrik motoru bulunanlar

27.51.21 Vakumlu eIektrik süpürgeleri, kendinden elektrik motorlu, güç=<1500 watt,toz
torbası/toplama haznesi kapasitesi<=20litre

27.51.21 Diğer elektromekanik cihazlar

27.51.21 Ev tipi gıda öğütücüler, karıştırıcılar (mikser) ve meyve veya sebze suyu çıkarıcıları, elektrik
motoru bulunanlar

27.51.21 Ev işlerinde kullanılan elektrik motorlu diğer cihazlar

27.51.21 Kendinden elektrikli diğer vakumlu süpürge

27.51.21 Elektrikli süpürgeler, dahili elektrik motoru bulunanlar, motor gücü ≤ 1 500 W olup toz torbası
veya diğer hazne kapasitesi ≤ 20 litre olanlar

27.51.22 Elektrikli epilasyon cihazları

27.51.22 Elektrikli saç kesme ve hayvan kırkma makineleri

27.51.22 Tıraş makinesi, epilatör ve saç kesme makineleri (elektrik motoru bulunanlar)

27.51.22 Elektrikli tıraş makineleri

27.51.23 Elektrikle çalışan buharsız ütüler (kablosuz ütüler ve terzi ütüleri dahil)

27.51.23 Elektrotermik saç şekillendirme veya el kurutma makineleri; elektrikli ütüler

27.51.23 Elektrikle çalışan buharlı ütüler (kablosuz ütüler ve terzi ütüleri dahil)

27.51.23 El kurutma cihazları

27.51.23 Elektrikli saç şekillendirme gereçleri (bigudiler, kıvırma pensleri dahil) (saç kurutma
makineleri ve saç kurutma başlıkları hariç)

27.51.23 Saç kurutucular

27.51.23 Pres ütü (evlerde kullanılan)

27.51.23 Elektrikli şaç kurutma makineleri

27.51.23 Berber işleri için diğer ısıtma, kıvırma cihazları

27.51.23 Elektrikli ütüler

27.51.23 Elektrikli el kurutma cihazları

27.51.24 Elektrotermik cihazlar, ev tipi (saç kesme cihazları ve el kurutucuları, soba ve toprak ısıtma
cihazları, su ısıtıcıları, daldırma tipi su ısıtıcıları, ütüler, mikrodalga fırınlar, fırınlar, ocaklar,
pişirme tabakları, kaynatma halkaları, ızgaralar, kızartma makineleri, kahve ve çay makineleri
ile tost makineleri hariç)

27.51.24 Ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar

27.51.24 Elektrikli ekmek kızartma makineleri, ev tipi (ekmek, patates gibi küçük parçaları kızartmaya
yarayanlar dahil)

27.51.24 Fritözler
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27.51.24 Elektrikli süpürgeler, kuru temizleme ve ıslak elektrikli süpürgeler dahil (dahili elektrik
motoru olanlar hariç)

27.51.24 Kahve/çay yapmaya mahsus elektro termik cihazlar; evde kullanıma mahsus

27.51.24 Elektrikli çay veya kahve makineleri, ev tipi (filtreliler (süzgeçliler) dahil)

27.51.24 Ekmek kızartma makineleri

27.51.24 Diğer elektrotermik aletler

27.51.24 Vakumlu diğer elektrik süpürgeleri

27.51.25 Elektrikli depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar

27.51.25 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar

27.51.25 Elektrikli anında su ısıtıcılar

27.51.25 Elektrikli su ısıtıcıları (şofben, termosifon)

27.51.25 Diğer elektrikli anında su ısıtıcıları

27.51.25 Elektrikli su ısıtıcıları ve daldırma tipi ısıtıcılar (anında su ısıtıcılar hariç)

27.51.26 Elektrikli depolu ısıtıcı radyatörler

27.51.26 Konveksiyon tipi ısıtıcılar

27.51.26 Sıvıyla doldurulmuş radyatörler

27.51.26 Elektrikli ısıtma cihazları (elektrikli soba, radyatör vb.); elektrikli toprak ısıtma cihazları

27.51.26 Bünyesinde bir fan olanlar

27.51.26 Elektrikli radyatörler, konveksiyon tipi ısıtıcılar ve ısıtıcılar veya şömineler (gömme
vantilatörü olanlar)

27.51.26 Herhangi bir yeri ısıtan elektrikli cihazlar

27.51.26 Depolu ısıtıcı radyatörler

27.51.26 Elektrikli diğer yer (mahal) ısıtıcı radyatörler

27.51.27 Mikrodalga fırınlar, ev tipi

27.51.27 Mikro dalgalı fırınlar

27.51.27 Mikrodalga fırınlar

27.51.28 Elektrikli ocaklar, en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olan, ev tipi (kombine gaz-elektrik
cihazları dahil)

27.51.28 Elektrikli pişirme plakaları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları, ev tipi

27.51.28 Diğer elektrikli ocak, fırın ızgara vb. cihazları

27.51.28 Elektrikli fırınlar, ev tipi (gömme olanlar ile mikrodalga fırınlar hariç)

27.51.28 Diğer fırınlar; ocaklar, elektrikli pişirme sacları, kaynatma halkaları; ızgaralar, kızartma
cihazları

27.51.28 Izgaralar ve kızartma cihazları

27.51.28 Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları

27.51.28 Elektrikli ızgaralar ve kızartma cihazları, ev tipi

27.51.28 Gömme fırınlar

27.51.28 Elektrikli gömme fırınlar, ev tipi

27.51.28 Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)

27.51.29 Elektrikli ısıtıcı rezistanslar; izole edici bir mesnet üzerine monte edilmiş

27.51.29 Elektrikli ısıtma rezistansları

27.51.29 Elektrikli ısıtıcı rezistanslar (karbondan olanlar hariç)

27.51.29 Elektrikli ısıtıcı rezistanslar; diğerleri

27.51.30 Vakumlu eIektrik süpürgelerinin aksam ve parçaları

27.51.30 Elektrikli ev aletlerinin parçaları

27.51.30 HS 85.16'daki (Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar (şofbenler)) cihazların parçaları

27.51.30 Elektrikli ev aletlerinin aksam, parçaları

27.51.30 Ev işlerinde kullanılan elektrik motorlu cihazların aksam, parçası
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27.51.30 Elektrikli süpürgelerin parçaları

27.51.30 Elektrikli saç kesme, tıraş/hayvan kırkma makinelerinin aksam, parçaları

27.51.30 Elektromekanik ev aletlerinin parçaları, elektrik motoru olanlar (elektrikli süpürgelerin
parçaları hariç)

27.51.30 Elektrikli tıraş ve saç kesme makinelerinin parçaları, elektrik motoru olanlar

27.51.99 Elektrikli ev aletleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

27.52.11 Elektriksiz yemek pişirme cihazları ve tabak ısıtıcıları, ev tipi (demir, çelik veya bakırdan)

27.52.11 Yemek pişirme cihazları; fırınlı olanlar (gaz yakıtlı/hem gaz hem diğer yakıtlı)

27.52.11 Demir/çelikten yemek pişirme cihazları; sıvı yakıtlı

27.52.11 Demir veya çelikten, gaz yakıtlı, fırınlı ev tipi pişirme aletleri ve tabak ısıtıcıları (merkezi
ısıtma için yardımcı kazanları (boylerleri) olanlar ile hem gaz hem de diğer yakıtlar için ayrı
fırınları olanlar dahil)

27.52.11 Yemek pişirme cihazları; ocaklar (gaz yakıtlı/hem gaz hem diğer yakıtlı)

27.52.11 Demir veya çelikten, gaz yakıtlı, ev tipi pişirme aletleri ve tabak ısıtıcıları (merkezi ısıtma için
yardımcı kazanları olanlar ile hem gaz hem de diğer yakıtlar için olanlar dahil, fakat fırınlı
olanlar hariç)

27.52.11 Elektriksiz diğer pişirme cihazları ve tabak ısıtıcıları, ev tipi (demir, çelik veya bakırdan)

27.52.11 Bakırdan ev işlerinde kullanılan türden, elektrikli olmayan pişirme veya ısıtma cihazları ve
bunların aksam ve parçaları

27.52.11 Demir/çelikten yemek pişirme cihazları; diğerleri, (katı yakıtlı cihazlar dahil)

27.52.12 Demir veya çelikten sadece gaz veya hem gaz hem de diğer yakıtlı cihaz;yemek pişirme cih.
ve tabak ısıtma ocakları hariç

27.52.12 Ev tipi cihazlar, demir veya çelikten, gaz yakıtlı (hem gaz hem de diğer yakıt radyatörleriyle
çalışan ısıtıcılar, ızgaralar, şömineler ve mangallar dahil) ( pişirme cihazları ve tabak ısıtıcıları
hariç)

27.52.12 Ev tipi cihazlar, demir veya çelikten, sıvı yakıtlı (ısıtıcılar, ızgaralar, şömineler ve mangallar
dahil) (pişirme cihazları ve tabak ısıtıcıları hariç)

27.52.12 Demir/çelikten soba vb; diğerleri (katı yakıtlı cihazlar dahil)

27.52.12 Ev tipi aletler, demir veya çelikten, katı yakıtlı (ısıtıcılar, ızgaralar, şömineler ve mangallar
dahil) (pişirme cihazları ve tabak ısıtıcıları hariç)

27.52.12 Demir veya çelikten sıvı yakıtlı diğer soba ve ocaklar; yemek pişirme cihazları ve tabak ısıtma
ocakları hariç

27.52.12 Diğer ev cihazları, gaz yakıtlı veya hem gaz hem de diğer yakıtlı, sıvı veya katı yakıtlı

27.52.13 Demir/çelikten sıcak hava jeneratörü ve distribütörlerinin aksam ve parçaları

27.52.13 Başka yerde sınıflandırılmamış elektriksiz hava ısıtıcıları veya sıcak hava dağıtıcıları, demir
veya çelikten

27.52.14 Elektrikli olmayan termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

27.52.14 Gazla çalışan elektriksiz anında su ısıtıcılar

27.52.14 Diğer elektriksiz anında/depolu su ısıtıcıları

27.52.14 Su ısıtıcıları, anında veya depolu, elektriksiz

27.52.14 Güneş enerjisi ile çalışan ısıtıcılar (kollektör)

27.52.14 Gazla çalışan elektriksiz anında su ısıtıcılar (elektriksiz şofbenler)

27.52.20 Demir/çelikten soba vb, ev işleri için benzer cihaz aksam ve parçaları

27.52.20 Soba, ocak, tabak ısıtıcı ve benzeri elektrikli olmayan ev aletleri, demir veya çelik parçaları

27.52.20 Fırın, ocak, tabak ısıtıcı ve benzeri elektrikli olmayan ev aletlerinin parçaları

27.52.99 Elektrikli olmayan ev aletleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

27.90.11 Video oyun konsolları için kablosuz kızılötesi uzaktan kumanda cihazları

27.90.11 Plazma temizleme makineleri; elektron mikroskopları içindeki ile numune tutucularındaki
atıkları temizleyen

27.90.11 Anten yükselteçleri
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27.90.11 Ses miksajı için kablolu veya kablosuz ağlara bağlanabilen dijital sinyal işlemcileri

27.90.11 Telgraf/telefon cihaz ve aletlerine veya telgraf/telefon ağlarına bağlanmak üzere tasarlanmış
diğer makina ve cihazlar

27.90.11 Çitlere elektrik verici cihazlar

27.90.11 Esas olarak çocuklar için dizayn edilmiş taşınabilir interaktif elektrikli elektronik eğitim
cihazları

27.90.11 Mikrodalga yükselteçler

27.90.11 Tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli makinalar

27.90.11 Elektronik okuyucular; metin,sabit görüntü/ses dosyalarını kaydetme ve yeniden vermeye
mahsus, taşınabilir,pille çalışan

27.90.11 HS 85 (Elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları) içinde başka bir yerde belirtilmemiş
ya da kapsanmamış çeviri veya sözlük fonksiyonları olan makineler, anten güçlendiriciler ve
diğer elektrikli makine ve cihazlar, kendine has fonksiyona sahip olanlar (Akümülatör şarj
cihazları, solaryum yatakları, solaryum lambaları ve benzeri bronzlaşma ekipmanları hariç)

27.90.11 Kendine has fonksiyonlu elektrikli diğer makine ve cihazlar

27.90.11 Dokunmatik veri giriş cihazları (touch screen); temasın varlığını ve yerini algılayan, cihaza
takılmak için tasarlanmış

27.90.11 Dijital uçuş bilgi kaydedicileri

27.90.11 Elektrikli makine ve cihazlar, kendine özel fonksiyonu olanlar

27.90.11 Elektronik sigaralar

27.90.12 Diğer maddeler elektrik için izole edici bağlantı parça

27.90.12 Plastikten elektrik izolatörleri

27.90.12 Elektrik yalıtkanları (izolatörleri); elektrikli makine ve cihazlar için yalıtkan bağlantı parçaları;
elektrik iletim boruları

27.90.12 Elektrik yalıtkanları (izolatörleri) (camdan veya seramikten olanlar hariç)

27.90.12 Diğer maddelerden elektrik izolatörleri

27.90.12 Yalıtkan bağlantı parçaları, seramik veya plastik haricindeki malzemelerden, elektrik işleri
için; elektrik iletim boruları ve bağlantı parçaları, yalıtkan malzemelerle uyumlu adi
metallerden

27.90.13 Grafiten veya karbondan diğer ürünler, elektrik işleri için (karbon elektrotlar ve fırçalar hariç)

27.90.13 Elektrik işlerinde kullanılan kömür fırçaları

27.90.13 Karbon elektrotlar (fırınlar için olanlar hariç)

27.90.13 Elektrik işlerinde kullanılan kömürden parçalar

27.90.13 Elektrik işlerinde kullanılan diğer elektrotlar

27.90.13 Karbon elektrotlar ve grafitten veya karbondan diğer ürünler, elektrik işlerinde kullanılanlar

27.90.13 Karbon fırçalar

27.90.13 Isıtıcı kömür rezistanslar

27.90.13 Fırınlarda kullanılmaya mahsus elektrotlar

27.90.13 Karbon elektrotlar, fırınlar için olanlar

27.90.20 Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli sesli veya görsel sinyalizasyon cihazları

27.90.20 Elektrikli ziller, vızıldayıcılar, kapı çanları ve benzeri

27.90.20 Sıvı kristal cihazlı (LCD) veya ışık yayan diyotlu (LED) gösterge panelleri; elektrikli sesli
veya görsel sinyalizasyon cihazları

27.90.20 Elektrikli diğer ses veya görüntülü işaret cihazları

27.90.20 Gösterge tabloları; aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar

27.90.20 Işık yayan diyotlu (LED) gösterge panelleri

27.90.20 Diğer sıvı kristal tertibatlı olan gösterge tabloları (LCD)

27.90.20 Sıvı kristal cihazlı (LCD) gösterge panelleri

27.90.20 Gösterge tabloları; ışık veren diyod tertibatlı olanlar (LED)
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27.90.31 Elektrikli makineler ve cihazlar, metallere rezistans kaynağı yapmak için

27.90.31 Termoplastik malzemelere kaynak yapmak için kullanılan elektrikli makine ve cihazlar (yarı
iletken aygıtların imalatında kullanılan türden tel bağlayıcılar hariç)

27.90.31 Jeneratör/rotatif, statik, konvertör/redresörlerle olan tamamen/kısmen otomatik olmayan ark
kaynağı makine ve cihazları

27.90.31 Diğer elektrikli lehim makine ve cihazları

27.90.31 Diğer ark kaynak makineleri

27.90.31 Lehim yapmaya özgü havya ve tabancalar, elektrikli

27.90.31 Diğer metallere ark kaynağı yapmaya mahsus makine ve cihazlar,diğerleri

27.90.31 Metallere rezistans kaynağı için tamamen/kısmen otomatik cihazlar

27.90.31 Başka yerde sınıflandırılmamış metallerin kaynaklanması veya spreylenmesi için elektirikli
makineler ve cihazlar

27.90.31 Alevle lehimleme, sert lehimleme makineleri ve cihazları, elektrikli (havyalar ve lehim
tabancaları hariç)

27.90.31 Transfomatörlü elle kaynak yapmaya mahsus diğer ark kaynağı makine ve cihazları

27.90.31 Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde dalga lehim
makineleri

27.90.31 Diğer makineler, kaplanmış elektrotlarla elle kaynak yapmak için kullanılan

27.90.31 Elektrikli makine ve cihazlar (alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak yapma için
olanlar); metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak spreylenmesi için kullanılan
elektrikli makine ve cihazlar

27.90.31 Kaynak yapmaya mahsus diğer makine ve cihazlar

27.90.31 Metallere ark kaynağı yapmaya mahsus, tamamen veya kısmen otomatik makina ve cihazlar

27.90.31 Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus diğer makina ve cihazlar

27.90.31 Metalleri işlemek için diğer makina ve cihazlar

27.90.31 Tamamen veya kısmen otomatik elektrikli makineler, metallere ark kaynağı yapmak için
kullanılan (plazma ark dahil)

27.90.31 Elektrikli lehim havya ve tabancaları

27.90.32 HS 8515 'teki (elektrik, lazer, ultrasonik vb. çalışan lehim, kaynak makineleri ve cihazlarının
parçaları) makine ve cihazların parçaları

27.90.32 Baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde dalga lehim makineleri (8515.19.10)
için aksam ve parçalar

27.90.32 Lehim/kaynak yapmak,metalleri/sermetleri sıcak püskürtmek için elektrikli makine ve
cihazların diğer aksam ve parçası

27.90.32 Elektrikli makinelerin ve cihazların parçaları (alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak
yapma için olanlar); metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak spreylenmesi için
kullanılan elektrikli makine ve cihazların parçaları

27.90.33 Başka yerde sınıflandırılmamış ayrı fonksiyonları olan elektrikli makinelerin/cihazların
parçaları

27.90.33 Elektrikli ses veya görüntülü işaret cihazlarının aksam ve parçaları

27.90.33 Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik ve trafik kontrol ekipmanlarının parçaları (demir yolları,
tramvay yolları, kara yolları, iç su yolları, taşıt park alanları, limanlar veya hava meydanları
için kullanılanlar)

27.90.33 LED arka ışık modüllerinin diğerleri; monte edilmiş, ışık kaynağı olarak kullanılan ?.(devamı
Resmi Gazetede)

27.90.33 Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların parçaları

27.90.33 HS 85.31'deki (Elektrikli ses/görüntülü işaret cihazları) cihazların parçaları

27.90.33 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer elektrikli aletlerin parçaları; makine veya cihazların
elektrikli parçaları

27.90.33 Sinyalizasyon, trafik kontrol, kumanda cihazlarının aksam, parçaları

27.90.33 Diğer makine ve cihazların elektrikli diğer aksam ve parçaları
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27.90.33 Kendine has fonksiyonlu elektrikli cihazların aksam/parçası

27.90.33 Yığın (stack) D-RAM'lar ve modüller gibi çok kombinasyonlu ana bellekler

27.90.41 Telekomünikasyon cihazları, otomatik veri işleme makineleri ve bunların birimleri için güç
kaynakları

27.90.41 Telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinaları vb. için kullanılan statik konvertör

27.90.41 Redresörler

27.90.41 İnvertörler; güç >7, 5kVA

27.90.41 Statik konvertörler (çok kristalli yarı iletkenler, özellikle kaynak için tasarlanmış konvertörler,
kaynak aletleri olmayanlar, akümülatör şarj ediciler, redresörler, invertörler hariç)

27.90.41 Redresörler (telekomünikasyon cihazlarıyla, otomatik veri işleme makineleriyle ve bunların
birimleriyle kullanılan türdekiler hariç)

27.90.41 Diğer statik konvertörlere ait aksam ve parçalar

27.90.41 İnvertörler, güç taşıma kapasitesi ≤ 7,5 kVA olanlar

27.90.41 İnvertör, redresör, konvertör

27.90.41 İnvertörler, güç taşıma kapasitesi > 7,5 kVA olanlar

27.90.41 İnvertörler; güç <7, 5kVA

27.90.41 Akümülatör şarj ediciler

27.90.41 Statik konvertörlerin parçaları, bys. (telekomünikasyon cihazları, otomatik veri işleme
makineleri ve bunların birimleriyle birlikte kullanılan elektronik tertibatlar hariç)

27.90.41 Kesintisiz ve stabilize güç kaynakları, diğerleri

27.90.42 Yakıt hücresi

27.90.43 Aşırı gerilim koruyucu, voltaj > 1000V

27.90.43 Aşırı gerilim koruyucular, voltaj > 1.000 V için olanlar (dağıtım düzeyindeki voltajlar hariç)

27.90.43 Yıldırım önleyiciler, gerilim sınırlayıcılar ve dalga bastırıcılar

27.90.43 Aşırı gerilim koruyucu (dalga bastırıcılar), voltajı > 1000 V için olanlar

27.90.44 Bağlantı parçaları takılmış olan (gerilimi:<1000 V.) diğer elektrik iletkenleri; diğer yerde
kullanılan

27.90.44 Cihaz kabloları, uzatma kabloları ve diğer elektrik kablosu setleri, yalıtılmış tel ve
konnektörlü, ≤ 1 kV gerilim için

27.90.44 Bağlantı parçası takılmış olan (gerilimi:<1000 V.) diğer elektrik iletkenleri;
telekomünikasyonda kullanılan

27.90.44 Cihaz kabloları, uzatma kabloları ve yalıtılmış tel ve bağlantı parçaları içeren diğer elektrik
kablo setleri

27.90.44 Elektrikli cihaz kabloları, uzatma kabloları ve yalıtılmış tel ve bağlantı parçaları içeren diğer
elektrik kablo setleri

27.90.45 Güneş yatakları, güneş lambaları ve güneşlenmeye mahsus benzeri teçhizat

27.90.45 Tanecik hızlandırıcıları

27.90.45 Elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler

27.90.45 Parçacık hızlandırıcılar

27.90.45 Manyetik rezonanslı görüntüleme cihazlarında kullanılan türde elektro mıknatıslar (90.18
pozisyonundakiler hariç)

27.90.45 Sinyal üreticiler

27.90.45 Sinyal jeneratörleri

27.90.45 Elektromanyetik/daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçlar vb. İçin aksam ve parçalar

27.90.45 Solaryum yatakları, solaryum lambaları ve benzeri bronzlaşma ekipmanları

27.90.45 Solaryum cihazı

27.90.45 Elektromanyetik vinç başları

27.90.45 Başka yerde sınıflandırılmamış elektromıknatıslar ve elektromanyetik vinç başları ile bunların
parçaları (tıbbi amaçlı mıknatıslar hariç); elektromanyetik veya daimi mıknatıslı mengeneler,
kıskaçlar ve benzeri tutma cihazları ve bunların parçaları
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27.90.45 Elektromıknatıslar; elektromanyetik kaplinler ve frenler; elektromanyetik kaldırma başları;
elektrikli parçacık hızlandırıcılar; elektrikli sinyal üreticiler ve b.y.s. diğer elektrikli
ekipmanlar

27.90.45 Elektro mıknatısların diğerleri, elektromanyetik veya daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçlar ve
benzeri tespit tertibatı

27.90.45 Elektromanyetik kaplinler, debriyajlar ve frenler (elektromanyetik aygıtlarla kontrol edilen
mekanik hidrolik veya pnömatik frenler hariç)

27.90.51 Sabit kondansatörler, 50/60 Hz devirli devreler için, reaktif güç taşıma kapasitesi ≥ 0,5 kvar

27.90.51 Sabit kondansatörler, 50/ 60 Hz devirli devreler için, reaktif güç taşıma kapasitesi ≥ 0,5 kvar

27.90.51 Kondansatörler 50/60 hz'lik devre için kapasite =<0, 5 kVAr

27.90.52 Diğer sabit kondansatörler

27.90.52 Tantal kondansatörler; sabit

27.90.52 Seramik dielektrikti kondansatörler (tek katlı)

27.90.52 Seramik dielektrikli sabit kondansatörler (çok katlı)

27.90.52 Sabit elektrik kondansatörleri, tantal veya alüminyum elektrolitik (güç kondansatörleri hariç)

27.90.52 Kağıt/plastik dielektrikli kondansatörler

27.90.52 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer sabit elektrik kondansatörleri

27.90.52 Aluminyum elektrolitik kondansatörler

27.90.53 Değişken ve ayarlanabilir kondansatörler

27.90.53 Değişken veya ayarlanabilir (ön ayarlı) kondansatörler

27.90.60 Sabit elektrik dirençleri (rezistanslar), güç taşıma kapasitesi > 20 W olanlar (ısıtma dirençleri
(rezistanslar) ve sabit karbon dirençleri (rezistanslar) (bileşim veya film türünde olanlar) hariç)

27.90.60 Güç kapasitesi 20 wı >için

27.90.60 Diğer çeşit değişken rezistanslar güç kapasitesi >20 w.

27.90.60 Elektrik dirençleri (rezistanslar), ısıtma rezistansları hariç

27.90.60 Tel sargılı değişken dirençler (rezistanslar), güç taşıma kapasitesi > 20 W olanlar

27.90.60 Sabit elektrik dirençleri (rezistanslar), güç taşıma kapasitesi ≤ 20 W olanlar (ısıtma dirençleri
(rezistanslar) ve sabit karbon dirençleri (rezistanslar) (bileşim veya film türünde olanlar) hariç)

27.90.60 Diğer sabit rezistanslar güç kapasitesi>20 w.

27.90.60 Tel sargılı değişken dirençler (rezistanslar), güç taşıma kapasitesi ≤ 20 W olanlar

27.90.60 Tel sarımlı değişken rezistanslar güç kapasitesi=<20 w.

27.90.60 Sabit karbon dirençleri (rezistanslar), (bileşim veya film türünde olanlar) (ısıtma dirençleri
(rezistanslar) hariç); değişken elektrik dirençleri (rezistanslar), reostalar ve potansiyometreler
dahil (değişken tel sargılı dirençler (rezistanslar) ve ısıtma dirençleri (rezistanslar) hariç)

27.90.60 Karbonlu sabit rezistanslar (terkip/film tipleri)

27.90.60 Tel sarımlı değişken rezistanslar güç kapasitesi>20 w.

27.90.60 Diğer çeşit değişken rezistanslar güç kapasitesi=< 20 w.

27.90.70 Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları, demir yolu veya tramvay
yolları için olanlar

27.90.70 Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları (demir yolları, tramvay
yolları, kara yolları, iç su yolları, taşıt park alanları, limanlar veya hava meydanları için
kullanılanlar)

27.90.70 Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları, kara yolları, iç su yolları,
taşıt park alanları, limanlar veya hava meydanları için olanlar

27.90.70 Demiryolları/tramvaylar için sinyalizasyon vb. kumanda cihazları

27.90.70 Diğer elektrikli işaret, emniyet/trafik kontrol kumanda cihazı

27.90.81 Kondansatörlerin aksam, parçaları

27.90.81 Elektrikli kondansatörlerin parçaları

27.90.81 Sabit, değişken veya ayarlanabilir (ön ayarlı) elektrikli kondansatörlerin parçaları
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27.90.82 Elektrikli dirençlerin (rezistansların) parçaları (reostalar ve potansiyometeler için olanlar
dahil) (ısıtma dirençleri (rezistanslar) için olanlar hariç)

27.90.82 Elektrikli dirençlerin (rezistansların), reostaların ve potansiyometrelerin parçaları

27.90.82 Elektrik rezistanslarının aksam, parçaları

27.90.99 Elektrikli diğer ekipman imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

28.11.11 Kıvılcım ateşlemeli dıştan takma deniz motorları; silindir hacmi=< 325 cm3

28.11.11 Kıvılcım ateşlemeli dıştan takma deniz motorları; güç>30 kw

28.11.11 Kıvılcım ateşlemeli dıştan takma deniz motorları; güç=< 30 kw

28.11.11 Deniz taşıtları için dıştan takmalı motorlar

28.11.12 Kıvılcım ateşlemeli diğer motorlar; güç=<10 kW

28.11.12 Deniz taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar; diğer motorlar

28.11.12 Kıvılcım ateşlemeli içten takma deniz motorları

28.11.12 Kıvılcım ateşlemeli motorlarkıvılcım ateşlemeli, ileri geri veya dönel hareketli, içten yanmalı
motorlar, deniz taşıtları için (dıştan takmalı motorlar hariç) ve diğer kullanımlar için ( hava
taşıtı motorları ve CN bölüm 87 de yer alan (demiryolu lokomotif ve vagonları dışındaki
araçlar ve bunların parça ve aksesuarları) motorlar hariç)

28.11.12 Motokültür, insan, yük ve diğer özel amaçlı araçlar için kıvılcım ateşlemeli diğer motor;
silin.hac.>250 cm3

28.11.12 Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi=<250 cm3

28.11.12 Kıvılcım ateşlemeli diğer motorlar; güç>10 kW

28.11.13 Dizel yeni motorlar; güç=< 15 kw

28.11.13 Dizel yeni motorlar; 200 kw<güç=< 300 kw

28.11.13 Diğer sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar

28.11.13 Sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı
dizel), gücü ≤ 15 kW olanlar

28.11.13 Sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı
dizel), gücü > 200 kW fakat ≤ 300 kW olanlar

28.11.13 Kullanılmamış diğer deniz taşıtları için dizel ve yarı dizel motoru;güç=<50 Kw

28.11.13 Kullanılmamış deniz taş, römork, savaş gemi. diz.motoru 200 kW<güç=<300 kW

28.11.13 Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 500 kW<güç=< 1000 kW

28.11.13 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; güç=< 50 kW

28.11.13 Dizel yeni motorlar; güç>5000 kw

28.11.13 Dizel yeni motorlar; 300 kw<güç=< 500 kw

28.11.13 Kullanılmamış deniz taş, römork, savaş gemi. diz. mot, 1000 kW<güç= <5000kW

28.11.13 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; 50 kW<güç=< 100kW

28.11.13 Dizel yeni motorlar; 30 kw<güç=< 50 kw

28.11.13 Dizel yeni motorlar; 500 kw<güç=< 1000 kw

28.11.13 Deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel
veya yarı dizel), gücü > 200 kW fakat ≤ 1000 kW olanlar

28.11.13 Sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı
dizel), gücü > 30 kW fakat ≤ 50 kW olanlar

28.11.13 Sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı
dizel), gücü > 500 kW fakat ≤ 1000 kW olanlar

28.11.13 Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 50 kW<güç=< 100 kW

28.11.13 Kullanılmamış deniz taş, römork, savaş gemi.diz. motoru 300 kW<güç=<500 kW

28.11.13 Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 1000 kW<güç=< 5000 kW

28.11.13 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; güç>100 kW

28.11.13 Dizel yeni motorlar; 50 kw<güç=< 100 kw

28.11.13 Dizel yeni motorlar; 1000 kw<güç=< 5000 kw
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28.11.13 Deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel
veya yarı dizel), gücü > 1000 kW olanlar

28.11.13 Sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı
dizel), gücü > 50 kW fakat ≤ 100 kW olanlar

28.11.13 Sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı
dizel), gücü > 1000 kW olanlar

28.11.13 Kullanılmamış deniz taş, römorkör, savaş gemi.diz. motoru 100 kW<güç=<200 kW

28.11.13 Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 300 kW<güç=< 500 kW

28.11.13 Kullanılmamış deniz taş, römorkör, savaş gemi. diz.motoru; güç>5000 kW

28.11.13 Demiryolu taşıtlarında kullanılmaya mahsus dizel motorlar

28.11.13 Dizel yeni motorlar; 100 kw<güç=< 200 kw

28.11.13 Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz. motoru; güç>5000 kW

28.11.13 Kullanılmamış deniz taş, römork, savaş gemi.diz. motoru 500 kW<güç=<1000 kW

28.11.13 Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 100 kW<güç=< 200 kW

28.11.13 Dizel ve yarı dizel motor; yeni, deniz taşıtları için, güç<=50KW 89.01; 89.06 poz.için

28.11.13 Sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı
dizel), gücü > 100 kW fakat ≤ 200 kW olanlar

28.11.13 Demir yolu taşıtları için sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya
yarı dizel)

28.11.13 Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 200 kW<güç=< 300 kW

28.11.13 Kullanılmamış deniz taş, römorkör, savaş gemi. diz. motoru 50 kW<güç=<100 kW

28.11.13 Sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı
dizel), gücü > 300 kW fakat ≤ 500 kW olanlar

28.11.13 Sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel veya yarı
dizel), gücü > 15 kW fakat ≤ 30 kW olanlar

28.11.13 Deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (dizel
veya yarı dizel), gücü ≤ 200 kW olanlar

28.11.13 Dizel yeni motorlar; 15 kw<güç=< 30 kw

28.11.21 Su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri

28.11.21 Buhar türbinleri; deniz taşıtları dışında kullanılan, Güç<=40MW

28.11.21 Buhar türbinleri; deniz taşıtları dışında kullanılan, Güç>40MW

28.11.21 Buhar türbinleri; deniz taşıtlarına ait

28.11.22 Su türbinleri, su çarkları; gücü=<1000 kW

28.11.22 Hidrolik türbinler ve su çarkları

28.11.22 Su türbinleri, su çarkları; güç>10000 kW

28.11.22 Su türbinleri, su çarkları; 1000 kW<güç=<10000 kW

28.11.23 Diğer gaz türbinleri (gücü=<5000kw)

28.11.23 Diğer gaz türbinleri (itici güç >50000 kw)

28.11.23 Gaz türbinleri (turbo jetler ve turbo pervaneler hariç)

28.11.23 Diğer gaz türbinleri; 5000 kW < itici güç= < 20000 kW

28.11.23 Diğer gaz türbinleri (20000 kw < itici güç=<50000 kw)

28.11.24 Jeneratör grupları, rüzgar gücüyle çalışanlar

28.11.24 Rüzgar türbinleri

28.11.24 Rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları

28.11.31 Buhar türbinlerine ait diğer aksam; parçalar

28.11.31 Su buharı türbinlerinin ve diğer buhar türbinlerinin parçaları

28.11.31 Buhar türbinlerine ait stator çarkları, rotorlar vb. çarkları

28.11.32 Su türbinleri ve su çarklarının aksam parçaları (regulatörler dahil

28.11.32 Hidrolik türbinlerin ve su çarklarının parçaları, regülatörler dahil
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28.11.32 Hidrolik türbinler ve su çarkı regülatörü

28.11.33 Gaz türbini parçaları (turbo jetler ve turbo pervaneler hariç)

28.11.33 Diğer gaz türbinlerinin aksam-parçaları

28.11.41 Sadece veya esas itibariyle kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlarda
kullanılmaya uygun parçalar (hava taşıtı motorlarının parçaları hariç)

28.11.41 Kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motorların parçaları (hava taşıtı motoru parçaları hariç)

28.11.41 Benzinli motorlar için aksam; parçalar

28.11.42 Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) için enjektör
kütüğü ve enjektör memesi

28.11.42 Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) için sübaplar

28.11.42 Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) için silindir
kafaları ve silindir gömlekleri

28.11.42 Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorların (dizel ve yarı dizel) diğer aksam ve
parçaları

28.11.42 Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) için karbüratörler

28.11.42 Dizel motorlar için aksam; parçalar

28.11.42 Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel) için pistonlar,
piston segmanları ve piston kolları

28.11.42 Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) için enjektörler

28.11.42 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer motorlar için parçalar

28.11.42 Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) için silindir
blokları ve karterleri

28.11.99 Motor ve türbin (hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç) imalatının bir parçası
olarak taşeronluk işlemleri

28.12.11 Doğrusal hareketli hidrolik ve pnömatik motorlar (silindirler)

28.12.11 Doğrusal hareketli diğer güç sistemler

28.12.11 Pnömatik doğrusal aktüatörler (silindirler dahil)

28.12.11 Doğrusal hareketli (silindirler) pnömatik güç motorları

28.12.11 Hidrolik silindirler

28.12.12 Diğer kullanımlar için diğer motorlar ve makineler

28.12.12 Hidrolik yağ motorları

28.12.12 Buharla çalışan makineler

28.12.12 Döner hareketli hidrolik ve pnömatik motorlar

28.12.12 Diğer pnömatik motorlar, makineler

28.12.12 Diğer hidrolik motorlar, makineler

28.12.13 Hidrolik pompalar (kanatlı)

28.12.13 Diğer döner deplasmanlı kanatlı, hidrolik yağ pompaları

28.12.13 Diğer doğrusal deplasmanlı pistonlu hidrolik yağ pompaları

28.12.13 Diğer döner deplasmanlı dişli, hidrolik yağ pompaları

28.12.13 Hidrolik pompalar (dişli)

28.12.13 Hidrolik pompalar

28.12.13 Hidrolik pompalar (pistonlu)

28.12.14 Pnömatik güç transmisyon kontrol valfları

28.12.14 Yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfları

28.12.14 Hidrolik ve pnömatik valfler

28.12.14 Yağlı hidrolik güç iletim kontrolü için valfler

28.12.14 Filtre ve yağ pompasına sahip basınç düşürücü valf

28.12.14 Filtre/yağlayıcılı kombine halde basınç düşürücü valflar
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28.12.14 Pnömatik güç iletim kontrolü için valfler

28.12.15 Diğer döner deplasmanlı hidrolik pompalar

28.12.15 İleri geri hareket eden pozitif deplasmanlı hidrolik ünite, pompalı

28.12.15 Diğer doğrusal deplasmanlı hidrolik pompalar

28.12.15 Döner pozitif deplasmanlı hidrolik ünite, pompalı

28.12.15 Hidrolik takımlar (tertibatlar)

28.12.16 Hidrolik sistemler, aktüatörleri silindirli olanlar

28.12.16 Hidrolik sistemler

28.12.16 Doğrusal hareketli hidrolik güç sistemleri

28.12.16 Diğer hidrolik sistemler

28.12.16 Hidrolik sistemler, aktüatörleri silindirden farklı olanlar

28.12.20 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların parçaları

28.12.20 Tepkili motorların (turbojetler hariç) aksam, parçaları

28.12.20 Hidrolik güç motorları ve makinelerine ait aksam, parçalar

28.12.20 Diğer motorlar, makinelerın aksam, parçası

28.12.99 Akışkan gücü ile çalışan ekipman imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

28.13.11 Beton pompaları

28.13.11 Pompalar, ölçüm cihazı ile uyumlu veya uyumlu olacak şekilde dizayn edilmiş,sıvıların
dağıtımı için ( pompalar, gaz veya yağ dağıtımı için, dolum istasyon veya garajlarında
kullanılan türden olanlar hariç)

28.13.11 Ölçü tertibatlı diğer sıvı pompaları

28.13.11 Pompalar (yakıt, yağlama, soğutma ve beton harcı için)

28.13.11 Beton harcı pompaları

28.13.11 İçten yanmalı motorlara ait diğer yakıt/soğutma pompaları

28.13.11 Sıvılar için el pompaları (ölçüm cihazı ile donatılmış veya ölçüm cihazı ile kullanılmak üzere
tasarlanmış pompalar hariç)

28.13.11 El pompaları

28.13.11 Yakıt, yağlama veya soğutma pompaları, içten yanmalı motorlar için olanlar

28.13.11 İçin içten yanmalı motorlar için enjeksiyon pompaları

28.13.11 Pompalar, ölçüm cihazı ile uyumlu veya uyumlu olacak şekilde dizayn edilmiş, gaz veya yağ
dağıtımı için, dolum istasyon veya garajlarında kullanılan türden

28.13.11 Servis istasyonları/garajlarda kullanılan türde yakıt/yağ dağıtım pompaları

28.13.12 Diğer doğrusal deplasmanlı dozaj ve oranlama pompaları

28.13.12 Diğer doğrusal deplasmanlı diğer yağ pompaları

28.13.12 Diğer ileri geri pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar (sıvılar için)

28.13.12 Diğer doğrusal deplasmanlı pistonlu diğer yağ pompaları

28.13.12 İleri geri pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, diyaframlı olanlar

28.13.12 İleri geri hareketli sıralı pistonlu pompalar

28.13.12 İleri geri pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, dozaj ve oranlama için

28.13.13 Pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, dönel ve vidalı olanlar

28.13.13 Diğer döner deplasmanlı kanatlı, diğer yağ pompaları

28.13.13 Pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar; dönel olanlar (peristaltik, dönel lob ve helisel
rotor pompaları dahil) (hidrolik üniteler, dişli pompalar, kanatlı pompalar, vidalı pompalar
hariç)

28.13.13 Diğer dönel, pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar (sıvılar için)

28.13.13 Pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, dönel ve kanatlı olanlar

28.13.13 Diğer döner deplasmanlı vidalı, diğer yağ pompaları

28.13.13 Diğer döner deplasmanlı vidalı, hidrolik yağ pompaları



KOD TANIM

28.13.13 Pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, dönel ve dişli olanlar

28.13.13 Diğer döner deplasmanlı dişli, diğer yağ pompaları

28.13.14 Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm olanlar; kanallı çarklı pompalar, yan kanallı
pompalar, çevre pompaları ve rejeneratif pompalar

28.13.14 Rotodinamik, tek kademeli karışık akışlı veya eksenel pompalar

28.13.14 Isıtmada/sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı pompaları

28.13.14 Çarkı çok girişli pompalar; çıkış ağzı çapı<15 mm.

28.13.14 Sıvı elevatörleri

28.13.14 Dalgıç motorlu, tek kademeli rotodinamik drenaj ve kanalizasyon pompaları

28.13.14 Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, tek kademeli, çarkı tek girişli, yekpare gövdeli
olanlar

28.13.14 Rotodinamik, çok kademeli karışık akışlı veya eksenel pompalar

28.13.14 Diğer santrifüjlü pompalar; çıkış ağzı çapı>15 mm.

28.13.14 Diğer santrifüjlü pompalar, sıvılar için; diğer pompalar

28.13.14 Diğer santrifüjlü tek kademeli pompalar; çıkış ağzı çapı<15 mm.

28.13.14 Rejeneratif pomoalar; çıkış ağzı çapı<15 mm.

28.13.14 Diğer sıvı pompaları, sıvı elevatörleri

28.13.14 Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, tek kademeli, çarkı tek girişli, bölünebilir
gövdeli olanlar

28.13.14 Çok kademeli pompalar; çıkış ağzı çapı<15 mm.

28.13.14 Diğer pompalar

28.13.14 Tek kademeli, çarkı tek girişli, diğer gövdeli pompalar; çıkış ağzı çapı<15 mm.

28.13.14 Çok kademeli santrifüjlü dalgıç pompaları

28.13.14 Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, çok kademeli olanlar (kendinden emişli olanlar
dahil)

28.13.14 Rotodinamik pompalar, çıkış ağzı çapı ≤ 15 mm olanlar

28.13.14 Diğer santrifüjlü çok kademeli pompalar; çıkış ağzı çapı<15 mm.

28.13.14 Tek kademeli, çarkı tek girişli, yekpare gövdeli pompalar; çıkış ağzı çapı<15 mm.

28.13.14 Tek kademeli santrifüjlü dalgıç pompaları

28.13.14 Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, tek kademeli, çarkı çift girişli olanlar

28.13.14 Isıtmada veya sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı pompalar

28.13.14 Dalgıç motorlu, çok kademeli rotodinamik pompalar

28.13.21 Vakum pompaları, yalnızca veya esas olarak yarı iletkenlerin veya düz panel ekranların
üretimi için kullanılan; sıvı halkalı vakum pompaları

28.13.21 Difüzyon, kriyostatik ve emici pompalar

28.13.21 Vakum pompaları

28.13.21 Döner pistonlu, kayar kanatlı döner, moleküler ve ruts tipi pompa

28.13.21 Diğer vakum pompaları

28.13.21 Dönel pistonlu vakumlu pompalar, kayar pervaneli dönel pompalar, molekül pompaları, Roots
tipi pompalar, difüzyon pompaları, kriyopompalar ve emme pompaları

28.13.21 Vakum pompaları (yarı iletkenlerin veya sadece veya esas itibarıyla düz panel göstergelerin
üretiminde kullanılan)

28.13.22 El veya ayakla çalışan hava pompaları

28.13.22 El/ayakla çalıştırılan el pompaları

28.13.22 El/ayakla çalıştırılan bisikletler ve motosikletler için el pompaları

28.13.23 Soğutma cihazlarında kullanılan kompresör; gücü 0, 4 kW.ı geçmeyen

28.13.23 Kompresörler, soğutma ekipmanları için

28.13.23 Soğutma cihazlarında kullanılan hermatik/yarı hermetik kompresör; gücü 0, 4 kW.ı geçen
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28.13.23 Soğutma cihazlarında kullanılan diğer kompresör; gücü 0, 4 kW.ı geçen

28.13.24 Hareketli hava kompresörleri; dakikadaki debisi <2 m3.

28.13.24 Hareketli hava kompresörleri; dakikadaki debisi>2 m3.

28.13.24 Hava kompresörleri (çekilebilir olması için tekerlekli bir şasi üzerine monte edilmiş)

28.13.25 Tek kademeli turbo kompresör

28.13.25 Turbo kompresörler, tek kademeli olanlar

28.13.25 Çok kademeli turbo kompresör

28.13.25 Turbo kompresörler, çok kademeli olanlar

28.13.25 Turbo kompresörler

28.13.26 İleri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge basıncı kapasitesi > 15 bar ve
debisi > 120 m³/saat olanlar

28.13.26 İleri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge basıncı kapasitesi ≤ 15 bar ve
debisi > 60 m³/saat olanlar

28.13.26 Pistonlu kompresör; monometre basıncı >15 bar, debisi < 120 m3/h

28.13.26 İleri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge basıncı kapasitesi ≤ 15 bar ve
debisi ≤ 60 m³/saat olanlar

28.13.26 İleri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler

28.13.26 Pistonlu kompresör; monometre basıncı <15 bar, debisi < 60 m3/h

28.13.26 Pistonlu kompresör; monometre basıncı <15 bar, debisi > 60 m3/h

28.13.26 Pistonlu kompresör; monometre basıncı >15 bar, debisi > 120 m3/h

28.13.26 İleri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge basıncı kapasitesi > 15 bar ve
debisi ≤ 120 m³/saat olanlar

28.13.27 Döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresör

28.13.27 Dönel yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler (tek veya çok şaftlı)

28.13.27 Döner hareketli, çok şaftlı, diğer kompresör

28.13.27 Döner hareketli, tek şaftlı, vidalı kompresör

28.13.27 Kompresörler, çok şaftlı (vidalı olanlar)

28.13.27 Kompresörler, çok şaftlı (vidalı olanlar hariç)

28.13.27 Dönel yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler (tek şaftlı)

28.13.28 Diğer kompresörler

28.13.28 Hava pompaları ve bir fan içeren havalandırma ve geri dönüşüm davlumbazları, filitrelere
uyumlu olsun yada olmasın, en uzun yatay kısmı 120 cm den büyük olanlar (vakum
pompaları, el veya ayakla kullanılan pompalar ve kompasörler hariç)

28.13.28 Diğer havalandırma cihazları

28.13.31 Pompa parçaları ve sıvı elevatörlerinin parçaları

28.13.31 Pompaların aksam ve parçaları

28.13.31 Sıvı elevatörlerine ait aksam ve parçalar

28.13.31 Pompa parçaları; sıvı elevatörlerinin parçaları

28.13.32 Hava ve vakum pompalarının, hava ve gaz kompresörlerinin, aspiratörlerin ve davlumbazların
parçaları

28.13.32 Hava veya vakum pompalarının parçaları; hava veya gaz kompresörlerinin parçaları,
aspiratörlerin ve davlumbazların parçaları

28.13.32 Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb. aksamı, parçaları

28.13.99 Diğer pompa ve kompresör imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

28.14.11 Dökme demir/çelikten emniyet/bırakma (relief) valfları

28.14.11 Basınç düşürme, kontrol, test ve güvenlik valfleri

28.14.11 Güvenlik veya rölyef valfleri, borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar ve benzerleri için
olanlar
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28.14.11 Basınç düşürme valfleri, borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar vb. için olanlar (dökme
demir veya çelikten olanlar ile yağlayıcılarla veya filtrelerle birleştirilmiş olanlar hariç)

28.14.11 Diğer maddelerden diğer basınç düşürücü valflar

28.14.11 Pnömatik tekerlek ve iç lastik için valflar

28.14.11 Basınç düşürme valfleri (dökme demir veya çelikten), borular, kazanlar (boylerler), tanklar,
fıçılar vb. için olanlar (yağlayıcılarla veya filtrelerle birleştirilmiş olanlar hariç)

28.14.11 Dökme demir/çelikten diğer basınç düşürücü valflar

28.14.11 Diğer maddelerden emniyet/bırakma (relief) valfları

28.14.11 Geri tepmeli valfler (çek valfler), borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar vb. için olanlar

28.14.11 Dökme demir/çelikten çek valfler (dönüşsüz)

28.14.11 Valfler, pnömatik tekerlekler ve iç lastikleri için

28.14.11 Diğer maddelerden çek valfler (dönüşsüz)

28.14.12 Musluk, tıkaç ve valfler (eviye, lavabo, klozet, küvet ve benzeri sabit eşyalar için); merkezi
ısıtma radyatör valfleri

28.14.12 Sıhhi tesisat için karıştırıcı valflar

28.14.12 Termostatik valfler, merkezi ısıtma radyatörleri için

28.14.12 Sıhhi tesisat muslukları

28.14.12 Diğer merkezi ısıtma radyatör valfları

28.14.12 Musluk, tıkaç ve valfler (eviyeler, lavabolar, bideler, su depoları vb. için olanlar) (basınç
düşürücü veya yağlı hidrolik/pnömatik güç iletme valfleri, geri tepmeli valfler (çek valfler),
güvenlik/rölyef valfleri ile karıştırma valfleri hariç)

28.14.12 Termostatik kontrollü merkezi ısıtma radyatör valfları

28.14.12 Merkezi ısıtma radyatör valfleri (Termostatik valfler hariç)

28.14.12 Karıştırma valfleri (eviyeler, lavabolar, bideler, su depoları vb. için olanlar) (basınç düşürücü
veya yağlı hidrolik/pnömatik güç iletme valfleri, geri tepmeli valfler (çek valfler),
güvenlik/rölyef valfleri hariç)

28.14.13 Diğer sıhhi tesisat musluk ve valfları

28.14.13 İşlem kontrol valfleri, sürgülü valfler, glob valfler ve diğer valfler

28.14.13 Diğer sürgülü valfler (diğerlerinden)

28.14.13 Dökme demirden sürgülü valflar

28.14.13 Diğer maddelerden globe (stop) valflar

28.14.13 Çelikten globe (stop) valflar

28.14.13 Diğer process kontrol valfları

28.14.13 Küresel ve konik valfler

28.14.13 Sürgülü valfler (çelikten)

28.14.13 Diyafram valflar

28.14.13 Dökme demirden globe (stop) valflar

28.14.13 Isı ayarlayıcı process kontrol valfları

28.14.13 Diğer glob valfler

28.14.13 Sürgülü valfler (dökme demirden)

28.14.13 Kelebek valfler

28.14.13 Kelebek valflar

28.14.13 Diğer maddelerden sürgülü valflar

28.14.13 Diğer valfler

28.14.13 Sıcaklık regülatörleri (Merkezi ısıtma radyötörleri için termostatik valfler hariç)

28.14.13 Glob valfler (dökme demirden)

28.14.13 Diyafram valfler

28.14.13 Çelikten sürgülü valflar
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28.14.13 Küresel ve konik valflar

28.14.13 İşlem kontrol valfleri, borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar vb. için olanlar (basınç
düşürücü veya yağlı hidrolik/pnömatik güç iletme valfleri, geri tepmeli valfler (çek valfler),
güvenlik/rölyef valfleri, sıcaklık regülatörleri hariç)

28.14.13 Glob valfler (çelikten)

28.14.20 Musluk, valf ve benzeri ürünlerin parçaları (borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar, vb.
için olanlar) (basınç düşürücü valfler ve termostatik valfler dahil)

28.14.20 Borular,kazanlar,tanklar,depolar vb diğer kaplar için muslukların, valflerin(vanalar) vb
cihazların aksam ve parçaları

28.14.20 Musluk, valf ve benzeri ürünlerin parçaları

28.14.99 Musluk ve valf imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

28.15.10 Oynak makaralı rulmanlar

28.15.10 Bilyeli rulmanlar; en büyük dış çap>30 mm.

28.15.10 Silindirik makaralı rulmanlar

28.15.10 Bilyeli rulmanlar; en büyük dış çap< 30 mm.

28.15.10 Konik makaralı rulmanlar (monte edilmek üzere hazırlanmış konik bilezik ve konik makaralar
dahil)

28.15.10 İğneli rulmanlar

28.15.10 Makaralı rulmanlar (birleştirilmiş bilyeli/makaralı rulmanlar dahil) (konik makaralı rulmanlar,
oynak makaralı rulmanlar, iğne makaralı rulmanlar hariç)

28.15.10 Bilyeli rulmanlar

28.15.10 Fıçı makaralı rulmanlar

28.15.10 İğne makaralı rulmanlar

28.15.10 Bilyeli veya makaralı rulmanlar (mil yatakları)

28.15.10 Konik makaralı rulmanlar (konik bilezik ve makara grupları dahil)

28.15.10 Silindirik makaralı rulmanlar (makaralı rulmanlar, iğne makaralı rulmanlar hariç)

28.15.10 Kombine haldeki bilyeli ve konik makaralı diğer rulmanlar

28.15.21 Makaralı zincirler (demirden veya çelikten), bisikletlerde ve motosikletlerde kullanılanlar

28.15.21 Mafsallı bağlantı zincirleri, demirden veya çelikten

28.15.21 Demir/çelikten; bisiklet ve motosikletler için transmisyon zincirleri, makaralı

28.15.21 Demir/çelikten diğer makaralı zincirler

28.15.21 Demir/çelikten diğer mafsal halkalı zincirler

28.15.21 Makaralı zincirler (demirden veya çelikten) (bisikletlerde ve motosikletlerde kullanılanlar
hariç)

28.15.21 Mafsallı bağlantı zincirleri, demirden veya çelikten (makaralı zincirler hariç)

28.15.22 Diğer miller (şaftlar)

28.15.22 Diğer miller

28.15.22 Aktarma milleri (şaftları) (kam ve krank milleri dahil) ve kranklar

28.15.22 Krank ve krank milleri (açık kalıpta dövülmüş, çelikten)

28.15.22 Kranklar ve krank milleri (şaftları)

28.15.22 Kardan milleri (şaftları)

28.15.22 Eklemli milleri

28.15.22 Kam ve krank milleri

28.15.22 Krank ve krank milleri (diğer hallerde)

28.15.22 Krank ve krank mili (dökme demir/çelikten)

28.15.23 Yatak kovanları, bilyeli veya makaralı rulmanlı olanlar

28.15.23 Yatak kovanları (rulmanlı olanlar)

28.15.23 Yatak kovanları (rulmansız) bilyalı/makaralı rulmanlar için



KOD TANIM

28.15.23 Yatak kovanları (bilyeli veya makaralı rulmanlı olanlar hariç); kaymalı mil (şaft) yatakları

28.15.23 Mil yatakları (rulmansız)

28.15.23 Yatak kovanları ve kaymalı mil (şaft) yatakları

28.15.23 Yatak kovanları (rulmansız) diğer rulmanlar için

28.15.24 Diğer dişliler ve dişli takımları

28.15.24 Dişliler, dişli sistemleri, konik ve konik/düz olanlar

28.15.24 Diğer hız değiştiriciler

28.15.24 Dişliler ve dişli takımları (sabit ekipmanlar için), düz dişli ve helisel olanlar

28.15.24 Bilyalı veya makaralı vidalar

28.15.24 Diğer dişliler, dişli sistemleri

28.15.24 Dişliler ve dişli takımları (sabit ekipmanlar için), sonsuz vida dişli olanlar

28.15.24 Dişliler, dişli sistemleri, düz ve helezoni olanlar

28.15.24 Dişli kutular

28.15.24 Dişliler ve dişli takımları (sabit ekipmanlar için), konik dişli, konik/düz dişli olanlar

28.15.24 Diğer aktarma elemanları (dişli ve dişli takımları, bilyeli veya makaralı vidalar, vites kutuları
ve diğer hız değiştiriciler hariç)

28.15.24 Bilyalı ve makaralı vidalar

28.15.24 Dişli ve dişli takımları; bilyalı veya makaralı vidalar; vites kutusu ve diğer hız değiştiriciler

28.15.24 Dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler, makineler ve kara/deniz taşıtları için olanlar (dişli ve
dişli takımları ile motorlu kara taşıtlarının vites kutuları hariç)

28.15.24 Dişliler, dişli sistemleri, vida dişliler

28.15.24 Diğer dişliler, dişli sistemleri, bilyeli vidalar, dişli kutuları

28.15.25 Volanlar, kasnaklar; dökme demir/çelik dökümden

28.15.25 Volanlar, kasnaklar; diğer maddelerden

28.15.25 Kasnak blokları

28.15.25 Volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil)

28.15.26 Kavramalar, kaplinler; diğer maddelerden

28.15.26 Kavramalar, kaplinler; dökme demir/çelik dökümden

28.15.26 Debriyajlar ve mil (şaft) kaplinler, üniversal mafsallar dahil

28.15.26 Üniversal mafsallar

28.15.31 Bilyeli ve makaralı rulmanların parçaları (bilyeler, iğneler ve makaralar hariç)

28.15.31 Rulmanların diğer aksam, parçaları

28.15.31 Bilyeler, iğneler ve makaralar; bilyeli veya makaralı rulmanların parçaları

28.15.31 Bilyeler, iğneler ve makaralar, bilyeli veya makaralı rulmanlar için

28.15.31 Konik makaralar

28.15.31 Rulman bilye, iğne ve diğer makaralar

28.15.32 Demir/çelikten zincir aksamı

28.15.32 Mafsallı bağlantı zinciri parçaları, demir veya çelikten

28.15.32 Mafsallı bağlantı zinciri parçaları, demirden veya çelikten

28.15.39 Aktarma millerinin, kam millerinin, krank millerinin, krankların, kaymalı mil (şaft)
yataklarının, dişli takımlarının, dişlilerin, bilyeli/makaralı vidaların, dişli kutularının, tork
değiştiricilerinin, volanların, kavramaların, mil (şaft) kaplinlerinin ve üniversal mafsalların
parçaları

28.15.39 Yatak kovanlarına ait aksam, parçalar

28.15.39 Kavram, kaplin, volon, kasnak vb. aksam, parçası; dökme demir/çelik dökümden

28.15.39 Başka yerde sınıflandırılmamış rulmanların ve tahrik tertibatı elemanlarının parçaları

28.15.39 Yatak kovanlarının parçaları

28.15.39 Kavram, kaplin, volon, kasnak vb. aksam, parçası; diğer maddelerden



KOD TANIM

28.15.99 Rulman, dişli, dişli takımı ve tahrik tertibatı elemanları imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

28.21.11 Tozlaştırılmış kombine katı yakıt brülörleri

28.21.11 Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri
cihazları dahil)

28.21.11 Ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri) katı veya gaz yakıtlı olanlar (kombine ateşleyiciler dahil)

28.21.11 Otomatik kontrol tertibatlı akaryakıt brülörleri

28.21.11 Ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri); mekanik kömür atıcılar (stoker), ocak ızgaraları; mekanik
kül boşaltıcılar ve benzerleri

28.21.11 Otomatik kontrol tertibatsız akaryakıt brülörleri

28.21.11 Diğer tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri; kombine değil

28.21.11 Mekanik kömür taşıyıcılar (mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları
dahil)

28.21.11 Sadece gaz için olan yakıt brülörleri

28.21.11 Ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri), sıvı yakıtlı

28.21.12 Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar; elektriksiz

28.21.12 Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar; elektriksiz

28.21.12 Çöp yakma fırınları

28.21.12 Metal cevherleri işlem fırınları; elektriksiz

28.21.12 Diğer yerlerde kullanılan fırın ve ocaklar; elektriksiz

28.21.12 Sanayi ve laboratuvar ocak ve fırınları (elektriksiz), çöp yakma fırınları dahil, fakat ekmek ve
unlu mamul fırınları hariç

28.21.12 Sanayi veya laboratuvar ocak ve fırınları (elektrikli olmayan) (çöp yakma için olanlar dahil)
(cevher, pirit veya metallerin kavrulması, eritilmesi ve diğer ısıl işlemlerin uygulanması için
olanlar ile ekmek ve unlu mamul fırınları, kurutma fırınları ve kırma fırınları hariç)

28.21.12 Fırın ve ocaklar (elektrikli olmayan), cevherlerin, piritlerin veya metallerin kavrulması,
eritilmesi ya da diğer ısıl işlemlerin uygulanması için kullanılanlar

28.21.13 Endüksiyon/dielektrik kaybıyla çalışan termik işlem cihazları

28.21.13 Sanayi ve laboratuvarlarda kullanılan rezitansla ısıtılan ocak ve fırınlar

28.21.13 Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan diğer ocak ve fırınlar

28.21.13 Ekmek, pasta, bisküvicilik için rezistanslı ocak ve fırınlar

28.21.13 Sanayi ve laboratuvar ocak ve fırınları (elektrikli); endüksiyon veya dielektrik ısıtma
ekipmanları

28.21.13 Sanayi/labaratu. kullanılan ve dielektrik kaybı yolu ile çalışan ocak ve fırınlar

28.21.13 Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan fırın ve ocaklar (elektrik endüksiyonlu)

28.21.13 Elektrikli ekmek ve unlu mamul fırınları ile bisküvi imalatında kullanılan fırınlar

28.21.13 Endüksiyon ocak ve fırınları

28.21.13 Sanayi veya laboratuvar fırınları ve ocakları (rezistansla ısıtılan) (ekmekçilikte kullanılanlar ve
bisküvi fırınları hariç)

28.21.13 Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre veya baskılı devre montajlarının üretiminde
kullanılan ocak ve fırınlar

28.21.13 Elektrikli ocaklar ve fırınlar (endüksiyon ve resistans ısıtmalılar hariç); fırın ve ocaklar
dışındaki, endüksiyonla malzemelerin termik (ısıl) işlemi için ekipmanlar

28.21.14 Sanayi ve laboratuvarlarda kullanılan elektrikli diğer ocak ve fırınların aksam ve parçası

28.21.14 Sanayi veya laboratuvar fırın ve ocaklarının parçaları (elektrikli)

28.21.14 Sanayi veya laboratuvar elektrikli endüksiyon veya dielektrik fırın ve ocakların ya da ısıtma
cihazlarının parçaları

28.21.14 Baskılı devre veya baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan ocak ve fırınların
(8514.30.20) aksam ve parçaları

28.21.14 Brülörlerin-mekanik kömür taşıyıcılarının aksam-parçaları



KOD TANIM

28.21.14 Ocak brülörlerinin (ocak ateşleyicileri), ocakların (sanayi ocakları) ve fırınların parçaları

28.21.14 Fırın brülörlerinin parçaları (sıvı yakıtlar, toz haline getirilmiş katı yakıtlar veya gazla
çalışanlar) ile mekanik kömür taşıyıcıların, mekanik ızgaraların, mekanik kül boşaltıcıların ve
benzeri cihazların parçaları

28.21.14 Elektriksiz sanayi, laboratuvar fırınlarının aksam, parçaları

28.21.99 Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri) imalatının bir parçası
olarak taşeronluk işlemleri

28.22.11 Başka yerde sınıflandırılmamış vinç palangaları ve yük asansörleri

28.22.11 Diğer palanga ve ağıryük kaldırıcıları(skipli yük kaldırıcıları ve taşıtlar için ağıryük
kaldırıcıları hariç)

28.22.11 Vinç palangaları ve yük asansörleri, elektrik motorlu olanlar (taşıtların kaldırılması için
kullanılan türdekiler hariç)

28.22.11 Vinç palangaları ve yük asansörleri, elektrik motorlu olmayan (skipli yük asansörleri ile
taşıtların kaldırılması için kullanılan türdeki yük asansörleri hariç)

28.22.11 Elektrik motorlu palanga ve ağıryük kaldırıcıları(skipli yük kaldırıcıları ve taşıtlar için ağıryük
kaldırıcıları hariç)

28.22.12 Diğer bucurgatlar ve ırgatlar

28.22.12 Maden ocağı ağızlarına kurulan bocurgatlar; özellikle yeraltı kullanımları için tasarlanmış
bocurgatlar; diğer bocurgatlar; demir ırgatlar

28.22.12 Elektrik motorlu diğer bucurgatlar ve ırgatlar

28.22.12 Bocurgatlar ve demir ırgatlar (taşıtların kaldırılması için olanlar hariç)

28.22.13 Sabit kriko sistemleri, garajlarda/tamirhanelerde taşıtları kaldırmak için kullanılanlar

28.22.13 Servis istasyonları/garajlar için sabit kriko sistemleri

28.22.13 Krikolar ve kaldırma tertibatları, taşıtları kaldırmak için kullanılanlar (garajlarda taşıtları
kaldırmak için kullanılan sabit kriko sistemleri ile hidrolik krikolar ve hidrolik kaldırma
tertibatları hariç)

28.22.13 Krikolar; taşıtları kaldırmak için kullanılan kaldırma tertibatları (araç liftleri vb.)

28.22.13 Diğer hidrolik krikolar ve hidrolik ağır yük kaldırıcıları

28.22.13 Hidrolik krikolar ve hidrolik kaldırma tertibatları, taşıtları kaldırmak için kullanılanlar
(garajlarda kullanılanlar hariç)

28.22.13 Diğer krikolar ve diğer ağır yük kaldırıcıları

28.22.14 Diğer kendinden hareketli makine ve cihazlar

28.22.14 Hareketli kaldırma çerçeveleri ve sasisi straddle tipi olan ayaklı lastik tek. taşıyıcı

28.22.14 Nakliye vinçleri, gantri vinçler ve köprü vinçleri

28.22.14 Diğer kaldırıcı makine-cihazlar

28.22.14 Seyyar dirençli vinçler

28.22.14 Kaldırma ekipmanları (gezer köprü vinçleri (kreynler), kule vinçleri, nakliye vinçleri, gantri
vinçler, seyyar veya kaideli pergel vinçler, hareketli kaldırma kafesleri ve şasisi straddle tipi
olan ayaklı lastik tekerlekli taşıyıcılar (liman istif taşıyıcısı) ile kendinden hareketli makineler
hariç)

28.22.14 Sabit bir destek üzerindeki gezer köprü vinçleri (kreynler)

28.22.14 Vinçler

28.22.14 Kara taşıtlarına monte edilen, yüklenip boşaltılmasına için hidrolik vinçler

28.22.14 Kara taşıtlarına monte edilen, diğer vinçler

28.22.14 Kule vinçler

28.22.14 Kaldırma ekipmanları, kara yolu taşıtlarına monte edilmek için tasarlanmış

28.22.14 Kaldırma ve taşıma kuleleri; vinçler; hareketli kaldırma kafesleri, portal vinçler (tekerlekli
büyük taşıyıcılar) ve vinçli küçük yük arabaları (vinçli kamyonlar hariç)

28.22.14 Lastik tekerlekli kendinden hareketli makine ve cihazlar

28.22.14 Sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer köprü vinçleri



KOD TANIM

28.22.14 Tekerlekli hareketli kaldırma kafesleri ve şasisi straddle tipi olan ayaklı lastik tekerlekli
taşıyıcı (liman istif taşıyıcısı)

28.22.14 Kendinden hareketli kaldırma ekipmanları, inşaat alanlarında, taş ocaklarında vb. yerlerde
raylar üzerine monte edilen türde olanlar

28.22.15 Kendinden hareketli yük arabaları kaldırma veya taşıma ekipmanlı olanlar (kendinden
hareketli olanlar hariç)

28.22.15 Forkliftler (çatallı kaldırıcı), diğer yük arabaları; demir yolu platformlarında kullanılan türde
çekiciler

28.22.15 Kendinden hareketli olmayan diğer yük arabaları

28.22.15 Elektrik motorlu kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği=>1
m.

28.22.15 Kendinden hareketli, kaldırma veya taşıma ekipmanlı küçük yük arabaları (vinçli kamyonlar
hariç), elektrik motorlu, kaldırma yüksekliği ≥ 1m olanlar

28.22.15 Radyoaktif madde taşımak için elektrikli olmayan kısa mesafe taşıtlar

28.22.15 Kendinden hareketli diğer forklift ve yük arabaları; kaldırma yükseklik=>1 m.

28.22.15 Diğer amaçlı elektrikli kısa mesafe taşıtlar

28.22.15 Kendinden hareketli yük arabaları (kaldırma veya taşıma ekipmanlı olanlar hariç),
fabrikalarda, depolarda, rıhtımlarda veya havaalanlarında malların kısa mesafede taşınması
için kullanılanlar; demir yolu istasyon platformlarında kullanılan çekiciler

28.22.15 Kendinden hareketli diğer forklift ve yük arabaları; kaldırma yüksekliği<1 m.

28.22.15 Diğer amaçlı elektrikli olmayan kısa mesafe taşıtlar

28.22.15 Kendinden hareketli, kaldırma veya taşıma ekipmanlı küçük yük arabaları (vinçli kamyonlar
hariç), elektrik motorlu, kaldırma yüksekliği < 1m olanlar

28.22.15 Elektrik motorlu kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği<1 m.

28.22.15 Radyoaktif madde taşımak için elektrikli kısa mesafe taşıtlar

28.22.15 Kendinden hareketli, kaldırma veya taşıma ekipmanlı küçük yük arabaları (vinçli kamyonlar
hariç), elektrik motorlu olmayan

28.22.15 Arazi forkliftleri ve istifleme arabaları; kaldırma yüksekliği=>1 m.

28.22.16 Yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar

28.22.16 Asansörler ve skipli yük asansörleri (elektrikle çalışanlar)

28.22.16 Elektrikli asansör ve skipli yük kaldırıcıları

28.22.16 Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar

28.22.16 Asansörler, skipli yük asansörleri, yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar

28.22.16 Asansörler ve skipli yük asansörleri (elektrikle çalışanlar hariç)

28.22.16 Diğer asansör ve skipli yük kaldırıcıları

28.22.17 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

28.22.17 Pnömatik elevatörler ve konveyörler; dökme malzeme için

28.22.17 Sürekli hareketli diğer elevatör ve konveyörler

28.22.17 Bant tipi, devamlı hareketli elevatörler ve konveyörler, mal veya malzemeler için olanlar

28.22.17 Sürekli hareketli kovalı tip elevatör ve konveyörler

28.22.17 Kova tipi, devamlı hareketli elevatörler ve konveyörler, mal veya malzemeler için olanlar

28.22.17 Pnömatik elevatörler ve konveyörler; diğer malzeme için

28.22.17 Makaralı taşıyıcılar, mal veya malzemeler için olanlar (pnömatik elevatörler ve konveyörler,
özellikle yeraltında kullanmak için olanlar ile kova tipi ve bant tipi olanlar hariç)

28.22.17 Pnömatik ve diğer devamlı hareketli asansör ve konveyörler (eşya veya malzeme taşımak için)

28.22.17 Devamlı hareketli elevatörler veya konveyörler, mallar veya malzemeler için olanlar
(pnömatik elevatörler ve konveyörler, özellikle yeraltında kullanmak için olanlar ile kova tipi
ve bant tipi olanlar hariç)

28.22.17 Sürekli hareketli bantlı tip elevatör-konveyörler

28.22.17 Rulolu veya makaralı konveyörler



KOD TANIM

28.22.18 Tarımda kullanılmak için özel imal edilmiş diğer yükleyici

28.22.18 Yükleme makineleri; özellikle tarımsal kullanım için tasarlanmış olanlar

28.22.18 Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler ile fünikülerler için çekme mekanizmaları

28.22.18 Başka yerde sınıflandırılmamış kaldırma, taşıma, yükleme ve boşaltma makineleri

28.22.18 Zirai traktörlere takılmak için özel imal edilmiş yükleyici

28.22.18 Diğer kaldırma, taşıma, yükleme veya boşaltma makineleri

28.22.18 Diğer makina ve cihazlar; kaldırma, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus

28.22.18 Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş mekanizmaları

28.22.19 Diğer yük arabalarının aksam, parçaları

28.22.19 84.28 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait diğer aksam ve parçalar

28.22.19 Asansörler, skipli yük asansörleri ve yürüyen merdivenlerin parçaları

28.22.19 Kısa mesafe eşya taşıyan yük arabalarının aksa ve parçaları

28.22.19 Başka yerde sınıflandırılmamış kendinden hareketli yük taşıyıcılarının parçaları, kaldırma
veya taşıma ekipmanlarıyla donatılı olmayan, fabrikalarda, depolarda, yük boşaltma
alanlarında veya hava alanlarında kısa mesafe için malların aktarımında kullanılan türde,
demiryolları istasyon platformları için traktörler dahil

28.22.19 Asansör, skipli asansör/yürüyen merdiven aksam, parçaları

28.22.19 HS 84.25'deki (Palanga, vinç (basamaklı hariç), bocurgat, ırgat, krikolar), 84.27'deki
(Forkliftler; kaldırma, istifleme tertibatlı şaryolar) ve 84.28'deki (Kaldırma, istifleme,
yükleme, boşaltma makine ve cihazları) makinelerin parçaları (asansörler, skipli yük
asansörleri veya yürüyen merdivenler hariç)

28.22.19 Palanga, bucurgat, ırgat, kriko, vinç vb. aksam, parçaları

28.22.19 Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının parçaları

28.22.20 Kovalı, kepçeli, kürekli, kıskaçlı vb. makinelerin aksam parçaları

28.22.20 Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar (vinç, ekskavatör ve benzerleri için)

28.22.20 Kepçeler, kürekler, tırnaklı yük kaldırıcılar (cift taraflı kepçeler),

28.22.99 Taşıma ve kaldırma ekipmanları imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

28.23.10 Kelime işlem makinaları

28.23.10 Yazma tertibatı olan elektronik hesap makineleri

28.23.10 Diğer elektronik hesap makineleri

28.23.10 Elektronik hesap makineleri ile cepte taşınabilir boyutta hesaplama fonksiyonuyla veri kayıt,
çoğaltma ve gösterme makineleri

28.23.10 Yazar kasalar

28.23.10 Muhasebe makineleri ve hesaplama cihazı içeren benzeri makineler

28.23.10 Diğer hesap makineleri

28.23.10 Yazar kasalar, posta damgalama makineleri, bilet işleme makineleri ve benzeri makineler,
hesaplama cihazı içerenler

28.23.10 Damga ve bilet makineleri

28.23.10 Elektronik hesap makineleri; harici güç kaynağı olmayan, kaydedebilen, cep tipi

28.23.10 Muhasebe makineleri ve hesaplama makinesi içeren benzeri makineler

28.23.10 Daktilo, kelime işlemcili makineler

28.23.21 Mektupları tasnif/katlama/yerleştirme/açma/kapama/mühürleme, posta pullarını
yapıştırma/iptal makinaları

28.23.21 Ofis makineleri

28.23.21 Ofset baskı makinesi, sayfa beslemeli, büro tipi

28.23.21 Metal paraları ayıran, sayan/paketleyen makineler

28.23.21 Teksir makineleri

28.23.21 Fotokopi cihazları (optik bir sistem içeren veya kontak türde olanlar) ve termokopi cihazları

28.23.21 Dikte makinaları (harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışamayanlar)
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28.23.21 Bürolar için diğer makina ve cihazlar

28.23.21 Tabaka kağıda ofset baskı yapan büro tipi makineler; kağıt ebadı <= 22 x 36 cm.

28.23.21 Optik sistemle birleşik fotokopi cihazı veya kontak tipi fotokopi cihazı ve termo fotokopi
cihazı

28.23.21 Baskı, kopyalama ve faks makinalarının diğerleri

28.23.22 Elektronik hesap makinelerinin diğer aksam, parça; aksesuarı

28.23.22 Büro için diğer makine ve cihazların diğer aksam, parçası

28.23.22 Diğer maddeler üzerine baskı yapan makinanın diğer maddelerden aksam, parçası

28.23.22 Damga ve bilet basma makinelerine ait aksam, parça; aksesuar

28.23.22 Baskı makinasının birleştirilmiş elektronik aksam, parçası

28.23.22 Hesap, muhasebe .makinası, yazar kasa, damga ve bilet basma mak. vb. İçin birleştirilmiş
elektr.aks, parça ve akses.

28.23.22 Ofis makinelerinin parça ve aksesuarları

28.23.22 Diğer büro makinaları (84.72) için birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar

28.23.22 Elektronik hesap makinelerinin birleştirilmiş elektr. aksam, parça; aksesuarı

28.23.91 Büro ve hesap makineleri imalat hizmetleri (bilgisayar ve çevre birimleri hariç)

28.23.99 Büro makineleri ve ekipmanları imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri (bilgisayar
ve çevre birimleri hariç)

28.24.11 Elektromekanik el aletleri, bir dış güç kaynağı olmaksızın çalışanlar (matkap ve testereler
hariç)

28.24.11 Elle kullanılan çit makasları ve çim biçme makasları (Kendinden elektrik motorlu)

28.24.11 Elle kullanılan zincir testereler (Kendinden elektrik motorlu)

28.24.11 Elle kullanılan kayışlı bileyiciler (Kendinden elektrik motorlu)

28.24.11 Elektromekanik çit budama/kesme makineleri ile kenar çimlerini kesme makineleri

28.24.11 Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen kendinden elektrik motorlu diğer el aletleri

28.24.11 Elektropnömatik matkaplar (Kendinden elektrik motorlu)

28.24.11 Elektromekanik el testereleri (zincir testereler, dairesel testereler hariç)

28.24.11 Elektropnömatik matkaplar, elde çalışan tüm tipleri

28.24.11 Harici bir güç kaynağı ile çalışan kendinden elektrik motorlu diğer el aletleri

28.24.11 Elle kullanılan köşe taşlayıcılar (Kendinden elektrik motorlu)

28.24.11 Diğer çeşitli matkaplar (Kendinden elektrik motorlu)

28.24.11 Taşlayıcılar, bileyiciler ve planlayalar, elde kullanım için, kendinden elektrik motorlu, harici
bir güç kaynağı ile çalışanlar

28.24.11 Elektromekanik el matkapları, her türlü (harici bir güç kaynağı olmadan çalışanlar ile
elektropnömatik olanlar hariç)

28.24.11 Elle kullanılan planyalar (Kendinden elektrik motorlu)

28.24.11 Elle kullanılan diğer testereler (Kendinden elektrik motorlu)

28.24.11 Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen matkaplar (Kendinden elektrik motorlu)

28.24.11 Elektromekanik dairesel testereler

28.24.11 Elektromekanik el matkapları, harici bir güç kaynağı olmadan çalışan

28.24.11 Elle kullanılan diğer bileyiciler ve taşlayıcılar (Kendinden elektrik motorlu)

28.24.11 Elle kullanılan dairevi testereler (Kendinden elektrik motorlu)

28.24.11 Elektromekanik aletler (el ile kullanılan, elektrik motoru üstünde olanlar)

28.24.11 Elektromekanik zincir testereler

28.24.11 Elektromekanik el aletleri, bir dış güç kaynağı ile çalışan kendinden elektrik motorlu, (testere,
matkap, öğütücü, zımpara cihazı, planya, çit kesici ve kenar çim kesicileri hariç)

28.24.12 Metal işlemek için rotatif tipteki pnömatik aletler

28.24.12 Metal işlemek için diğer tiplerde ki pnömatik aletler
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28.24.12 Zincir testereler, kendinden motorlu olanlar (elektrikli olanlar hariç)

28.24.12 Zincirli testereler

28.24.12 El aletleri, hidrolik veya kendinden motorlu olanlar (elektrikli olanlar ile zincir testereler
hariç)

28.24.12 Aletler, elde kullanım için, pnömatik, birleştirilmiş dönel darbeli olanlar dahil

28.24.12 Diğer pnömatik aletler

28.24.12 El ile kullanılan diğer motorlu aletler

28.24.12 Diğer taşınabilir motorlu el aletleri

28.24.21 Zincirli testerelerin ve kendinden motorlu diğer el aletlerinin parçaları (pnömatik aletler için
olanlar hariç)

28.24.21 Zincirli testerelere ait aksam; parçalar

28.24.21 El ile kullanılan motorlu aletlere ait aksam; parçalar

28.24.21 Elektromekanik aletlerin parçaları (el ile kullanılan, elektrik motorlu olanlar)

28.24.22 Pnömatik aletlere ait aksam ve parçalar

28.24.22 Diğer taşınabilir motorlu el aletlerinin parçaları

28.24.22 Pnömatik el aletlerine ait parçalar

28.24.99 Motorlu el aletleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

28.25.11 Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler

28.25.11 Isı değiştirici birimler (eşanjörler)

28.25.11 Isı değiştiriciler (eşanjörler); floropolimerlerden mamul iç çapı <= 3 cm, delikli giriş ve çıkış
borularına sahip

28.25.11 Hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makineler

28.25.11 Isı değiştirici birimler (eşanjörler) ve hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan
makineler

28.25.11 Isı değiştiricilerin (eşanjörler) diğerleri

28.25.12 Tek bir gövde halinde (self-contained) klimalar; pencere, duvar, tavan veya zemine
sabitlenecek

28.25.12 İklimlendirme (klimalar) cihazları

28.25.12 Pencere veya duvar tipi iklimlendirme (klima) sistemleri, sistemleri birleşik veya ayrı olanlar

28.25.12 İklimlendirme (klima) cihazları, motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar

28.25.12 Bir soğutucu ünite ve soğutma/ısıtma çevrimli klimalar

28.25.12 İklimlendirme (klima) cihazları, soğutucu ünitesi olanlar (motorlu kara taşıtlarında
kullanılanlar ile sistemi birleşik veya ayrı olanlar hariç)

28.25.12 Ayrı elemanlı (split-sistem) klimalar; pencere, duvar, tavan veya zemine sabitlenecek

28.25.12 Soğutma tertibatı bulunmayan diğer klima cihazları

28.25.12 Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları

28.25.12 İklimlendirme (klima) cihazları, soğutucu ünitesi olmayanlar; merkezi iklimlendirme (klima)
santrali; vav (değişken hava debisi sistemi) kutuları ve terminalleri, sabit hacim üniteleri ve
vantilatörlü ısıtıcı/soğutucu birimler

28.25.12 Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden klimalar

28.25.13 Isı pompaları, HS 84.15 (Klima cihazları-vantilatörlü, ısı, nem değiştirme tertibatlı)'deki
iklimlendirme makineleri hariç

28.25.13 Vitrin tipi soğutucular, bir soğutucu ünite veya evaparatörü olan (dondurulmuş gıdaların
depolanması için olanlar hariç)

28.25.13 Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar

28.25.13 Mobilya tipi diğer soğutucular

28.25.13 Mobilya tipi soğutucular, soğutucu bir üniteli veya buharlaştırıcılı (evaparatör) (dışarıdan ayrı
kapısı olan soğutucu ve dondurucusu olanlar, ev tipi soğutucular, camekanlı ve tezgahlı
soğutucular hariç)
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28.25.13 Camekanlı ve tezgahlı soğutucular (dondurulmuş gıdaların depolanması için kullanılan
soğutucu bir üniteli veya buharlaştırıcılı (evaparatör) olanlar)

28.25.13 Soğutma ve dondurma ekipmanları ve ısıtma pompaları (ev tipi olanlar hariç)

28.25.13 Dondurulmuş gıdaların depolanması için vitrin vb. tipi soğutucular

28.25.13 Diğer soğutucu veya dondurucu ekipmanlar

28.25.13 Isı pompaları ( 84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç)

28.25.13 Camekanlı ve tezgahlı soğutucular (soğutucu bir üniteli veya buharlaştırıcılı (evaparatör)
olanlar) (dondurulmuş gıdaların depolanması için kullanılanlar hariç)

28.25.14 Havanın filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar

28.25.14 Havayı filtre etmek veya arıtmak için kullanılan makine ve cihazlar (içten yanmalı motorlar
için hava filtreleri hariç)

28.25.14 Katalitik işlem esaslı diğer gazların filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar

28.25.14 Gazların filtre edilmesi veya arıtılması için kullanılan makine ve cihazlar (hava için olanlar ile
katalitik yöntemleri kullanarak çalışanlar ve izotop ayırıcıları hariç)

28.25.14 Gazların filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus diğer makina ve cihazlar; paslanmaz çelik
gövdeli..(devamı Resmi Gazetede)

28.25.14 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve cihazlar, gazların filtrelenmesi ve arıtılması için

28.25.14 Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus diğer makine ve cihazlar

28.25.14 Gazların katalitik kullanım yöntemiyle filtre edilmesi veya arıtılması için kullanılan makine ve
cihazlar (içten yanmalı motorlar için hava filtreleri, havayı filtre etmek ve arıtmak için
kullanılan makine ve cihazlar hariç)

28.25.14 Gazların filtrelenmesi ve arıtılması için makine ve aparatlar, paslanmaz çelik gövdeli, ve iç
çapı 1,3 cm'yi aşmayan giriş ve çıkış borusu delikleri olanlar (içten yanmalı motorlar için giriş
filtreleri hariç)

28.25.20 Vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü ≤ 125 W olan, masa, zemin, duvar, tavan veya
çatı vantilatörleri ile eksenel vantilatörler ve santrifüjlü vantilatörler hariç)

28.25.20 Eksenel (aksiyal) fanlar

28.25.20 Diğer fanlar

28.25.20 Santrifüjlü vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü ≤ 125 W olan, masa, zemin, duvar,
pencere, tavan veya çatı vantilatörleri hariç)

28.25.20 Santrifüjlü fanlar

28.25.20 Vantilatörler (masa, zemin, duvar, pencere, tavan veya çatı için olanlar hariç)

28.25.20 Fanlar; mikroişlemci, telekominikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinalarının soğutulması
için kullanılan

28.25.20 Eksenel vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü ≤ 125 W olan, masa, zemin, duvar,
pencere, tavan veya çatı vantilatörleri hariç)

28.25.20 Fanlar, yalnızca veya özellikle mikroişlemcileri, telekomünikasyon aparatlarını, otomatik veri
işleme makinelerini veya otomatik veri işleme makinelerinin birimlerini soğutmak için
kullanılanlar

28.25.30 Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işleyen cihazların aksam ve parçası

28.25.30 Klima cihazlarının aksam-parçaları

28.25.30 İklimlendirme (klima) cihazlarının parçaları (kondensatörler, emiciler, buharlaştırıcılar ve
jeneratörler dahil)

28.25.30 Evaporatörler ve kondenserler (ev tipi buzdolapları için olanlar hariç)

28.25.30 Soğutucu ekipmanların parçaları, ev tipi olmayan (buharlaştırıcılar (evaporatörler) ve
kondensatörlar dahil)

28.25.30 Buzdolapların diğer aksam, parçaları

28.25.30 Soğutucu ve dondurucu ekipmanların ve ısı pompalarının parçaları

28.25.30 Soğutucu/dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar

28.25.30 Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörlerine ait aksam ve parçalar
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28.25.30 Soğutucu veya dondurucu ekipmanlar için tasarlanmış mobilyalar (buharlaştırıcılar, tam
soğutucu üniteler dahil)

28.25.30 Soğutucu ve dondurucu ekipmanların ve ısıtma pompalarının parçaları (sanayi tipi)

28.25.30 Sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan başka yerde
sınıflandırılmamış makine, tesis ve laboratuvar ekipmanlarının parçaları (elektrikle ısıtılsın
veya ısıtılmasın) ve elektriksiz anlık ve depolu su ısıtıcılarının parçaları

28.25.99 Soğutma ve havalandırma donanımları (evde kullanılanlar hariç) imalatının bir parçası olarak
taşeronluk işlemleri

28.29.11 Damıtma/rektifiye tesisleri

28.29.11 Gazojenler, su ile işleyen gaz jeneratörleri

28.29.11 Gaz veya su gazı jeneratörleri; asetilen gazı jeneratörleri ve benzerleri; damıtma veya rektifiye
araçları

28.29.12 Filtreleme veya arıtma makineleri ve cihazları, su için

28.29.12 İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesi/arıtılması için cihazlar

28.29.12 Filtreleme veya arıtma makineleri ve cihazları (su için olanlar hariç)

28.29.12 Filtreleme veya arıtma makineleri ve cihazları, sıvılar için

28.29.12 Sıvılar için floropolimerden mamul filtre veya arıtma membranı; kalınlığı 140 mikronu
geçmeyenler

28.29.12 Sıvıların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus diğer makine ve cihazlar

28.29.12 Katı-sıvı ayrıştırma/arıtma için makine ve cihazlar (su ve içecekler için olanlar ile santrifüjler
ve santrifüjlü kurutucular için olanlar ve içten yanmalı motorlar için yağ/benzin filtreleri hariç)

28.29.12 Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar

28.29.13 Hava filtreleri, içten yanmalı motorlar için

28.29.13 İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri

28.29.13 Yağ filtreleri, yakıt filtreleri ve hava filtreleri, içten yanmalı motorlar için

28.29.13 İçten yanmalı motorlar için yağ-yakıt filtreleri

28.29.13 Yağ veya yakıt filtreleri, içten yanmalı motorlar için

28.29.21 Şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme, doldurma, paketleme veya ambalajlama için
makineler

28.29.21 Şişe, kutu, çuval vb. doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsülleme, içecekleri
gazlandırma makineleri

28.29.21 Şişeleri, teneke kutuları, kutuları, torbaları ve diğer muhafaza kaplarını doldurmak, kapatmak,
mühürlemek, kapsüllemek veya etiketlemek ve içecekleri gazlandırmak için makineler

28.29.21 Paketleme veya ambalajlama için makineler (şişeleri, teneke kutuları, kutuları, torbaları ve
diğer muhafaza kaplarını doldurmak, kapatmak, mühürlemek, kapsüllemek veya etiketlemek
için olanlar hariç)

28.29.21 Şişeleri veya diğer kapları temizleme/kurutma makineleri

28.29.21 Şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme veya kurutma için makineler

28.29.21 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya  mahsus
makinalar dahil)

28.29.22 Buhar veya kum püskürtme makineleri ve benzeri püskürtme makineleri (yangın söndürücüler,
püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar hariç)

28.29.22 Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus
mekanik diğer cihazlar

28.29.22 Basınçlı hava ile çalışan kum, buhar püskürtme makine ve cihazları

28.29.22 Fırlatmak, dağıtmak veya püskürtmek için kullanılan diğer mekanik cihazlar

28.29.22 Püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar

28.29.22 Isıtma tertibatı olmayan su ile temizleme cihazı; kendinden motorlu

28.29.22 Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme makineleri ile
benzeri mekanik cihazlar (tarımsal amaçlı kullanılanlar hariç)

28.29.22 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)



KOD TANIM

28.29.22 Diğer şekilde çalışan kum, buhar püskürtme makine ve cihazları

28.29.22 Isıtma tertibatlı su ile temizleme cihazı; kendinden motorlu

28.29.22 Yangın söndürücüler

28.29.22 Püskürtme tabancaları vb. cihazlar

28.29.22 Baskılı devreler veya baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde mekanik
püskürtme, dağıtma cihazları

28.29.23 Mekanik salmastralar

28.29.23 Metal tabakalardan contalar; mekanik salmastralar

28.29.23 İki yada daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar

28.29.23 Poşet, zarf veya benzeri ambalajlara farklı kompozisyonlarda takım veya grup halinde
tertiplenmiş contalar

28.29.23 Contalar, salmastralar ve benzerleri (diğer malzemelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya
iki ya da daha fazla metal tabakasından yapılmış olanlar); Mekanik mühürler

28.29.31 Taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeleri tartan diğer basküller

28.29.31 Baskül ve kantarlar, sanayi tipi; konveyörlerdeki ürünlerin sürekli ölçümü için tartılar; sabit
ağırlıklı tartılar ve önceden belirlenen bir ağırlığa göre ölçüm yapan tartılar

28.29.31 Sabit ağırlıklı tartılar ve önceden belirlenen bir ağırlığa göre ölçüm yaparak doldurmaya özgü
tartılar

28.29.31 Taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeyi tartmaya özgü basküller

28.29.31 Sabit ağırlıkları tartan basküller ile maddeleri tartıp çuval ve diğer kaplara dolduran
basküller/teraziler (elektronik)

28.29.31 Sabit ağırlıkları tartan diğer basküller ile maddeleri tartıp çuval ve diğer kaplara dolduran
diğer basküller/teraziler

28.29.31 Makinistlerin hassas aletleri

28.29.31 Taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeleri elektronik olarak tartan basküller

28.29.32 Kişisel tartı aletleri, bebek baskülleri dahil; ev tipi tartı aletleri

28.29.32 İnsan tartan terazi ve basküller

28.29.32 Kişisel veya ev tipi tartı aletleri ve baskülleri

28.29.32 İnsan tartan teraziler; evlerde kullanılan

28.29.39 Diğer tartma ve ölçüm makineleri

28.29.39 Başka yerde sınıflandırılmamış uzunluk ölçmek için el aletleri

28.29.39 Diğer tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi <=30 kg

28.29.39 Diğer tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi > 5000 kg

28.29.39 Önceden paketlenmiş maddeleri elektronik olarak tartmaya ve etiketlemeye mahsus alet ve
cihazlar; tartma kap.<=30 kg

28.29.39 Maddeleri önceden tespit edilen ağırlığa göre otomatik kontrol eden aletler; 30kg < tartma
kapasitesi <=5000 kg

28.29.39 Diğer seviye tespit aletleri (nivolar)

28.29.39 Ölçü çubukları, mezura, çelik metre ve cetveller

28.29.39 Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapan diğer tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi <=30
kg

28.29.39 Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapan diğer tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi > 5000
kg

28.29.39 Diğer ölçüm cihazları

28.29.39 Yer terazileri, şerit metreler, mezuralar ve benzeri el aletleri

28.29.39 Maddeleri önceden tespit edilen ağırlığa göre otomatik kontrol eden aletler; tartma kapasitesi
<=30 kg

28.29.39 Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapan tartı alet ve cihazları;30kg<tartma kap.<=5000kg,
motorlu araçları tartan hariç

28.29.39 Elektronik seviye tespit aletleri (nivolar)
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28.29.39 Seviye tespit aletleri (nivolar)

28.29.39 Dükkanlar için ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapan teraziler; tartma kapasitesi <=30 kg

28.29.39 Diğer tartı alet ve cihazları; 30kg < tartma kapasitesi <=5000 kg

28.29.39 Ölçü çubukları, şerit metreler ve bölmeli cetveller

28.29.39 Diğer tartma makineleri

28.29.41 Başka yerde sınıflandırılmamış santrifüjler

28.29.41 Santrifüjler (krema ayırıcılar, çamaşır kurutma makineleri, laboratuvarlarda kullanılan türde
olanlar hariç)

28.29.41 Diğer santrifüjler

28.29.42 Kağıt sanayi için kalenderler ve diğer hadde makineleri

28.29.42 Kalender veya diğer hadde makineleri (metal ve cam hariç)

28.29.42 Laminasyon ruloları; sadece veya esas itibarıyla baskılı devre veya baskılı devre yüzeylerinin
üretiminde kullanılan

28.29.42 Tekstil sanayi için kalenderler ve diğer hadde makineleri

28.29.42 Diğer kalenderler ve diğer hadde makinaları

28.29.43 Otomatik ürün satış (vending) makineleri, ısıtma veya soğutma tertibatı içerenler

28.29.43 Para bozma makineleri

28.29.43 Isıtma/soğutma tertibatlı diğer otomatik satış makineleri

28.29.43 Isıtma/soğutma tertibatlı otomatik içecek satış makineleri

28.29.43 Diğer otomatik içecek satış makineleri

28.29.43 Otomatik ürün satış (vending) makineleri

28.29.43 Otomatik ürün satış (vending) makineleri (para bozma makineleri dahil) (ısıtma veya soğutma
tertibatı içerenler hariç)

28.29.43 Otomatik diğer satış makineleri

28.29.50 Bulaşık makineleri, ev tipi olmayan

28.29.50 Bulaşık yıkama makineleri; evlerde kullanılanlar hariç

28.29.50 Bulaşık makineleri, sanayi tipi

28.29.60 Soğutma kuleleri ve su dolaşımıyla doğrudan soğutmaya yarayan benzeri teçhizat

28.29.60 Diğer makine, tesis ve cihazlar

28.29.60 Başka yerde sınıflandırılmamış makineler, tesis ve laboratuvar donanımı, sıcaklık değişimi
içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan (elektrikle ısıtılıyor olsun veya
olmasın)

28.29.60 Su dolaşımı vasıtası ile doğrudan soğutan soğutma kuleleri vb.tesisler

28.29.60 Vakum - buharla metal kaplamaya mahsus cihaz ve tertibat

28.29.60 Vakum-buhar tesisleri/sistemleri, metallerin buhar biriktirme yoluyla kaplaması için olanlar

28.29.60 Başka yerde sınıflandırılmamış makineler, maddelerin ısı değişimi yoluyla işlenmesi için
olanlar

28.29.70 Gazla çalışan diğer makine ve cihazlar

28.29.70 Elle kullanılan üfleçler (şalümolar); 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)

28.29.70 Makine ve cihazlar, alevle lehimleme, sert lehimleme, kaynak yapma veya yüzey temperleme
(menevişleme) için olanlar (elle kullanılan üfleçler (şalümolar) ile elektrikli makineler ve
cihazlar hariç)

28.29.70 Elektrikli olmayan makine ve cihazlar (alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak yapma
için olanlar) ve bunların parçaları; gazla çalışan yüzey temperleme (menevişleme) makine ve
cihazları

28.29.70 Diğer lehim, kaynak makine ve cihazları

28.29.70 Elle kullanılan şalümolar
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28.29.81 Gaz veya su gazı jeneratörlerinin asetilen gaz jeneratörlerinin ve benzeri su ile işleyen gaz
jeneratörlerinin parçaları

28.29.81 Gazojen ve su ile işleyen gaz jeneratörleri,su ile işleyen asetilen jenaratörleri vb.gaz
jenaratörlerin aksam parçaları

28.29.81 Gaz veya su gazı jeneratörlerinin parçaları

28.29.82 Santrifüjlerin parçaları; sıvı veya gazlar için filtreleme veya arıtma makine ve cihazlarının
parçaları

28.29.82 Santrifüjler için aksam ve parçalar (santrifüj kurutma makinalarına ait olanlar dahil)

28.29.82 Santrifüjler ile sıvıların/gazların fiItre edilmesine/arıtılmasına mahsus makina ve cihazlarin
diğer aksam ve parçaları

28.29.82 Santrifüjler ve santrifüjlü kurutucuların parçaları

28.29.82 Aksam ve parçalar; 8421.29.20 veya 8421.39.15 alt pozisyonlarındaki makine ve cihazlara ait
olanlar

28.29.82 Sıvıları veya gazları filtrelemek veya arıtmak için makineler ve cihazların parçaları
(santrifüjler ve santrifüjlü kurutucular için olanlar hariç)

28.29.83 8424.89.40 alt pozisyonundaki mekanik cihazlara ait aksam ve parçalar

28.29.83 Hadde makineleri için dökme demirden silindirler

28.29.83 Kalender veya hadde makinelerinin silindirleri (metaller veya cam için kullanılan kalender ve
hadde makineleri için olanlar hariç)

28.29.83 Kalender veya hadde makineleri için parçalar (metaller veya cam için kullanılan kalender ve
hadde makinelerinin silindirleri hariç)

28.29.83 Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapan tartı alet ve cihazları için aksam ve parçalar

28.29.83 Otomatik satış makineleri için aksam ve parçaları (para bozma makinalarına ait aksam ve
parçalar HARİÇ)

28.29.83 Diğer tartı alet ve cihazları için aksam ve parçalar ile her tür tartı alet ve cihazlarına mahsus
ağırlıklar

28.29.83 Otomatik ürün satış (vending) makinelerinin parçaları (para bozma makineleri için olanlar
dahil)

28.29.83 Kalender veya diğer hadde makinelerinin parçaları; spreyleme makinelerinin parçaları, tartma
makineleri için ağırlıklar (kilo, gram vb.)

28.29.83 Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürten, dağıtan veya pülverize eden mekanik diğer
cihazların aksam ve parçaları

28.29.83 Hadde makineleri için diğer maddelerden silindirler

28.29.83 Sıvıları veya tozları atmak, dağıtmak veya püskürtmek için kullanılan mekanik cihazların,
yangın söndürücülerinin, püskürtme tabancalarının ve benzeri cihazlar ile buhar/kum
püskürtme makinelerinin parçaları

28.29.83 Para bozma makinalarına ait aksam ve parçalar

28.29.83 KalenderIer ve diğer hadde makinaIarının  diğer aksam, parçaları

28.29.83 Her türlü tartma makinesinin ağırlıkları ve parçaları (hassasiyeti 5 cg veya daha çok olan
terazilerinkiler hariç)

28.29.84 Başka yerde sınıflandırılmamış makine parçaları, elektrik bağlantı parçası içermeyenler

28.29.84 Bu fasılın başka yerinde yer almayan diğer makinaların diğer demir/çelikten aksam, parçası

28.29.84 Bu fasılın başka yerinde yer almayan diğer makinaların çelik dökümden aksam, parçası

28.29.84 Bu fasılın başka yerinde yer almayan diğer makinaların diğer aksam, parçası

28.29.84 Makineler için kullanılan otomatik olmayan yağlayıcı kaplar, gres nipelleri, yağ keçesi
yüzükleri, el çarkları, manivelalar, tutamaklar, koruyucular, taban plakaları

28.29.84 Açık veya kapalı kalıpta dövülmüş demir veya çelikten diğer makinalara aksam ve parçalar

28.29.84 Dökme demirden aksam ve parçalar (Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer
almayan makinalarıa ait)

28.29.85 Bulaşık yıkama makinelerine ait aksam ve parçalar

28.29.85 Paketleme ve ambalajlama makinelerinin parçaları
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28.29.85 Bulaşık makinesinin parçaları; temizleme, doldurma, paketleme veya ambalajlama
makinelerinin parçaları

28.29.85 Bulaşık makinelerinin parçaları

28.29.85 Diğer paketleme/ambalajlama/mühürleme makinelerine ait aksam; parçalar

28.29.86 HS 84.68'deki (Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makine ve cihazlar) makine ve cihazların
parçaları

28.29.86 Lehim, kaynak yapmaya mahsus makine, cihazların aksamı

28.29.86 Alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak yapma için kullanılan elektrikli olmayan
makine ve cihazların parçaları; gazla çalışan yüzey temperleme (menevişleme) makine ve
cihazlarının parçaları

28.29.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makine imalatının bir parçası olarak
taşeronluk işlemleri

28.30.10 Yaya kontrollü traktörler

28.30.10 Tek akslı traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç)

28.30.21 Tekerlekli diğer traktörler; 18 kW < motor gücü <= 37 kW

28.30.21 Traktörler, motor gücü <= 37 kW olan (yaya kumandalı traktörler, yarı römorklar için
karayolu traktörleri, paletli traktörler hariç)

28.30.21 Traktörler, motor gücü ≤ 37 kW olanlar

28.30.21 Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler; 18 kW < motor gücü
<= 37 kW

28.30.21 Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler; motor gücü <= 18
kW

28.30.21 Tekerlekli diğer traktörler; motor gücü <= 18 kW

28.30.22 Traktörler, motor gücü > 37 kW fakat motor gücü ≤ 59 kW olanlar

28.30.22 Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler; 37 kW < motor gücü
<= 75 kW

28.30.23 Tekerlekli diğer traktörler; 75 kW < motor gücü <= 130 kW

28.30.23 Tekerlekli diğer traktörler; 37 kW < motor gücü <= 75 kW

28.30.23 Traktörler, motor gücü > 59 kW olan (yaya kumandalı traktörler, yarı römorklar için karayolu
traktörleri, paletli traktörler hariç)

28.30.23 Tekerlekli diğer traktörler; motor gücü > 130 kW

28.30.23 Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler; 75 kW < motor gücü
<= 130 kW

28.30.23 Traktörler, motor gücü > 59 kW olanlar

28.30.23 Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler; motor gücü > 130
kW

28.30.31 Pulluklar

28.30.32 Otları ayıklayan diğer makineler

28.30.32 Tırmıklar, skarifikatörler (kazıyıcılar), kültivatörler, ot temizleyiciler ve çapa makineleri (elle
kullanılanlar hariç)

28.30.32 Diskli tırmıklar (diskorolar)

28.30.32 Skarifikatörler (kazıyıcılar) ve kültivatörler

28.30.32 Tırmıklar (makine ile kullanılanlar)

28.30.32 Tırmıklar (diskarolar hariç)

28.30.32 Yabani ot temizleyicileri ve çapalayıcılar

28.30.32 Skarifikatörler ve kültivatörler

28.30.32 Diskarolar (diskli tırmıklar)

28.30.32 Toprak frezeleri (rötovatörler)

28.30.32 Rotovatörler (toprak frezeleri)

28.30.33 Tarla ve bahçe tarımı veya ormancılıkta tohum ekim için diğer makineleri (843231 HARİÇ)
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28.30.33 Mibzerler, fide ve fidan dikim makineleri

28.30.33 Tek dane ve yumru ekim makinaları ve fide ve fidan dikim makinaları (843231 HARİÇ)

28.30.33 Toprağı sürmeden doğrudan ekim ve dikim yapan makinalar

28.30.33 Tohum ekiciler, fide dikim ve söküm makineleri

28.30.33 Merkezden tahrikli hassas ekim makineleri (mibzer) (843231 HARİÇ)

28.30.34 Tarla ve bahçe tarımı veya ormancılık için diğer gübre dağtıcıları

28.30.34 Mineral veya kimyasal gübre saçma makineleri, toprağın hazırlanması için olanlar

28.30.34 Gübre yayma ve saçma makineleri (mineral veya kimyasal gübreler için olanlar hariç)

28.30.34 Tarla ve bahçe tarımı veya ormancılık için hayvan gübresi dağtıcıları

28.30.34 Gübre yayma ve saçma makineleri

28.30.39 Diğer toprak makineleri

28.30.39 Tarla ve bahçe tarımına ait diğer makine ve cihazlar

28.30.39 Başka yerde sınıflandırılmamış tarım, ormancılık vb. makineleri; çimenlik veya spor alanları
için silindirler

28.30.40 Çim biçme makineleri (motorlu) (elektrikli olmayan, kesme aleti dikey bir düzlemde
dönebilenler veya kesici barları olanlar), çimenlikler, parklar, veya spor alanları için olanlar

28.30.40 Kendinden hareketli olmayan, yatay kesicili çim biçme makine ve cihazları

28.30.40 Motorsuz çim biçme makine ve cihazları

28.30.40 Çim biçme makineleri (elektrikli), çimenlikler, parklar, golf sahaları veya spor alanları için
olanlar

28.30.40 Kendinden hareketli, oturaklı, yatay kesicili, çim biçme makine ve cihazları

28.30.40 Kendinden hareketli, oturaksız, enerji kaynağı elektrik olmayan çim biçme makine ve cihazları

28.30.40 Çim biçme makineleri, çimenlik, park veya spor sahaları için

28.30.40 Elektrik motorlu, yatay kesicili, çim biçme makine ve cihazları

28.30.40 Kendinden hareketli, oturaklı, enerji kaynağı elektrik olmayan çim biçme makine ve cihazları

28.30.40 Çimenlikler, parklar veya spor alanları için bakım araçları, motorsuz olanlar

28.30.40 Elektrik motorlu diğer çim biçme makine ve cihazları

28.30.40 Çim biçme makineleri (elektrikli olmayan, kesme aleti yatay bir düzlemde dönebilenler),
çimenlikler, parklar veya spor alanları için olanlar

28.30.40 Kendinden hareketli, oturaksız, yatay kesicili, çim biçme makine ve cihazları

28.30.40 Kendinden hareketli olmayan, enerji kaynağı elektrik olmayan çim biçme makine ve cihazları

28.30.51 Traktörlere monte etmek için kesici barlar

28.30.51 Çim biçme makineleri (motorlu olanlar, çimenlikler, parklar, golf sahaları veya spor alanları
için olanlar, kesme aleti yatay bir düzlemde dönenler, bir traktörle çekilmek veya taşınmak
üzere tasarlanmış olanlar hariç)

28.30.51 Çim biçme makineleri (motorlu) (çimenlikler, parklar, golf sahaları veya spor alanları için
olanlar hariç)

28.30.51 Çayır biçme makinaları; Traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş, motorsuz

28.30.51 Diğer şekilde kullanılan diğer çeşit çayır biçme makineleri

28.30.51 Başka yerde sınıflandırılmamış çim biçme makineleri (traktörlere monte etmek için kesici
barlar dahil)

28.30.51 Çim biçme makineleri (kesici barları olanlar dahil), bir traktörle çekilmek veya taşınmak üzere
tasarlanmış

28.30.51 Motorlu çayır biçme makineleri

28.30.52 Saman yapma makineleri

28.30.52 Ot hazırlama makina ve cihazları

28.30.53 Ot ve saman balyalama makineleri (ot ve samanları toplayıp demet ve balya yapmaya özgü
olanlar dahil, balyaları kaldırma fonksiyonu dahil)

28.30.53 Toplama tertibatlı saman, ot vb. balya makineleri
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28.30.53 Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus
olanlar dahil)

28.30.54 Patates sökme ve hasat makineleri

28.30.54 Kök ve yumru hasat makineleri

28.30.54 Diğer kök ve yumru sökme makineleri

28.30.54 Pancar baş kesme ve hasat makineleri

28.30.54 Kök veya yumru hasat makineleri (patates sökme ve hasat makineleri, pancar baş kesme ve
harman makineleri hariç)

28.30.59 Kombine biçerdöverler

28.30.59 Kombine hasat ve harman makineleri

28.30.59 Tarımsal harman makineleri (kombine hasat ve harman makineleri hariç)

28.30.59 Hayvan yemi hasat makineleri (kendinden hareketli olanlar hariç)

28.30.59 Kendinden hareketli silaj makineleri

28.30.59 Hayvan yemi hasat makineleri (kendinden hareketli olanlar)

28.30.59 Hasat makineleri (üzüm hasat makineleri dahil) (kombine hasat ve harman makineleri, kök
veya yumru hasat makineleri, hayvan yemi hasat makineleri hariç)

28.30.59 Başka yerde sınıflandırılmamış hasat ve harman makineleri

28.30.59 Diğer harman makine ve cihazları

28.30.59 Diğer silaj makineleri

28.30.59 Diğer hasat makina ve cihazları

28.30.60 Diğer tarım veya bahçecilik cihazları

28.30.60 Tarıma veya bahçeciliğe ait diğer cihazlar

28.30.60 Sıvı veya toz atma, dağıtma veya püskürtme makineleri, tarım veya bahçecilik için

28.30.60 Tarım veya bahçecilikte sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye yarayan portatif
cihazlar

28.30.60 Pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar; tarım/bahçecilikte traktörler tarafından çekilen / bunlara
monte edilen

28.30.60 Tarıma veya bahçeciliğe ait sulama cihazları

28.30.60 Portatif mekanik sıvı veya toz atma, dağıtma ve püskürtme cihazları (motorlu ya da motorsuz),
tarımsal veya bahçecilik kullanımları için olanlar (sulama cihazları hariç)

28.30.60 Tarıma veya bahçeciliğe ait portatif olmayan diğer püskürtücüler

28.30.60 Sulama cihazları, tarımsal veya bahçecilikte kullanılan

28.30.60 Pülverizatörler (püskürteçler) ve toz dağıtıcılar, traktörlere monte edilmek veya traktörler
tarafından çekilmek üzere tasarlanmış olanlar (sulama cihazları hariç)

28.30.70 Kendinden yüklemeli veya kendinden boşaltmalı römork veya yarı römorklar (tarım için)

28.30.70 Tarımsal amaçlı kendinden yüklemelei veya boşaltmalı römorklar

28.30.70 Tarımda kullanılan yüklemeli/boşaltmalı römork, yarı römorklar

28.30.81 Temizleme, tasnif etme veya derecelendirme makineleri (yumurta, meyve ve diğer tarımsal
ürünler için)

28.30.81 Temizleme, tasnif etme veya derecelendirme makineleri (yumurta, meyve ve diğer tarımsal
ürünler için) (tohum, tahıl veya kuru baklagiller hariç)

28.30.81 Yumurta, meyve vb. ürünleri ayırma, temizleme makine; cihazları

28.30.82 Süt sağma makineleri

28.30.83 Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makine ve cihazlar

28.30.83 Hayvan yemi hazırlama makineleri ve cihazları

28.30.84 Civciv çıkartma ve büyütme makine ve cihazları

28.30.84 Civcivler için ana makineleri ve kuluçka makineleri

28.30.85 Kümes hayvanları muhafaza makineleri

28.30.85 Kümes hayvancılığına mahsus diğer makine ve cihazlar
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28.30.85 Kümes hayvanları muhafaza makineleri (civcivler için ana makineleri ve kuluçka makineleri
hariç)

28.30.86 HS 84.36'daki (Tarım, ormancılık, kümes hayvancılığına mahsus makine, cihazlar) diğer
makineler

28.30.86 Ormancılığa mahsus makine ve cihazlar

28.30.86 Başka yerde sınıflandırılmamış tarım, bahçecilik, ormancılık, kümes hayvancılığı veya arıcılık
amaçlı makineler

28.30.86 Ormancılığa özgü makineler

28.30.86 Tarla bahçe bakımına, arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar

28.30.91 Hasat makinelerine ait aksam; parçalar

28.30.91 HS 84.33'teki (hasat, harman, biçme; ürünleri ayırma, temizleme amaçlı makine ve cihazların
parçaları) makine ve cihazların parçaları

28.30.91 Başka yerde sınıflandırılmamış hasat ve harman makinelerinin parçaları

28.30.92 Toprak makinelerinin parçaları

28.30.92 Tarla, bahçe tarımında, ormancılıkta kullanılan makinenin aksam, parçası

28.30.92 Tarım, bahçecilik veya ormancılık makinelerinin parçaları, toprağın hazırlanması veya
işlenmesi için olanlar

28.30.93 Diğer tarım makinelerinin parçaları

28.30.93 Diğer tarla, bahçe, kümes vb.makine ve cihazların aksam, parçaları

28.30.93 Kümes hayvancılığı/civciv çıkartma makinelerinin aksam, parçaları

28.30.93 Kümes hayvanları muhafaza makinelerinin veya civcivler için ana makinelerinin ve kuluçka
makinelerinin parçaları

28.30.93 HS 84.36'daki (Diğer tarla, bahçe, kümes vb. makine ve cihazların aksam, parçaları)
makinelerin başka yerde sınıflandırılmamış parçaları

28.30.94 Sütçülükte kullanılan makine ve cihazların aksam, parçaları

28.30.94 Başka yerde sınıflandırılmamış süt ve süt ürünleri makinelerinin parçaları

28.30.94 Süt ve süt ürünleri makinelerinin parçaları

28.30.99 Tarım ve ormancılık makineleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

28.41.11 Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi işlemek için (ultrason işlemlerle talaşlı işleyenler)
(yarı iletken aygıtların veya entegre elektronik devrelerin imalatı için olan makineler hariç)

28.41.11 Maddeleri diğer kontr.elektro; erezyon yöntemiyle işleyen makineler

28.41.11 Maddeleri sayısal kontr.elektro; erezyon yöntemiyle işleyen makineler

28.41.11 Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi işlemek için (lazer, ultrason veya diğer ışık veya
foton ışınlarıyla talaşlı işleyenler)

28.41.11 Lazerle çalışan makinalar; baskılı devreler ve montajları, 85.17 poz.ait aksamları, bilgi işlem
makinaları üretimi için

28.41.11 Elektro; erezyon yöntemi ile çalışan sayısal kontrollü tel kesme

28.41.11 Maddelerin aşındırılarak işlenmesine mahsus diğer makinalar

28.41.11 Takım tezgahları, aşındırma yoluyla metal işlemek için (lazer, ultrason, su jeti ve benzerleri
aracılığıyla talaşlı işleyenler)

28.41.11 Su jeti kesme makineleri

28.41.11 Maddelerin aşındırılarak işlenmesine mahsus fotonla veya diğer ışın yöntemleri çalışan diğer
makinalar

28.41.11 Maddelerin aşındırılarak işlenmesine mahsus plazma arkı yöntemi ile çalışan makinalar

28.41.11 Su püskürtmeli kesme makinesi

28.41.11 Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (elektro kimyasal, elektron-ışını,
iyonik ışın veya plazma arkı işlemleriyle çalışanlar)

28.41.11 Ultrasonik yöntemi ile çalışan makineler

28.41.11 Su jeti kesme makinaları
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28.41.11 Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (elektro erozyon işlemleriyle
çalışanlar)

28.41.11 Fotonla/diğer ışın yönt. ile çalışan makinalar;baskılı devreler ve montajları, 85.17 aks., bilgi
işlem mak. üretimi için

28.41.11 Maddelerin aşındırılarak işlenmesine mahsus lazer ile çalışan diğer makinalar

28.41.12 İşleme merkezleri, tek istasyonlu makineler ve çok istasyonlu transfer makineleri (metal
işleme için)

28.41.12 Metal işlemeye mahsus yatay işleme merkezleri

28.41.12 Çok istasyonlu transfer makineleri, metal işlemek için

28.41.12 Diğer çok istasyonlu transfer tezgahları

28.41.12 Dikey işleme merkezleri, metal işlemek için (birleşik yatay ve dikey makine ile şekil verme
merkezleri dahil)

28.41.12 Metal işlemeye mahsus tek istasyonlu tezgahlar

28.41.12 Tek istasyonlu makineler, metal işlemek için

28.41.12 Nümerik kontrollü çok istasyonlu trasfer tezgahları

28.41.12 Yatay işleme merkezleri, metal işlemek için

28.41.12 Metal işlemeye mahsus diğer işleme merkezleri

28.41.21 Nümerik kontrollü yatay tornalama merkezleri

28.41.21 Nümerik kontrollü diğer torna tezgahları

28.41.21 Nümerik kontrollü tek milli otomatik yatay torna tezgahları

28.41.21 Nümerik kontrollü olmayan diğer torna tezgahları

28.41.21 Nümerik kontrollü yatay diğer metal işleyen torna tezgahları

28.41.21 Yatay torna tezgahları (sayısal kontrollü olmayan), metalleri talaşlı işlemek için

28.41.21 Nümerik kontrollü diğer tornalama merkezleri

28.41.21 Yatay torna tezgahları (sayısal kontrollü), metalleri talaşlı işlemek için (tornalama merkezleri,
otomatik tornalar hariç)

28.41.21 Yatay torna tezgahları ve otomatik torna tezgahları (sayısal kontrollü), metalleri talaşlı işlemek
için (tornalama merkezleri hariç)

28.41.21 Yatay torna tezgahları ve tornalama merkezleri (sayısal kontrollü), metalleri talaşlı işlemek
için

28.41.21 Metal işlemeye mahsus diğer torna tezgahları

28.41.21 Torna tezgahları, tornalama merkezleri dahil, metalleri talaşlı işlemek için (yatay torna
tezgahları hariç)

28.41.21 Torna tezgahları, metalleri talaşlı işlemek için

28.41.21 Nümerik kontrollü çok milli otomatik yatay torna tezgahları

28.41.22 Nümerik kontrollü olmayan diğer rayba-freze tezgahları

28.41.22 Nümerik kontrollü takım freze tezgahları

28.41.22 Takım tezgahları, metal delme, raybalama (borlama) veya frezeleme için; başka yerde
sınıflandırılmamış takım tezgahları, metallere set (diş) açma veya yiv açma için

28.41.22 Raybalama (borlama) ve rayba (borlama)-freze makineleri (sayısal kontrollü), metal işlemek
için olanlar (delme makineleri (matkaplar) hariç)

28.41.22 Nümerik kontrollü diğer rayba-freze tezgahları

28.41.22 Nümerik kontrollü olmayan konsol tipi freze tezgahları

28.41.22 Raybalama (borlama) ve rayba (borlama)-freze makineleri (sayısal kontrollü olmayan), metal
işlemek için olanlar (delme makineleri (matkaplar) hariç)

28.41.22 Konsol tipi freze makineleri (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar (rayba (borlama)-
freze makineleri hariç)

28.41.22 Nümerik kontrollü olmayan diğer freze tezgahları

28.41.22 Nümerik kontrollü konsol tipi freze tezgahları

28.41.22 Kızaklı işlem üniteleri
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28.41.22 Diğer diş açma/vida yuvası açma tezgahları

28.41.22 Nümerik kontrollü olmayan takım freze tezgahları

28.41.22 Nümerik kontrollü olmayan diğer rayba tezgahları

28.41.22 Set (diş) açma veya yiv açma makineleri (kılavuz ve pafta makineleri), metal işlemek için
olanlar (delme makineleri (matkaplar) hariç)

28.41.22 Freze makineleri (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar (planya-freze tezgahları dahil)
(rayba (borlama)-freze makineleri, konsol tipi freze makineleri, takım freze makineleri hariç)

28.41.22 Nümerik kontrollü diğer freze tezgahları

28.41.22 Nümerik kontrollü diğer rayba tezgahları

28.41.22 Freze makineleri (sayısal kontrollü olmayan), metal işlemek için olanlar (rayba (borlama)-
freze makineleri hariç)

28.41.22 Takım freze makineleri (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar (rayba (borlama) -freze
makineleri ile konsol tipi olanlar hariç)

28.41.22 Delerek, raybalayarak (borlayarak), frezeleyerek, set (diş) veya yiv açarak metal işlemek için
kullanılan kızaklı işlem üniteleri

28.41.23 Takım tezgahları, çapak alma, bileme, taşlama veya diğer şekillerde metalin bitirilmesi için
kullanılan

28.41.23 Metaller veya sermetleri için nümerik kontrollü diğer taşlama tezgahları

28.41.23 Nümerik kontrollü honlama ve lepleme tezgahları

28.41.23 Nümerik kontrollü olmayan honlama ve lepleme tezgahları

28.41.23 Metaller veya sermetleri için nümerik kontrollü düz yüzey taşlama tezgahları

28.41.23 Silindirik yüzeyler için nümerik kontrollü olmayan diğer taşlama tezgahları

28.41.23 Metaller veya sermetleri için nümerik kontrollü olmayan düz yüzey taşlama tezgahları

28.41.23 Diğer yüzeyler için nümerik kontrollü olmayan diğer taşlama tezgahları

28.41.23 Metalleri veya sermetleri tamamlama işlemlerine mahsus diğer tezgahlar

28.41.23 Takım tezgahları (çapak temizleme, bileyleme, taşlama veya metali başka şekillerde
tamamlama için)

28.41.23 Metaller veya sermetleri için nümerik kontrollü diğer silindirik taşlama makineleri

28.41.23 Nümerik kontrollü olmayan bileme tezgahları

28.41.23 Metaller veya sermetleri için nümerik kontrollü merkezsiz taşlama makineleri

28.41.23 Nümerik kontrollü bileme tezgahları

28.41.24 Takım tezgahları, metalleri planyalamak, biçmek, kesip ayırmak veya başka şekillerde kesmek
için olanlar

28.41.24 Testeresi diğer şekillerde olan testere tezgahları

28.41.24 Nümerik kontrollü diğer dişliler için dişli açma tezgahları

28.41.24 Testeresi daire şeklinde olan testere tezgahları

28.41.24 Dişli kesme, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları; metalleri, metal karbürleri veya
sermetleri işlemek için olanlar (planya tezgahları, dik planya tezgahları ve broşlama
makineleri hariç)

28.41.24 Nümerik kontrollü olmayan broş tezgahları

28.41.24 Nümerik kontrollü dişli taşlama/tamamlama tezgahları (0, 01 mm.ayarlı)

28.41.24 Dilme tezgahları

28.41.24 Testere tezgahları veya kesip ayırma tezgahları, metalleri işlemek için olanlar, metal karbürleri
veya sermetleri

28.41.24 Nümerik kontrollü dişli çarklar için dişli açma tezgahları

28.41.24 Nümerik kontrollü olmayan dişli taşlama/tamamlama tezgahları (0, 01 mm.ayarlı)

28.41.24 Diğer çeşitli metal tezgahları

28.41.24 Başka yerde sınıflandırılmamış planyalama, şekil verme veya dik planya tezgahları ve
metalleri, metal karbürleri veya sermetleri işleyen diğer takım tezgahları (eğeleme makineleri
hariç)
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28.41.24 Nümerik kontrollü olmayan dişli çarklar için dişli açma tezgahları

28.41.24 Mikrometrik ayarlama sistemi olmayan dişli taşlama/tamamlama tezgahları

28.41.24 Broşlama makineleri, metal işlemek için, metal karbürleri veya sermetleri

28.41.24 Nümerik kontrollü broş tezgahları

28.41.24 Nümerik kontrollü olmayan diğer dişliler için dişli açma tezgahları

28.41.24 Vargel ve yiv açma tezgahları

28.41.31 Bükme, katlama, düzleştirme veya yassılaştırma makineleri (sayısal kontrollü olmayan), yassı
metal ürünleri işlemek için olanlar (presler dahil)

28.41.31 Nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için hidrolik katlama, düzeltme tezgahları

28.41.31 Bükme, katlama, düzleştirme veya yassılaştırma makineleri (sayısal kontrollü olmayan),
metalleri işlemek için olanlar (presler dahil) (yassı metal ürünleri işlemek için olanlar hariç)

28.41.31 Nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için diğer katlama, düzeltme tezgahları

28.41.31 Nümerik kontrollü diğer ürünler için katlama, düzeltme tezgahları

28.41.31 Nümerik kontrollü yassı ürün için katlama, düzeltme tezgahları

28.41.31 Bükme, katlama, düzleştirme veya yassılaştırma makineleri (sayısal kontrollü), metalleri
işlemek için olanlar (presler dahil) (yassı metal ürünleri işlemek için olanlar hariç)

28.41.31 Nümerik kontrollü olmayan yassı ürün için katlama, düzeltme tezgahları

28.41.31 Bükme, katlama, düzleştirme veya yassılaştırma makineleri (sayısal kontrollü), yassı metal
ürünleri işlemek için olanlar (presler dahil)

28.41.31 Makineler, metalleri bükme, katlama ve düzleştirme için olanlar

28.41.32 Makineler, metal delmek ve çentik atmak için

28.41.32 Nümerik kontr.olmayan diğer ürünler için diğer makasla kesme tezgahları ve pres

28.41.32 Zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (sayısal kontrollü olmayan) (presler,
kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları dahil)

28.41.32 Nümerik kontrollü olmayan yassı ürünler için tezgahlar

28.41.32 Nümerik kontr.olmayan diğer ürünler için makasla kesme ve diğer tezgahlar

28.41.32 Nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için tezgahlar

28.41.32 Makas tezgahları (presler dahil), metal ürünler için, sayısal kontrollü olmayan (düz metal
ürünleri işlemek için makineler ile kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları hariç)

28.41.32 Nümerik kontrollü diğer ürünler için tezgahlar

28.41.32 Zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (sayısal kontrollü) (presler, kombine
haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları dahil)

28.41.32 Nümerik kontrollü yassı ürünler için tezgahlar

28.41.33 Başka yerde sınıflandırılmamış, hidrolik olmayan presler, metal işlemede kullanılan

28.41.33 Nümerik kontrollü dövme tezgahları ve çekiçleri

28.41.33 Diğer presler; numerik kontrollü

28.41.33 Nümerik kontrollü olmayan dövme tezgahları ve çekiçleri

28.41.33 Dövme veya kalıpta dövme tezgahları ve çekiçleri (sayısal kontrollü), metalleri işlemek için
olanlar (presler dahil)

28.41.33 Dövme veya kalıpta dövme tezgahları ve çekiçleri (sayısal kontrollü olmayan), metalleri
işlemek için olanlar (presler dahil)

28.41.33 Başka yerde sınıflandırılmamış, hidrolik presler, metal işlemede kullanılan

28.41.33 Diğer hidrolik presler; nümerik kontrollü

28.41.33 Diğer presler; numerik kontrollü olmayan

28.41.33 Başka yerde sınıflandırılmamış demir dövme veya kalıpla baskı tezgahları ve çekiçleri;
hidrolik presler ve presler, metal işleme için olanlar

28.41.33 Hidrolik presler; nümerik kontrollü

28.41.34 Tel çekme makineleri

28.41.34 Vida, cıvata dişlerini açma makineleri
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28.41.34 Ezerek set (diş) açma makineleri (ovalama makineleri), metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri
veya sermetleri işlemek için olanlar

28.41.34 Metal/sermetleri talaş kaldırmadan işleyen diğer makineler

28.41.34 Dövme tezgahları ve bükme tezgahları, metal işlemek için, spiral metal şeritlerden esnek tüp
imalatı için tezgahlar ile elektro-manyetik vuruşlu metal şekillendirme tezgahları ve metalleri
talaşsız işlemek için diğer takım tezgahları (perçinleme tezgahları hariç)

28.41.34 Başka yerde sınıflandırılmamış takım tezgahları, metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya
sermetleri işlemek için olanlar (talaşsız işleyerek)

28.41.34 Çubuk, boru, profil, tel/bezerlerini çekme makineleri

28.41.34 Çekme tezgahları, metallerden, sinterlenmiş metal karbürlerden veya sermetlerden çubuklar,
tüpler, profiller, teller veya benzerleri için olanlar

28.41.34 Tel işlemeye mahsus makineler

28.41.34 Tel işleme makineleri (çekme tezgahları ve set (diş) açma makineleri hariç)

28.41.40 Aksam, parça ve aksesuar; baskılı devreler, baskılı devre montajları üreten makinalara,
?.(devamı Resmi Gazetede)

28.41.40 Metal şekillendirme takım tezgahlarının parça ve aksesuarları (alet tutacakları ve kendinden
açılan pafta kafaları, iş tutacakları, ayırıcı kafalar ve takım tezgahları için diğer özel
aksesuarlar hariç)

28.41.40 Metal kesme takım tezgahlarının parçaları ve aksesuarları (alet tutacakları ve kendinden açılan
pafta kafaları, iş tutacakları, ayırıcı kafalar ve takım tezgahları için diğer özel aksesuarlar
hariç)

28.41.40 84.56 ila 84.61 pozisyonlarındaki diğer makinalara ait aksam, parça ve aksesuar

28.41.40 Metal işleme takım tezgahlarının parça ve aksesuarları

28.41.40 (84.62-84.63)de ki makinelere ait aksam-parçalar

28.41.99 Metal işleme makineleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

28.49.11 Takım tezgahları, taş, seramik, beton veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı
soğuk işlemek için olanlar

28.49.11 Optik camlar için taşlama/parlatma makineleri

28.49.11 Diğer takım tezgahları, taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral malzemeleri
işlemek veya camı soğuk işlemek için olanlar (testere tezgahları, taşlama veya parlatma
tezgahları hariç)

28.49.11 Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus diğer
makinalar

28.49.11 Taşlama veya parlatma makinalarının diğerleri

28.49.11 Diğer camlar için taşlama/parlatma makineleri

28.49.11 Taşlama veya parlatma tezgahları, taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral
malzemeleri işlemek veya camı soğuk işlemek için olanlar

28.49.11 Taş, seramik, beton, çimento vb.mineral, soğuk cam işleyen testere makinası

28.49.11 Testere tezgahları, taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral malzemeleri
işlemek veya camı soğuk işlemek için olanlar

28.49.12 Ağaç/lifli maddelerden levha imaline mahsus presler

28.49.12 Ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen parlatma/zımba./taşlama makineleri

28.49.12 İşleme merkezleri; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için

28.49.12 Makineler ve cihazlar, elektro kaplama, elektroliz veya elektroforez için kullanılanlar

28.49.12 Başka yerde sınıflandırılmamış takım tezgahları, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert
plastik veya benzeri sert malzemelerin işlenmesi için

28.49.12 Dairevi testereler; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için

28.49.12 Delik açma veya zıvanalama makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert
maddeler için

28.49.12 Elektrolizle kaplama ve elektroliz makinaları; sadece veya esas itibarıyla baskılı devrelerin
üretiminde kullanılan
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28.49.12 Yarma,dilme veya soyarak yaprak halinde açma mak.; ağaç,mantar,kemik,sert kauçuk,sert
plastik vb.sert maddeler için

28.49.12 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler vb. işlemeye mahsus diğer makinalar

28.49.12 Ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen planya/freze/kalıplama makineleri

28.49.12 Otomatik yükleme yapılan, alet değiştirmeden iş yapan makineler

28.49.12 İşleme merkezleri (sert materyallerin işlenip şekil verilmesinde kullanılan çok amaçlı
makineler)

28.49.12 Bükme veya birleştirme makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert
maddeler için

28.49.12 Şerit testereler; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için

28.49.12 Presler, odun veya diğer odunsu malzemelerden yonga levha veya lifli yapı levhası üretmek
için olanlar ile odun ve mantar işlemek için ayrı fonksiyonları olan diğer makineler

28.49.12 Ağaç/mantar işlemeye mahsus diğer makine ve cihazlar

28.49.12 Elektrolizle kaplama, elektroliz veya elektroforez için diğer makine ve cihazlar

28.49.12 Takım tezgahları, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri
işlemek için olanlar; elektro kaplama makineleri

28.49.12 Ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeleri işleyen diğer testere makinaları

28.49.12 Elle yükleme yapılan, alet değiştirmeden iş yapan makineler

28.49.12 Çok amaçlı tezgahlar (iş parçası işlemler arasında otomatik olarak transfer edilenler), ahşap,
mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar

28.49.13 Sabit döner veya döner darbeli matkaplar, törpüleme (eğeleme) makineleri, perçinleyiciler, sac
levha kesiciler

28.49.13 Nümerik kontrollü olmayan delme tezgahları

28.49.13 Perçinleme tezgahları

28.49.13 Nümerik kontrollü delme tezgahları

28.49.13 Törpüleme makineleri

28.49.13 Nümerik kontr.olmayan yassı ürünler için makasla kesme ve diğer tezgahlar

28.49.13 Sac levha kesiciler

28.49.13 Makas tezgahları (presler dahil), sayısal kontrollü, metalleri işlemek için olanlar (kombine
haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları hariç)

28.49.13 Delme makineleri (matkaplar) metal işlemek için olanlar, sayısal kontrollü olmayan, (kızaklı
işlem üniteleri ve elle idare edilen makineler hariç)

28.49.13 Perçinler

28.49.13 Eğeleme makineleri

28.49.13 Delme makineleri (matkaplar) metal işlemek için olanlar, sayısal kontrollü, (kızaklı işlem
üniteleri hariç)

28.49.13 Makas tezgahları (presler dahil), sayısal kontrollü olmayan, düz metal ürünleri işlemek için
(kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları hariç)

28.49.13 Sabit döner veya döner darbeli matkaplar, metalleri işlemek için

28.49.13 Nümerik kontrollü makasla kesme tezgah ve presler

28.49.21 Başka yerde sınıflandırılmamış takım tutucuları

28.49.21 Alet tutucuları: aynalar, kıskaçlar ve kovanlar

28.49.21 Takım tutucuları ve kendinden açılan pafta kafaları, takım tezgahları için

28.49.21 Otomatik şekilde açılan pafta kafaları

28.49.21 Torna tezgahlarına mahsus diğer alet tutucuları

28.49.21 Dingiller, yüksükler ve rakorlar, takım tezgahları ve el aletleri için olanlar

28.49.21 Diğer alet tutucuları

28.49.21 Takım tutucuları, torna tezgahları için olanlar (dingiller, yüksükler ve rakorlar hariç)

28.49.21 Kendinden açılan pafta kafaları, takım tezgahları ve el aletleri için olanlar
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28.49.22 İşlenecek parça tutucular, takım tezgahları ve el aletleri için olanlar (belirli uygulamalar için
şablonlar ve sabitleyiciler (fikstürler) ile standart şablon ve sabitleyici parça (fikstür)
bileşenlerinden oluşan setler ile torna tezgahları için olanlar hariç)

28.49.22 İşlenecek parça tutucular, torna tezgahları için olanlar (belirli uygulamalar için şablonlar ve
sabitleyiciler (fikstürler) ile standart şablon ve sabitleyici parça (fikstür) bileşenlerinden oluşan
setler hariç)

28.49.22 Takım tezgahları için işlenecek parça tutucuları

28.49.22 Torna tezgahlarına mahsus diğer işlenecek parça tutucuları

28.49.22 Belirli uygulamalar için şablonlar ve sabitleyiciler (fikstürler) ile standart şablon ve sabitleyici
parça (fikstür) bileşenlerinden oluşan setler, takım tezgahları ve el aletleri için olanlar

28.49.22 İşlenecek parçalar için diğer alet tutucular

28.49.22 Özel uygulamalar için takım ve aparatlar; standart takım ve aparatların parçalarından oluşan
setler

28.49.23 Takım tezgahları için bölme başlıkları ve diğer özel ek parçalar

28.49.23 Makinelere ait taksim edici tertibat ve diğer özel tertibat

28.49.23 Başka yerde sınıflandırılmamış, takım tezgahları ve el aletleri için bölme başlıkları ve diğer
özel ek parçalar

28.49.24 Ağaç, plastik işleyen makineların dökme demir/çelik dökümden parçaları

28.49.24 HS 84.64'teki (Taş, seramik, beton, çimento, soğuk cam işleyen makineli aletler) makineler
için parça ve aksesuarlar

28.49.24 Ağaç, plastik işleyen makineların diğer aksam, parçaları

28.49.24 Taş, beton vb.işleyen makineların diğer aksam, parçaları

28.49.24 HS 84.65'teki (Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, plastik vb. işleme makineleri) makineler için
parça ve aksesuarlar

28.49.24 Taş, beton vb.işleyen makineların dökme demir/çelik dökümden parçaları

28.49.24 Takım tezgahlarının parça ve aksesuarları, ahşap, mantar, taş, sert kauçuk ve benzeri sert
malzemeleri işlemede kullanılanlar

28.49.99 Diğer takım tezgahı imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

28.91.11 Konvertörler, kepçeler, kütük (ingot) kalıpları ve döküm makineleri, metalürji veya metal
dökümhanelerinde kullanılan türdekiler

28.91.11 Konvertörler (metalürji), döküm kepçeleri, kütük (ingot) kalıpları ve döküm makineleri; metal
haddeleme makineleri

28.91.11 Tav ocakları

28.91.11 Diğer döküm makineleri

28.91.11 Boru imaline mahsus hadde makineleri

28.91.11 Basınçlı döküm makineleri

28.91.11 Metal boru imaline özgü hadde makineleri; sıcak veya kombine haldeki (soğuk ve sıcak) metal
haddeleme makineleri

28.91.11 Sıcak hadde makineleri ve kombine haldeki sıcak ve soğuk hadde makineleri

28.91.11 Külçe kalıpları ve döküm potaları

28.91.11 Soğuk hadde makineleri

28.91.11 Soğuk hadde makineleri, metaller için olanlar

28.91.12 Döv.çelik. sıcak hadde iş silindirleri; sıcak ve soğuk hadde destek silindirleri

28.91.12 Hadde makinesi silindirleri

28.91.12 Dökülmüş/kalıplanmış çelikten hadde silindirleri

28.91.12 Dökme demirden hadde silindirleri

28.91.12 Metalürji veya metal dökümhanelerinde kullanılan türde konvertörlerin, kepçelerin, kütük
(ingot) kalıplarının ve döküm makinelerinin parçaları

28.91.12 Dövülmüş çelikten soğuk hadde iş silindirleri

28.91.12 Metal haddeleme makinelerinin parçaları (silindirler hariç)
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28.91.12 Metalleri haddeleme makinelerinin aksam ve parçaları

28.91.12 Metalürji makinelerinin parçaları; metal haddeleme makinelerinin parçaları

28.91.12 Tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları aksam-parçaları

28.91.99 Metalürji makineleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

28.92.11 Sürekli hareketli elevatörler ve konveyörler, yeraltı kullanımı için

28.92.11 Sürekli hareketli elevatörler ve konveyörler, yeraltı kullanımı için olanlar

28.92.11 Yer altında kullanılan sürekli hareketli elevatörler ve konveyörler

28.92.12 Diğer delme/sondaj makineleri

28.92.12 Delme veya sondaj makineleri (petrol veya doğal gaz araştırmaları için kullanılan sabit
platformlar dahil) (kendinden hareketli olanlar hariç)

28.92.12 Kendinden hareketli delme veya sondaj makineleri

28.92.12 Kömür veya kaya kesicileri ve tünel açma makineleri (kendinden hareketli olanlar hariç)

28.92.12 Kendinden hareketli kömür veya kaya kesicileri ve tünel açma makineleri

28.92.12 Kömür/kaya kesicileri ve tünel açma makineleri; kendinden hareketli olmayan

28.92.12 Kömür veya kaya kesicileri (havözler) ve tünel açma makineleri; diğer delme ve sondaj
makineleri

28.92.12 Kömür/kaya kesicileri ve tünel açma makineleri; kendinden hareketli

28.92.12 Kendinden hareketli delme/sondaj makineleri

28.92.21 Paletli dozerler (tekerlekliler hariç)

28.92.21 Paletli buldozer ve angledozerler

28.92.21 Tekerlekli dozerler (ray döşemek için olanlar hariç)

28.92.21 Kendinden hareketli buldozerler ve angledozerler

28.92.21 Paletli olmayan buldozer ve angledozerler

28.92.22 Greyderler ve toprağın tesviyesine mahsus makineler

28.92.22 Skreyperler

28.92.22 Kendinden hareketli greyderler ve düzleyiciler; motorlu kazıyıcılar (skreyper)

28.92.22 Motorlu greyderler, düzleyiciler (tesviyeciler) ve kazıyıcılar (skreyper)

28.92.23 Vibratörlü olmayan yol silindirleri

28.92.23 Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makineler

28.92.23 Kendinden hareketli toprak sıkıştırma makineleri, yol silindirleri ve benzerleri

28.92.23 Vibratörlü yol silindirleri

28.92.23 Kendinden hareketli toprak sıkıştırma makineleri ve yol silindirleri

28.92.24 Ön ve arkası kazıyıcı ve yükleyici olan kepçeler

28.92.24 Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş küreyici yükleyiciler

28.92.24 Kendinden hareketli yükleyiciler, özellikle yeraltı kullanımı için tasarlanmış olanlar

28.92.24 Toprağı kazabilen, önden yüklemeli küreyici ve yükleyiciler

28.92.24 Paletli önden yüklemeli küreyici ve yükleyiciler

28.92.24 Kendinden hareketli ön ve arkası kazıyıcı ve yükleyici kepçeler

28.92.24 Kendinden hareketli tekerlekli veya paletli kazıyıcı yükleyiciler (özellikle yeraltı kullanımı
için dizayn edilenler hariç)

28.92.25 Kendinden hareketli, 360 derece dönebilen üst yapıya sahip mekanik kürekler, ekskavatörler
ve kepçeler (ön ve arkası kazıyıcı ve yükleyici olanlar hariç)

28.92.25 Kulesi 360 derece dönebilen ekskavatörler

28.92.25 Kulesi 360 derece dönebilen diğer makine ve cihazlar

28.92.26 Diğer kendinden hareketli mekanik kepçeler, ekskavatörler ve kepçeli yükleyiciler; madencilik
için diğer kendinden hareketli makineler

28.92.26 Diğer küreyici, yükleyici, ekskavatörler

28.92.26 Kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar



KOD TANIM

28.92.26 Kendinden hareketli, mekanik kazıyıcılar, ekskavatörler ve kepçeler (kendinden hareketli, 360
derece dönebilen üst yapıya sahip mekanik kürekler ve ön ve arkası kazıyıcı ve yükleyici
olanlar hariç)

28.92.26 Başka yerde sınıflandırılmamış kendinden hareketli, toprağı taşıyabilen, kazabilen, vb.
makineler

28.92.27 Kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma makine ve cihazları

28.92.27 Buldozer veya angledozer bıçakları

28.92.28 Damperli kamyonlar, kara yolu dışında kullanılanlar

28.92.28 Karayolu dışında kullanılmaya, eşya taşımaya mahsus diğer damperler

28.92.28 Damperler, kara yolu dışı kullanım için

28.92.28 Dizel/yarı dizel/benzinli karyolu dışı damperler

28.92.30 Kar küreyicileri ve kar püskürtücüleri

28.92.30 Diğer kazı makineleri

28.92.30 Başka yerde sınıflandırılmamış İmar, inşaat, park, bahçe, bina vb. işler için kullanılan
makineler.

28.92.30 Kendinden hareketli olmayan diğer toprak, cevher makine ve cihazlar

28.92.30 Bayındırlık, inşaat vb. işlerde kullanılmaya mahsus makine ve cihazlar

28.92.30 Kendinden hareketli olmayan sıkıştırma/basma makine-cihazları

28.92.30 Kazık varyosları ve kazık sökme makineleri

28.92.30 Kazık varyosları (kazık çakma makineleri) ve kazık sökme makineleri

28.92.30 Toprak kazma, hafriyat çıkarma, vb. makineleri, kendinden hareketli olmayanlar

28.92.30 Basma veya sıkıştırma makineleri (kendinden hareketliler hariç)

28.92.40 Beton ve harç karıştırıcılar

28.92.40 Toprak, cevher, taş, vb. kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar

28.92.40 Toprak, taş, cevher ve diğer mineral maddeleri tasnifleme, öğütme, karıştırma ve benzeri
işlemler için makineler

28.92.40 Mineral maddeleri bitümle karıştırmak için kullanılan makineler

28.92.40 Karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus diğer makina ve cihazlar

28.92.40 Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makineler

28.92.40 Metal cevherlerini tasnif etme, eleme, ayırma/yıkamaya mahsus makineler

28.92.40 Beton/harç karıştırıcılar

28.92.40 Tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama makineleri; ezme, öğütme, karıştırma, yoğurma
makineleri (beton/harç karıştırıcılar, mineral maddeleri bitümle karıştırmak için kullanılan
makineler hariç)

28.92.50 Paletli traktörler

28.92.61 Delme veya sondaj makinelerinin parçaları

28.92.61 Delme/sondaj makinelerinin aksam, parçaları

28.92.61 Hafriyat ve kazı makinelerinin, gemi macunalarının, vinçlerin ve hareketli kaldırma
kafeslerinin parçaları (delme/sondaj makineleri için olan kovalar, kürekler, kaldırmaya mahsus
tırnaklı aletler ve pençeler, bıçaklar (her türlü inşaat gereçleri) hariç)

28.92.61 Diğer ağır iş makinelerinin dökme demir/çelik dökümden aksam/parçaları

28.92.61 Delme, sondaj veya kazı makinelerinin parçaları; vinçlerin parçaları

28.92.61 Diğer ağır iş makinelerinin diğer aksam/parçaları

28.92.62 Diğer beton, mineral mak.dökme demir/çelik döküm aksam, parçaları

28.92.62 Diğer beton, mineral makinelerinin diğer mad.aksam, parçaları

28.92.62 HS 84.74'teki (Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme vb. için kullanılan makineleri)
makinelerinin parçaları

28.92.62 Toprak, taş ve benzeri maddeleri tasnifleme, öğütme, karıştırma veya diğer işlemler için
kullanılan makinelerin parçaları
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28.92.99 Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

28.93.11 Krema ayırıcılar (ekremözler)

28.93.11 Santrifüjlü krema (kaymak) ayırıcıları

28.93.12 Sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar

28.93.12 Süt ürünleri makineleri (homojenizeleştiriciler, irradyatörler (ışınlayıcılar), yağ yapma
makineleri, peynir yapma makineleri dahil)

28.93.12 Süt ürünleri makineleri

28.93.13 Hububat; baklagilin öğütülmesi, işlenmesi için makine; cihazlar

28.93.13 Değirmencilik sanayinde kullanılan veya hububat ya da kuru baklagillerin işlenmesi için
kullanılan makineler (çiftlik tipi makineler hariç)

28.93.13 Başka yerde sınıflandırılmamış makineler, hububat veya kurutulmuş sebzelerin işlenmesi veya
öğütülmesi için

28.93.14 Şarap, meyve suları vb. için kullanılan makine; cihazlar

28.93.14 Şarap, elma şarabı, meyve suları veya benzeri içeceklerin üretiminde kullanılan presler,
eziciler ve benzeri makineler

28.93.14 Şarap, elma şarabı, meyve suyu ve benzeri içeceklerin imalatında kullanılan makineler

28.93.15 Elektrikli olmayan ekmek ve unlu mamul fırınları

28.93.15 Yiyecek pişirmeye veya ısıtmaya mahsus diğer makine tesis ve cıhazlar

28.93.15 Kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve diğer cihazlar

28.93.15 Ev tipi olmayan filtreli kahve makineleri ile kahve yapma ve diğer sıcak içecekleri
hazırlamaya yarayan diğer teçhizatlar

28.93.15 Ekmek, pasta, bisküvi için diğer fırınlar; elektriksiz

28.93.15 Elektrikli olmayan ekmek ve diğer unlu mamul fırınları, bisküvi fırınları dahil

28.93.15 Ev tipi olmayan yiyecek pişirme veya ısıtma ekipmanları (elektrikli olmayan tünel fırınları,
elektrikli olmayan ekmek ve diğer unlu mamul fırınları, elektrikli olmayan filtreli kahve
makineleri hariç)

28.93.15 Ekmek, pasta, bisküvi için tünel fırınları; elektriksiz

28.93.15 Elektrikli olmayan fırınlar, ekmek ve diğer unlu mamuller için; ev tipi olmayan pişirme veya
ısıtma cihazları

28.93.16 Tarım ürünleri için kurutucular

28.93.16 Tarımsal ürünler için kurutucular, sıcaklık değişimi işlemiyle çalışanlar

28.93.16 Kurutucular, tarımsal ürünler için

28.93.17 Şeker imaline mahsus makine ve cihazlar

28.93.17 İçeceklerin hazırlanmasına/imaline mahsus makine ve cihazlar

28.93.17 Sanayi makineleri, şekerleme, kakao veya çikolatanın hazırlanması ve imalatı için olanlar

28.93.17 Başka yerde sınıflandırılmamış makineler, gıda veya içeceklerin hazırlanması veya imalatı için
olanlar

28.93.17 Makineler, gıda ve içeceklerin (katı ve sıvı yağlar dahil) endüstriyel olarak hazırlanması veya
imalatı için olanlar

28.93.17 Sanayi makineleri, şekerin hazırlanması ve imalatı için olanlar

28.93.17 Hayvansal veya sabit bitkisel katı veya sıvı yağların çıkarılması veya hazırlanması için
kullanılan makineler

28.93.17 Biracılığa mahsus makine ve cihazlar

28.93.17 Yiyecek/içecek hazırlanmasında kullanılan makine ve cihazlar

28.93.17 Katı veya sıvı yağların endüstriyel olarak hazırlanması veya imalatı için makineler

28.93.17 Sanayi makineleri, biracılık için olanlar

28.93.17 Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus makine ve cihazlar

28.93.17 Etleri/kümes hayvan etlerini hazırlayan makine ve cihazlar

28.93.17 Hayvansal/bitkisel yağların çıkarılmasına mahsus makine ve cihazlar
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28.93.17 Unlu mamüller pişirme makineleri (fırınlar ve hamur açıcılar hariç)

28.93.17 Sanayi makineleri, etlerin veya kümes hayvanları etlerinin hazırlanması için olanlar

28.93.17 Makarna/benzerlerinin imaline mahsus makine ve cihazlar

28.93.17 Sebze, meyve ve kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar

28.93.17 Sanayi makineleri, makarna, spagetti veya benzeri ürünlerin hazırlanması ve imalatı için
olanlar

28.93.17 Sanayi makineleri, meyve, sebze veya kabuklu yemişlerin hazırlanması için olanlar
(değirmencilikte veya kuru baklagillerin işlenmesi için kullanılanlar hariç)

28.93.17 Şekerleme, kakao/çikolata imali için makine ve cihazlar

28.93.17 Çay yapraklarını/kahve çekirdeklerini işlemeye mahsus makine ve cihazlar

28.93.18 Başka yerde sınıflandırılmamış tütünün hazırlanmasında veya işlenmesinde kullanılan
makineler

28.93.18 Tütünün hazırlanmasında veya işlenmesinde kullanılan makineler (kurutucular ve diğer ısıtma
teçhizatı, santrifüjler ve filtre presleri hariç)

28.93.18 Tütünün hazırlanmasına ve işlenmesine mahsus makine ve cihazlar

28.93.20 Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya
derecelendirilmesi için kullanılan makineler

28.93.20 Tohum, hububat veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya
ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar

28.93.31 Şarap, elma şarabı, meyve suları veya benzeri içeceklerin imalatında kullanılan presler,
eziciler ve benzeri makinelerin parçaları

28.93.31 İçecek işleme makinelerinin parçaları

28.93.31 Şarap, meyve suları vb. makinelere ait aksam; parçalar

28.93.32 HS 84.38'teki (Yiyecek/içecek sanayinde kullanılan makine ve cihazlar) makinelerinin
parçaları

28.93.32 Yiyecek/içecek sanayi makine ve cihazlarının aksam, parçaları

28.93.32 Gıda işleme makinelerinin parçaları

28.93.33 Tütün işleme makinelerinin parçaları

28.93.33 Tütünü hazırlayan ve işleyen makinelerin aksam, parçaları

28.93.33 Tütünün hazırlanması veya işlenmesi için kullanılan makinelerin parçaları

28.93.33 Tütün işleme makinelerin parçaları

28.93.34 Tohum ve tane işleme makinelerinin aksam, parçaları

28.93.34 Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya
derecelendirilmesinde kullanılan makinelerin parçaları

28.93.34 HS 84.37'teki (Tohumları temizleme, ayırma, öğütme, işleme makine ve cihazları)
makinelerinin parçaları

28.93.99 Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

28.94.11 Dokumalık maddeler için tekstüre, çekme, kesme makine ve cihazları

28.94.11 Şerit halindeki lifleri uzatan, büken ve iplik taslağı haline getiren makineler

28.94.11 Dokumaya elverişli maddelerin hazırlanmasına mahsus makineler

28.94.11 Dokumalık, sentetik/suni lif ekstrüzyonu için makine ve cihazlar

28.94.11 Dokumalık elyafın hazırlanması için tarama makineleri (penyöz)

28.94.11 Suni ve sentetik tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi, teksture edilmesi veya kesilmesi
için makineler; tekstil elyafı hazırlama makineleri

28.94.11 Dokumalık elyafın hazırlanması için karde makineleri (tarak makineleri)

28.94.12 Tekstil elyafının hazırlanmasına mahsus diğer makineler

28.94.12 Dokumaya elverişli lifleri katlama veya bükmeye mahsus makinalar

28.94.12 Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus makineler

28.94.12 Dokumaya elverişli lifleri bobinleme ve çilelemeye mahsus makineler



KOD TANIM

28.94.12 Tekstil büküm makineleri; katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makineleri

28.94.13 Dokuma makineleri (tezgahlar); mekiksiz, kumaş genişliği> 30 cm.

28.94.13 Dokuma makinesi (tezgahlar); motorlu, mekikli, kumaş genişliği>30cm.

28.94.13 Dokuma makineleri

28.94.13 Dokuma makinalari (tezgahları); kumaş genişliği=< 30 cm.

28.94.13 Dokuma makinesi (tezgahlar); motorsuz, mekikli, kumaş genişliği>30cm.

28.94.14 Yuvarlak (dairevi) örgü makinaları; silindir çapı<=165mm

28.94.14 Dairesel örgü yapan makineler

28.94.14 Diğer çözgülü örgü makineleri

28.94.14 Diğer örgü, gipür, tül, dantela vb. imali için makine ve cihazlar

28.94.14 Gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makineleri ve tafting makineleri

28.94.14 Çözgülü örgü makineleri (raschel tipi dahil); dikiş-trikotaj makineleri

28.94.14 Yuvarlak (dairevi) örgü makinaları; silindir çapı>165mm

28.94.14 Düz örgü makineleri, dikiş-trikotaj makineleri ve çözgülü örgü makineleri

28.94.14 Örgü makineleri; dikiş-trikotaj makineleri ve benzerleri; tafting makineleri

28.94.15 HS 84.44 (Dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen makineler), 84.45 (Lifleri
hazırlayan, iplik üreten-hazırlayan makineler), 84.46 (Dokuma tezgahları (makineleri)),
84.47'deki (Örgü tezgahları, gipür, tül, dantela, file imali makine, cihazları) makineler için
yardımcı makineler

28.94.15 Baskı makineleri, tekstil malzemelerinin baskısı için (ofset baskı makineleri, tipografik,
fleksografik, gravür baskı makineleri hariç)

28.94.15 Ratiyerler ve jakardlar, jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar

28.94.15 Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus makina ve cihazlar

28.94.15 Diğer tekstil makineleri için yardımcı cihazlar

28.94.15 Tekstil işleme amaçlı makinelerle kullanılan yardımcı makineler; tekstil baskı makineleri

28.94.21 Tekstil ipliği ve kumaşını yıkama, temizleme, sıkma, ütüleme, presleme, boyama, sarma ve
benzerleri için makineler; keçe imalatında ve bitirilmesinde kullanılan makineler

28.94.21 Muşamba ile bez kumaşa veya diğer desteklere macun uygulanması için diğer yer
kaplamalarının imalinde kullanılan makineler; tekstil iplikleri, kumaşları veya hazırlanmış
tekstil maddelerini giydirmek, bitirmek, sıkmak, kurutmak, kaplamak veya emprenye etmek
için kullanılan makineler

28.94.21 Mensucatı top halinde sarma, açma, katlama, kesmeye mahsus makineler

28.94.21 Tekstil kumaşlarını makaraya sarmak, makarayı açmak, katlamak, kesmek veya kertikli
kesmek için kullanılan makineler

28.94.21 Mensucatlar için diğer makineler

28.94.21 Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)

28.94.21 Ütü makineleri ve presleri (tela yapıştırma makineleri dahil; kalender makineleri hariç)

28.94.21 Yıkama, ağartma/boyama makineleri

28.94.21 Yıkama, beyazlatma veya boyama makineleri (mengeneler ve merdaneler, karıştırıcılar dahil;
ev veya çamaşırhane tipi çamaşır makineleri hariç)

28.94.21 Apre ve finisaj makineleri

28.94.21 Keçe, mensucat imal makinelerinin aksam, parçaları

28.94.21 Parça veya kalıplar halindeki keçe veya dokusuz kumaşların imalatı veya bitirilmesi için
kullanılan makineler (keçe şapka yapma ve şapka yapmak için kullanılan blokları yapmada
kullanılan makineler dahil)

28.94.21 Linoleum vb. imalatında mensucat vb. pasta kaplama makineleri

28.94.22 Diğer kurutma makineleri>kuru çamaşır kap.>10 kg.

28.94.22 Kuru temizleme makineleri

28.94.22 Çamaşırhane tipi çamaşır makineleri; kuru temizleme makineleri; kurutma makineleri,
kapasitesi > 10 Kg olanlar



KOD TANIM

28.94.22 Kurutma makineleri, kuru çamaşır kapasitesi > 10 kg olanlar

28.94.22 Ev veya çamaşırhane tipi çamaşır makineleri, kuru çamaşır kapasitesi > 10 kg olanlar (hem
yıkayıp hem kurutan makineler dahil)

28.94.22 Çamaşır makineleri; kuru çamaşır kapasitesi > 10 kg.

28.94.23 Çamaşır kurutma makineleri

28.94.23 Santrifüjlü çamaşır kurutma makineleri

28.94.24 Diğer dikiş makineleri

28.94.24 Sanayi tipi dikiş makineleri (kitap dikme makineleri, otomatik makineler hariç)

28.94.24 Otomatik üniteli dikiş makineleri

28.94.24 Dikiş makineleri (ev tipi dikiş makineleri ve kitap dikme makineleri hariç)

28.94.24 Sanayi tipi otomatik dikiş makineleri (kitap dikme makineleri hariç)

28.94.30 Başka yerde sınıflandırılmamış post, ham deri veya deriden eşyaların yapılması ve onarılması
için kullanılan makineler

28.94.30 Post, deri, köselelerin hazırlanması/dabaklanması/işlenmesi için makine ve cihazlar

28.94.30 Postların, ham derilerin ve derilerin işlenmesi, ayakkabı ve diğer eşyaların üretimi veya
onarımı için makineler

28.94.30 Deri, köseleden diğer eşyanın imaline/tamirine mahsus diğer  makine ve cihazlar

28.94.30 Ayakkabı yapım/onarım makineleri (deriyi yarma ve eşleştirme makineleri, deriyi şekilli
kesmek için kullanılan makineler, delme ve delik açma makineleri dahil; dikiş makineleri
hariç)

28.94.30 Postların, ham derilerin veya derilerin hazırlanması, tabaklanması ve işlenmesi için kullanılan
makineler

28.94.30 Ayakkabı imaline/tamirine mahsus makine ve cihazlar

28.94.40 Ev tipi dikiş makineleri (mobilyaları, tabanları ve kapakları hariç)

28.94.40 Ev tipi dikiş makineleri,sadece düz dikiş yapan motorlu, motorsuz ve başları; birim değeri >65
euro

28.94.40 Diğer dikiş makineleri ve başları

28.94.40 Ev tipi dikiş makineleri

28.94.40 Ev tipi dikiş makineleri,sadece düz dikiş yapan motorlu, motorsuz ve başları; diğerleri

28.94.51 HS 84.44 (Dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen makineler) ve HS 84.45'deki
(Lifleri hazırlayan, iplik üreten-hazırlayan makineler) makinelerin veya bunların yardımcı
makinelerinin parça ve aksesuarları

28.94.51 Dokumaya elverişli lif hazırlayan makinelerin kard garnitürü

28.94.51 Örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan aksam; parçalar

28.94.51 Dokumaya elver. lif hazırlayan makineler için aksam; parçalar

28.94.51 HS 84.47'deki (Örgü tezgahları, gipür, tül, dantela, file imali makine, cihazları) makinelerin
veya bunların yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları

28.94.51 Dokuma makinelerine mahsus taraklar, gücü telleri ve gücü çerçeveleri

28.94.51 Dokuma maddelerinden lif üreten, dokuyan, kesen makinelerin aksamı

28.94.51 Dokuma ve bükme makinelerinin parça ve aksesuarları

28.94.51 İlmiklerin oluşturulmasında kullanılan eşyalar

28.94.51 İğler, kelebekler, döner bilezikler ve açık ağızlı bilezikler; iplik makinaları için

28.94.51 Dokuma makinelerinin (dokuma tezgahları) veya bunların yardımcı makinelerinin parça ve
aksesuarları (mekikler, dokuma tezgahları için taraklar, gücü telleri ve gücü teli çerçeveleri
dahil)

28.94.51 Örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan platinler

28.94.51 Dokuma makineleri/yardımcı makinelerinin aksam, parçaları

28.94.51 İğler ve iğ mekikleri, ring iplik eğirme ve ring kopçalar

28.94.51 Dokumaya elverişli liflerin hazırlanmasına mahsus makinalara ait aksam, parça ve aksesuar
(kard garnitürü hariç)
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28.94.52 Dikiş makineleri ve bunların parçaları için mobilya, tabla ve mahfazaları; dikiş makinelerinin
diğer parçaları

28.94.52 Post, deri, kösele makinelerinin aksam, parçaları

28.94.52 Dokumaları yıkama, kurutma, ütüleme makinelerinin aksam, parçası

28.94.52 HS 8451'deki (Dokuma maddelerini yıkama, kurutma, ütüleme makine ve cihazları)
makineleri parçaları

28.94.52 Post, ham deri veya derilerin hazırlanması, tabaklanması veya işlenmesi, ayakkabı yapım ve
onarımı ile post, ham deri veya deriden diğer eşyaların imalatı veya onarımı için kullanılan
makinelerin parçaları (dikiş makineleri hariç)

28.94.52 Dikiş makinalarının mobilya, tabla, mahfaza ve diğer aksam ve parçaları

28.94.52 Dikiş makineleri iğneleri

28.94.52 Çamaşır makinelerine ait aksam ve parçalar

28.94.52 Ev veya çamaşırhane tipi çamaşır makinelerinin parçaları (hem yıkayıp hem kurutan
makineler için olanlar dahil)

28.94.52 Diğer tekstil ve giyim eşyası üretim makinelerinin ve deri işleme makinelerinin parçaları

28.94.52 Dikiş makinaları iğneleri

28.94.99 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretimi için kullanılan makinelerin imalatının bir parçası olarak
taşeronluk işlemleri

28.95.11 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru yapmak için kullanılan makineler

28.95.11 Kağıt veya mukavva için giyotinler (film kesme makineleri ve cihazları, kombine makaralı
boyuna kesme ve yeniden makaraya sarma makineleri ile boyuna veya çapraz kesme
makineleri hariç)

28.95.11 Kutu, tüp, varil vb. mahfazaları yapmaya mahsus makineler

28.95.11 Bobin halindeki kağıtları kesme ve tekrar sarma makineleri

28.95.11 Kağıt hamuru, kağıt veya mukavvadan eşya kalıplama makineleri (yumurta kartonları,
şekerlemeler veya kamp kullanımı için tabaklar, oyuncaklar dahil)

28.95.11 Kağıt veya mukavva için boyuna veya çapraz kesme makineleri (film kesme makineleri ve
cihazları, kombine makaralı boyuna kesme ve yeniden makaraya sarma makineleri hariç)

28.95.11 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makineler, bunların parçaları hariç

28.95.11 Torba kese kağıdı/zarf yapmaya mahsus makineler

28.95.11 Kağıt/kartonların finisajına mahsus makine ve cihazlar

28.95.11 Kağıt veya mukavvadan kutu, tüp, silindir ve benzeri muhafazaların yapımı için kullanılan
makineler

28.95.11 Kağıt ve mukavva için kombine makaralı boyuna kesme ve yeniden makaraya sarma
makineleri (film kesme makineleri ve cihazları hariç)

28.95.11 Başka yerde sınıflandırılmamış kağıt hamuru, kağıt veya mukavvanın işlenmesi için kullanılan
makineler

28.95.11 Boyuna/enine kağıt kesme makineleri

28.95.11 Kağıt hamuru, kağıt/kartondan kalıpla eşya imaline mahsus makineler

28.95.11 Kağıt veya mukavva finisajı için kullanılan makineler

28.95.11 Kağıt veya mukavvadan kese kağıdı, torba veya zarf yapma makineleri

28.95.11 Kağıt/karton imaline mahsus makine ve cihazlar

28.95.11 Diğer kağıt kesme makinaları

28.95.11 Kağıt veya mukavva imalatı için kullanılan makineler

28.95.11 Diğer kesme makineleri, kağıt veya mukavva için

28.95.11 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline mahsus makine ve cihazlar

28.95.11 Düz giyotinler

28.95.11 Kağıt hamuru, kağıt, karton işleyen diğer makine ve cihazlar

28.95.12 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru yapmak için kullanılan makinelerin parçaları
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28.95.12 Başka yerde sınıflandırılmamış kağıt veya mukavva imalatı ya da finisajı için kullanılan HS
8439'daki (Kağıt hamuru, kağıt, karton imaline mahsus makine ve cihazlar) makinelerin
parçaları

28.95.12 Diğer kağıt hamuru, karton, kağıt kesme makinesinin aksam ve parçaları

28.95.12 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imali için makina ve cihazlara ait aksam ve parçalar

28.95.12 Kesme makinelerinin aksam, parçaları

28.95.12 Kesme makinelerinin, kese kağıdı, torba/zarf yapma makinelerinin, kutu, tüp, silindir vb.
muhafazaların imalatı için kullanılan makinelerin, kağıt hamuru, kağıt veya mukavvadan
eşyaların kalıplaması için kullanılan makinelerin parçaları

28.95.12 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makineler

28.95.12 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin parçaları

28.95.12 Kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar için aksam ve parçalar

28.95.99 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makine imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

28.96.10 Püskürtme-kalıplama makineleri ve diğer termo şekil verme makineleri; kauçuk veya
plastikleri işlemek, kauçuk veya plastik ürünlerin imali için olanlar

28.96.10 Sünger görünüşlü/gözenekli ürün imaline mahsus diğer makine ve cihazlar

28.96.10 Başka yerde sınıflandırılmamış kauçuk veya plastiği işlemek için veya bu maddelerden ürün
imalatı için makineler

28.96.10 İç/dış lastiğin dökümüne/sırt kaplamasına mahsus makineler

28.96.10 Kauçuk/plastik eşyaları parçalara ayırma makineleri

28.96.10 Reaktif reçineleri işlemek için kullanılan makineler

28.96.10 Vakumlu döküm makineleri ve ısıtarak şekil veren diğer makineler

28.96.10 Kesme, ayırma ve soyma makineleri, kauçuk veya plastiği işlemek için veya bu maddelerden
yapılan ürünlerin imali için olanlar

28.96.10 Başka yerde sınıflandırılmamış kauçuk, plastik, vb.nin kalıplaması veya şekil verilmesi için
kullanılan diğer makineler

28.96.10 Ekstrüderler, kauçuk veya plastikleri işlemek ve kauçuk veya plastik ürünlerin imalatı için
olanlar

28.96.10 Plastik ve kauçuk işlemek için veya bu malzemelerden ürün imalatı için kullanılan başka yerde
sınıflandırılmamış makineler

28.96.10 Pnömatik lastiklerin kalıplaması veya sırt geçirmek için veya kullanılan makineler

28.96.10 Kauçuk veya plastiği parçalara ayırmak için kullanılan ekipmanlar

28.96.10 Ekstrüzyon makinaları; kauçuk/plastik eşya işlemeye veya imaline mahsus

28.96.10 Kauçuk/plastik için şekil vermeye veya döküm yapmaya mahsus diğer makinalar

28.96.10 Kauçuk/plastik eşyaları kesme, yarma, soyma makineleri

28.96.10 Vakumlu kalıplama makineleri ve diğer termo şekil verme makineleri; kauçuk veya plastikleri
işlemek veya imalatı için olanlar

28.96.10 Köpük ürünlerin imalatı için kullanılan makineler (reaktif reçineleri işlemek için olanlar hariç)

28.96.10 Enjeksiyon makinaları; kauçuk/plastik eşya işlemeye veya imaline mahsus

28.96.10 Kauçuk/plastik için şekil vermeye veya döküm yapmaya mahsuspresler

28.96.10 Kauçuk/plastik eşyaları karıştırıcı, yoğurucu, çarpıcı makineler

28.96.10 Enjeksiyon-kalıplama makineleri, kauçuk veya plastikleri işlemek ve kauçuk veya plastik
ürünlerin imalatı için olanlar

28.96.10 Başka yerde sınıflandırılmamış kauçuk, plastik, vb.nin kalıplaması veya şekil verilmesi için
kullanılan diğer presler

28.96.10 Mikserler, yoğurucular, çalkalayıcılar, kauçuk veya plastigi işlemek için olanlar

28.96.10 Püskürtme döküm makinaları; kauçuk/plastik eşya işlemeye veya imaline mahsus

28.96.10 Sünger görünüşlü/gözenekli ürün imaline mahsus reaktif reçine işleme makine ve cihazlar

28.96.10 Kauçuk/plastik eşyalara diğer şekilde biçim verme makineleri
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28.96.20 Kauçuk/plastik eşyaları işleyen/imal eden mak.dökme demir/çelik döküm aksam, parçaları

28.96.20 Plastik ve kauçuk işlemek için veya bu malzemelerden ürün imalatı için kullanılan başka yerde
sınıflandırılmamış makinelerin parçaları

28.96.20 Kauçuk/plastik eşyaları işleyen/imal eden mak.diğer maddelerden aksam, parçaları

28.96.20 Plastik ve kauçuk işlemek için veya bu malzemelerden ürün imalatı için kullanılan makinelerin
parçaları (kalıplama aletleri hariç)

28.96.99 Plastik ve kauçuk işlemek için kullanılan makinelerin imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

28.99.11 İplikle dikmeye, tel ile dikmeye, tel zımba ile birleştirme makine ve cihazlar

28.99.11 İplikle dikme, telle dikme ve zımbalama makineleri, kitaplar için (mukavva kutular ve
benzerinin imalatı için olanlar dahil, ofis kullanımı için zımbalama makineleri hariç)

28.99.11 Kitap/defter için kağıt ve formaları harmanlamaya mahsus makine ve cihazlar

28.99.11 Kitap dikiş makineleri

28.99.11 Diğer kitap ciltleme makineleri

28.99.11 Dikişsiz/soğuk/sıcak tutkal ile birleştirme makine ve cihazları

28.99.11 Kağıt katlama makineleri, kitaplar için olanlar

28.99.11 Kitap dikim makineleri

28.99.11 Diğer kağıt ve forma makine ve cihazları

28.99.11 Sıralama ve biraraya getirme makineleri, kitaplar için olanlar

28.99.11 Kitap/defter için kağıt katlama makineleri

28.99.11 Kitap ciltleme makineleri, kitap dikim makineleri dahil

28.99.11 Dikişsiz ciltleme makineleri, kitaplar için

28.99.12 Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya ve yapmaya mahsus makina,
cihaz ve teçhizat

28.99.12 Dizgilerin, baskı kalıplarının ve tabakaların hazırlanması veya yapılması için makineler,
cihazlar ve ekipmanlar

28.99.13 Ofset baskı yapan makina, bobin halinde kağıda baskı yapan

28.99.13 Ofset baskı makineleri, büro tipi olanlar hariç

28.99.13 Tabaka dışındaki kağıtlara baskı yapan ofset baskı makinaları

28.99.13 Diğer ofset baskı makineleri

28.99.13 Tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makina (yeni; kağıt boyutu <=  53 x 75 cm)

28.99.13 Ofset baskı makineleri, bobin halindeki kağıda baskı yapanlar

28.99.13 Tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makina (yeni; kağıt boyutu: >75x107cm)

28.99.13 Tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makina (yeni; 53x75cm < kağıt boyutu =< 75x107cm)

28.99.14 Tipografik baskı yapan makina (bobin halindeki kağıda baskı yapan) (fleksografik baskı
yapanlar hariç)

28.99.14 Diğer baskı makineleri, büro tipi olanlar hariç

28.99.14 Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar

28.99.14 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer baskı makineleri, büro tipi olanlar hariç

28.99.14 Gravür baskı (tifdruk) yapan makina

28.99.14 Diğer ofset baskı yapan makine-cihazlar

28.99.14 Tipografik baskı yapan makina (bobin halindeki kağıda baskı yapan hariç) (fleksografik baskı
yapanlar hariç)

28.99.14 Tipografik baskı makineleri, bobin halindeki kağıda baskı yapanlar (fleksografik baskı hariç)

28.99.14 Fleksografik baskı yapan makinalar

28.99.14 Fleksografik baskı yapan makineler

28.99.14 Gravür baskı (tifdruk) yapan makineler

28.99.20 Yalnızca veya temel olarak yarı iletken bilye ve yonga plakalarının imalatı için kullanılan
makine ve cihazlar



KOD TANIM

28.99.20 Düz panel göstergelerinin imaline mahsus makine ve cihazlar

28.99.20 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

28.99.20 Disklerin veya külçelerin imaline mahsus makine ve cihazlar

28.99.20 Yarı iletken aygıtların veya elektronik entegre devrelerin üretimi için makine ve cihazlar

28.99.20 Yalnızca veya temel olarak düz panel ekranları imalatı için kullanılan makine ve cihazlar

28.99.20 Yarı iletken tertibatın veya elektronik entegre devrelerin imaline mahsus makine ve cihazlar

28.99.31 Kurutucular, odun, kağıt hamuru, kağıt veya mukavva için olanlar

28.99.31 Kurutucular, odun, kağıt hamuru, kağıt veya mukavva için olanlar; başka yerde
sınıflandırılmamış ev tipi olmayan kurutucular

28.99.31 Diğer kurutucular

28.99.31 Ağaç, kağıt hamuru, kağıt/kartonlar için kurutucular

28.99.31 Kurutucular, ev tipi olmayanlar (tarım ürünleri, odun, kağıt hamuru kağıt veya mukavva için
olanlar hariç)

28.99.32 Atlı-karıncalar, salıncaklar, atış standları ve eğlence amaçlı diğer panayır araçları

28.99.32 Gezici sirk ve hayvan sergileri

28.99.32 Atlıkarınca, salıncak, atış standları, diğ. fuar ve panayır için eşya vb.

28.99.39 Mobil hidrolik maden direkleri

28.99.39 Sicim, halat veya kablo imalatı makineleri

28.99.39 İzotopik ayırım için makine ve cihazlar, bunların aksam, parçaları

28.99.39 Cam/cam eşyanın imaline/sıcak işlenmesine mahsus diğer makineler

28.99.39 Diğer yolcu biniş köprüleri (Havalimanları dışında kullanılan)

28.99.39 Kendine özgü fonksiyonu olan diğer makine ve cihazlar

28.99.39 İzotopik ayrıcı makineler ve cihazlar ile bunların parçaları

28.99.39 Çok amaçlı sanayi robotları (belirli bir işlevi yerine getirmek için tasarlanmış olanlar hariç
(örneğin kaldırmak, taşımak, yüklemek veya boşaltmak gibi))

28.99.39 Başka yerde sınıflandırılmamış HS 84'teki (Makineler, mekanik cihazlar, kazanlar aksam ve
parçaları) diğer makine ve mekanik gereçler

28.99.39 Diğer taş, toprak, metal cevheri vb. için makine ve cihazlar

28.99.39 Sınai robotlar

28.99.39 Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, homojenleştirme vb. makineleri

28.99.39 Hava taşıtlarının fırlatma cihaz ve tertibatı vb. aksam, parçaları

28.99.39 Ayrı fonksiyonları olan, karıştırmak, yoğurmak, ezmek, öğütmek, tasnif etmek, kalburdan
geçirmek, homojenleştirmek, emülsiyonlaştırmak için makineler ve mekanik cihazlar (robotlar
hariç)

28.99.39 Merkezi yağlama sistemleri

28.99.39 Hava taşıtı kalkış ve iniş tertibatı ile bunların parçaları; fren takımları veya benzeri tertibatlar
ile bunların parçaları, sivil kullanım için

28.99.39 Elektrik/elektronik ampul, tüp veya valflerin veya flaş ampullerinin cam zarflar içinde
montajına mahsus makinalar

28.99.39 Suyun buharlaşması yoluyla havayı soğutan cihazlar

28.99.39 Hidrolik maden direkleri (hareketli)

28.99.39 Diğer hava taşıtları iniş cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve parçaları

28.99.39 Elektrikli veya elektronik lambaların, tüplerin, valflerin veya flaş ampullerinin montajı için
makineler



KOD TANIM

28.99.39 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

28.99.39 Makineler, mekanik parçaları balans için

28.99.39 Optik liflerin ve taslaklarının imaline mahsus makineler

28.99.39 Havalimanlarında kullanılan yolcu biniş köprüleri

28.99.39 Baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde otomatik elektronik komponent dizgi
makinaları

28.99.39 Hava taşıtı kalkış ve iniş tertibatı, fren takımları ve benzerleri; tekerlek balans ekipmanları;
başka yerde sınıflandırılmamış özel amaçlı makineler

28.99.39 Bu faslın 9 (c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar

28.99.39 Metal işleyen makineler (elektrik tel.bobin halinde sarm.mahs.olan.dahil)

28.99.39 İp, halat/kablo bükme makineleri

28.99.39 Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıplamaya ve şekil vermeye mahsus makine ve
cihazlar

28.99.39 Başka yerde sınıflandırılmamış toprak, taş ve cevherler, vb. için diğer makineler

28.99.39 Cam veya cam eşyaların imalatı veya sıcak işlenmesi için kullanılan makineler

28.99.39 Mekanik parçaları dengeleme makineleri (balans makineleri)

28.99.39 Ayrı fonksiyonları olan makineler, metallerin işlenmesi için olanlar (robotlar hariç)

28.99.40 Kitap/defter için forma, kağıt dikme, cilt makine ve cihazlarının aksam, parçaları

28.99.40 Basım ve kitap ciltleme makinelerinin parçaları

28.99.40 Dökme demir/çelikten; baskı yapan makinanın aksam, parçası

28.99.40 Dizgi makineleri, matrisler, klişecilik makineleri vb. için aksam ve parçalar

28.99.40 Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar ın aksam, parçası

28.99.40 Diğerlerinden; baskı yapan makinanın aksam, parçası

28.99.51 Yalnızca veya temel olarak yarı iletken bilyelerin ve yonga plakaların, yarı iletken aygıtların,
elektronik entegre devrelerin veya düz panel ekranların imalatı için kullanılan makine ve
cihazların parçaları

28.99.51 Sadece veya esas olarak a) yarı iletken bilyelerin ve yonga plakaların, yarı iletken aygıtların,
elektronik entegre devrelerin veya düz panel ekranların imalatı için kullanılan makine ve
cihazların parça ve aksesuarları b) maskelerin ve hedef göstergelerin (retiküllerin) imalatı veya
onarımı için olan makinelerin ve aparatların parça ve aksesuarları c) yarı iletken cihazların
veya elektronik entegre devrelerin montajı için olan makinelerin ve aparatların parça ve
aksesuarları ve d) bilyelerin, yonga plakaların, yarı iletken cihazların, elektronik entegre
devrelerin ve düz panel ekranların kaldırılması, taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması için
olan makinelerin ve aparatların parça ve aksesuarları

28.99.51 Yarı iletken disk, elektronik entegre devresi, düz panel göstergesi imal eden makinalara ait
aksam, parça ve aksesuar

28.99.52 Elektrikli veya elektronik lambalar, tüpler, valflar veya flaş ampullerinin cam içinde montajı
için makineleri ile cam/cam eşyanın imalatı ve sıcak işlenmesi için kullanılan makinelerin
parçaları (cam yapımı için kullanılan kalıplar hariç)

28.99.52 Baskılı devre montajlarını üreten otomatik elektronik komponent dizgi makinaları
(8479.89.70) için aksam ve parçalar

28.99.52 Optik liflerin ve taslaklarının imaline mahsus makinaların (8475.21.00) aksam ve parçaları

28.99.52 Su jeti kesme makinalarına (8456.50.00) ait aksam ve parçalar

28.99.52 HS 84.79'daki (Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar) makinelerin parçaları

28.99.52 Diğer özel amaçlı makinelerin parçaları

28.99.52 Elektrik/elektronik ampul, tüp, valf,flaş ampulü montaj mak. ile cam/cam eşya imal mak.için
diğer aksam ve parçalar



KOD TANIM

28.99.52 Kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin dökme demir veya çelik dökümden diğer aksam
ve parçası

28.99.52 Kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin diğer aksam ve parçaları

28.99.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makine imalatının bir parçası olarak
taşeronluk işlemleri

29.10.11 Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar; silindir hacmi=< 50 cm3

29.10.11 Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli pistonlu motor; 250 cm3 < silindir hacmi =< 500 cm3

29.10.11 Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; 50 cm3<silindir hacmi=< 125 cm3

29.10.11 Kıvılcım ateşlemeli, ileri geri hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, HS 87'deki Motorlu
kara taşıtları için (motosikletler hariç) ve silindir hacmi ≤ 1000 cm³ olanlar

29.10.11 Kıvılcım ateşlemeli, ileri geri hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, taşıtlar için ve silindir
kapasitesi ≤ 1000 cm³ olanlar

29.10.11 Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli pistonlu motor; 500cm3 < silindir hacmi =< 1000cm3

29.10.11 Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; 125 cm3<silindir hacmi=< 250 cm3

29.10.12 Kıvılcım ateşlemeli, ileri geri hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, HS 87'deki Motorlu
kara taşıtları için (motosikletler hariç) ve silindir hacmi > 1000 cm³ olanlar

29.10.12 Kıvılcım ateşlemeli, ileri geri hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, taşıtlar için ve silindir
kapasitesi > 1000 cm³ olanlar

29.10.12 Motokültür, insan, yük ve diğer özel amaçlı araçlar için kıvılcım ateşlemeli motor;
silin.hac.>1000 cm3

29.10.12 Kara taşıtları için kullanılmamış diğer  kıvılcım ateşlemeli motor; 1000cm3<silindir
hacmi=<1500 cm3

29.10.12 Kara taşıtları için kullanılmamış diğer  kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi>1500 cm3

29.10.13 Diğer kara taşıtları için dizel motor; 100 kW<güç=< 200 kW

29.10.13 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar, taşıtlar için

29.10.13 Motokültör, binek otoları, eşya taşıma ve özel araçlar için dizel motor

29.10.13 Diğer kara taşıtları için dizel motor; güç=< 50 kW

29.10.13 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), taşıtlar için
(demir yolu veya tramvay vagonları için olanlar hariç)

29.10.13 Diğer kara taşıtları için dizel motor; güç>200 kW

29.10.13 Diğer kara taşıtları için dizel motor; 50 kW<güç=< 100 kW

29.10.21 Otomobil/ambulans (benzinli, yeni) (silindir hacmi <=1000 cm3)

29.10.21 Sadece kıvılcım ateşlemeli motorlu kara taşıtları, silindir kapasitesi ≤ 1500 cm³

29.10.21 Kıvılcım ateşlemeli motorlu kara taşıtları, silindir kapasitesi ≤ 1500 cm³, yeni

29.10.21 Otomobil/ambulans ve karavan (benzinli, yeni) (1000 cm3<silindir hacmi<1500 cm3)

29.10.22 Kıvılcım ateşlemeli motorlu kara taşıtları, silindir kapasitesi > 1500 cm³, yeni

29.10.22 Motorlu kara taşıtları, sadece silindir hacmi > 1500 cm³ olan benzin motorlu (silindir hacmi >
3000 cm³ olan motorlu karavanlar dahil) (10 ve daha fazla kişi taşıma kapasiteli araçlar, kar
taşıtları, golf arabaları ve benzeri taşıtlar hariç)

29.10.22 Motorlu karavanlar, sadece kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri hareketli pistonlu
motorlu, 1500 cm³ < silindir hacmi ≤ 3000 cm³ olanlar

29.10.22 Karavan (benzinli, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi=<3000 cm3)

29.10.22 Otomobil/ambulans (benzinli, yeni) (silindir hacmi>3000 cm3)

29.10.22 Otomobil/ambulans (benzinli, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi<3000 cm3)

29.10.23 Otomobil/ambulans (dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi<1500 cm3)

29.10.23 Karavan (dizel/yarı dizel, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi=<2500 cm3)

29.10.23 Motorlu kara taşıtları, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, 1500 cm³ < silindir hacmi ≤ 2500
cm³ olanlar (10 ve daha fazla kişi taşıma kapasiteli araçlar, motorlu karavanlar, kar taşıtları,
golf arabaları ve benzeri taşıtlar hariç)

29.10.23 Otomobil/ambulans (dizel/yarı dizel, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi<2500 cm3)



KOD TANIM

29.10.23 Motorlu kara taşıtları sadece dizel veya yarı dizel, silindir hacmi > 2500 cm³ olanlar (10 ve
daha fazla kişi taşıma kapasiteli araçlar, motorlu karavanlar, kar taşıtları, golf arabaları ve
benzeri taşıtlar hariç)

29.10.23 Motorlu kara taşıtları, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, silindir kapasitesi <= 1500 cm³
olanlar (10 ve daha fazla kişi taşıma kapasiteli araçlar, kar taşıtları, golf arabaları ve benzeri
taşıtlar hariç)

29.10.23 Karavan (dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi>2500 cm3)

29.10.23 Motorlu karavanlar, sadece sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı piston motorlu (dizel veya yarı
-dizel), 1500 cm³ < silindir hacmi ≤ 2500 cm³ olanlar

29.10.23 Otomobil/ambulans (dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi>2500 cm3)

29.10.23 Motorlu karavanlar, sadece sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı piston motorlu (dizel veya yarı
-dizel), silindir hacmi > 2500 cm³ olanlar

29.10.23 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar (dizel veya yarı dizel), yeni

29.10.24 Motorlu kara taşıtları, itici gücü sadece elektrik motoru olanlar

29.10.24 Hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; harici bir güç
kaynağından şarj edilenler

29.10.24 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; yeni, harici güç
kaynağından şarj edilenler HARİÇ

29.10.24 Diğer motorlu kara taşıtları, yolcu taşımacılığı için

29.10.24 Hem dizel/yarı dizel hemde tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; harici güç
kaynaktan şarj edilenler HARİÇ

29.10.24 İnsan taşımaya mahsus diğer taşıtlar

29.10.24 Diğer motorlu kara taşıtları, yolcu taşımacılığı için (itici gücü sadece elektrik motorlu olanlar
ile taşıma kapasitesi >= 10 kişi olan taşıtlar, kar taşıtları, golf arabaları ve benzeri araçlar
hariç)

29.10.24 Motorlu kara taşıtları, hem kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı ileri
geri hareket pistonlu motoru hem de itici güç olarak elektrik motoru olanlar, harici bir elektrik
kaynağına takılarak şarj edilebilenler

29.10.24 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; yeni, harici bir güç
kaynağından şarj edilenler

29.10.24 Motorlu kara taşıtları, hem kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı ileri
geri hareket pistonlu motoru hem de itici güç olarak elektrik motoru olanlar (harici bir elektrik
kaynağına takılarak şarj edilebilenler hariç)

29.10.24 Sadece elektrik motorundan tahrikli diğer taşıtlar; yeni

29.10.30 Minibüs, midibüs ve otobüs; yeni, dizel veya yarı dizel, silindir hacmi>2500 cm3, kapasitesi
>=10 kişi

29.10.30 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; silindir hacmi<=2800 cm3,
kapasitesi >=10 kişi

29.10.30 Minibüs, midibüs, otobüs; yeni, benzinli, silindir hacmi>2800 cm3, kapasitesi >=10 kişi

29.10.30 Motorlu kara taşıtları, yolcu kapasitesi ≥ 10 kişi

29.10.30 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; silindir hacmi>2800 cm3,
kapasitesi >=10 kişi

29.10.30 Diğer motorlarla mücehhez toplu yolcu taşıtları; kapasitesi >=10 kişi

29.10.30 Hem dizel veya yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; silindir
hacmi<=2500 cm3,kapasite>=10 kişi

29.10.30 Minibüs, midibüs, otobüs; yeni, benzinli, silindir hacmi <= 2800 cm3, kapasitesi >=10 kişi

29.10.30 Hem dizel veya yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; silindir
hacmi>2500 cm3, kapasite>=10 kişi

29.10.30 Minibüs, midibüs ve otobüs; yeni, dizel veya yarı dizel, silindir hacmi <= 2500 cm3,
kapasitesi >=10 kişi

29.10.30 Sadece elektrik motorundan tahrikli taşıtlar; kapasitesi >=10 kişi



KOD TANIM

29.10.41 Yük taşıtları, sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel),
yeni

29.10.41 Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (brüt ağırlığı=<5 ton)(dizel/yarı
dizel) (EURATOM)

29.10.41 Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (brüt ağırlık.>20 ton)

29.10.41 Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (silindir hac.>2500 cm3; brüt ağırlığı=<
5ton)

29.10.41 Yüksek radyoaktif maddelerin taşıyan taşıtlar (brüt ağırlık>20 ton)

29.10.41 Yük taşıtları, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı-dizel);
brüt araç ağırlığı > 20 ton olanlar (damperli kamyonlar hariç)

29.10.41 Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (5 ton <brüt ağırlık=< 20 ton)

29.10.41 Yüksek radyoaktif maddelerin taşıyan taşıtlar (5 ton<brüt ağırlık=.<20 ton)

29.10.41 Yük taşıtları, dizel veya yarı-dizel motorlu, 5 ton < brüt araç ağırlığı ≤ 20 ton arası olanlar
(kamyonetler dahil) (damperli kamyonlar, traktörler hariç)

29.10.41 Yük taşıtları, dizel veya yarı-dizel, motorlu, brüt araç ağırlığı ≤ 5 ton olanlar (damperli
kamyonlar hariç)

29.10.41 Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (silindir hac.=<2500 cm3; brüt ağırlığı<
5ton)

29.10.42 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu taşıtlar

29.10.42 Benzinli eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (silindir hac.>2800 cm3; brüt ağırlık=< 5 ton)

29.10.42 Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus benzinli taşıtlar (brüt ağırlık=<5 ton)
(EURATOM)

29.10.42 Benzinli eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (silindir hac.=<2800 cm3; brüt ağırlık< 5 ton)

29.10.42 Yük taşıtları, kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu, diğer yük taşıtları, yeni

29.10.42 Benzinli eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (brüt ağırlık>5 ton)

29.10.42 Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus benzinli taşıtlar (taşıma kap.>5 ton)

29.10.43 Çekiciler; yeni, yarı römorklar için

29.10.43 Kara yolu çekicileri, yarı römorklar için

29.10.44 Binek otoları, insan taşımaya mahsus dizel araç ve çekicilerin motorlu şasileri

29.10.44 Binek otoları, insan taşımaya mahsus benzinli araçların motorlu şasileri (8703 için)

29.10.44 Motorlu şasiler, traktörler, otomobiller ve temel olarak insan ve yük taşıtmacılığı için
tasarlanmış diğer motorlu kara taşıtları ile yarış arabaları da dahil özel amaçlı taşıtlar için
olanlar

29.10.44 Motorlu şasiler, motorlu kara taşıtları için olanlar

29.10.44 Otobüs, midibüs ve kamyonların motorlu şasileri

29.10.44 Özel amaçlı taşıtların motorlu şasileri

29.10.51 Vinçli kamyonlar

29.10.51 Vinçli taşıtlar

29.10.52 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için imal edilmiş motorlu kara taşıtları, golf arabaları ve
benzeri taşıtlar

29.10.52 Motorlu kar arabası, golf arabası ve benzerleri

29.10.52 Golf arabaları vb. özel taşıt (dizel/yarı dizel/benzinli )

29.10.52 Kar taşıtları (dizel, yarı dizel veya benzinli)

29.10.59 Beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar

29.10.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı motorlu kara taşıtları

29.10.59 Başka yerde sınıflandırılmamış özel amaçlı motorlu kara taşıtları

29.10.59 Arazözler, kar küremeye mahsus taşıtlar, merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar,
özel amaçlı diğer taşıtlar

29.10.59 Sondaj veya delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler

29.10.59 Beton karıştırıcı donanımlı taşıtlar
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29.10.59 Beton pompalama taşıtları

29.10.59 Yangın müdahale taşıtları

29.10.59 İtfaiye taşıtları

29.10.99 Motorlu kara taşıtları imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

29.20.10 Binek otomobili montaj sanayi karoserleri (şoför mahalleri dahil)

29.20.10 Motokülter, damper, özel amaçlı taşıt montaj sanayi karoserleri (şoför mahalleri dahil)

29.20.10 Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta)

29.20.10 Binek otomobili diğer amaçlar için karoserleri (şoför mahalleri dahil)

29.20.10 Kamyonların, kamyonetlerin, otobüslerin, minibüslerin, vagonların, traktörlerin, damperli
kamyonların ve özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının karoserleri (tamamen donatılmış veya
tamamlanmamış karoserler, taşıma kapasitesi ≥ 10 kişi olanlar dahil)

29.20.10 Traktörler,özel amaçlı motorlu taşıtların karoserileri;diğerleri (şoför mahalleri dahil)

29.20.10 Otomobiller ve diğer motorlu kara taşıtlarının karoserleri; esas olarak yolcu taşımak için
tasarlanmış olanlar (golf arabaları ve benzeri taşıtlar dahil) (taşıma kapasitesi ≥ 10 kişi olanlar
hariç)

29.20.21 Diğer amaçlı konteynerler

29.20.21 Konteynerler, bir veya daha fazla taşıma şekline göre tasarlanmış olanlar (sıvı taşımak için
olanlar dahil)

29.20.21 Konteyner; radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için
kurşunla kaplanmış (EURATOM)

29.20.21 Konteynerler, bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak tasarlanmış olanlar

29.20.22 Karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı römorklar; ağırlık <= 1600kg

29.20.22 Karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı römorklar; ağırlık > 1600kg

29.20.22 Karavan tipinde treyler ve yarı treylerler, konut veya kamp amaçlı, ağırlığı <= 1600 kg

29.20.22 Karavan tipinde treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), ev olarak veya kamp için

29.20.22 Karavan tipinde treyler ve yarı treylerler, konut veya kamp amaçlı, ağırlığı > 1600 kg

29.20.23 Diğer römorklar ve yarı römorklar (karavan/kamp tipi, tarımda kullanılmaya ve eşya taşımaya
mahsus olanlar hariç)

29.20.23 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer treyler (römork) ve yarı treylerler (yarı römork)

29.20.23 Diğer yarı römorklar; yeni

29.20.23 Diğer treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)

29.20.23 Eşya taşımaya mahsus diğer yeni römorklar

29.20.23 Radyoaktif madde taşınmak için özel yapılmış römork, yarı römorklar

29.20.23 Tanker römork ve yarı römorklar

29.20.30 Römork, yarı römork vb. taşıtların diğer aksam-parçaları

29.20.30 Akslar; mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan treyler (römorklar), yarı treyler (yarı
römorklar) ve diğer araçlar için

29.20.30 Parçalar; mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan treyler (romörkler ), yarı treyler (yarı
römorklar) ve diğer araçlar için (şasiler, karoserler, akslar hariç)

29.20.30 Römork, yarı römorkların aksları

29.20.30 Karoserler; mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan treyler (römorklar), yarı treyler (yarı
römorklar) ve diğer araçlar için

29.20.30 Treyler (römork), yarı treyler (yarı römork) ve diğer araçların parçaları, mekanik hareket
ettirici tertibatı olmayanlar

29.20.30 Römork, yarı römorkların şasileri

29.20.30 Römork, yarı römorkların karoseriler

29.20.30 Şasiler; mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan treyler (römorklar), yarı treyler (yarı
römorklar) ve diğer araçlar için

29.20.40 Motorlu kara taşıtlarının yenilenmesi, montajı, donanım ve karoser hizmetleri

29.20.40 Motorlu kara taşıtlarının isteğe bağlı uyarlanması hizmetleri
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29.20.40 Yolcuların korunması amacıyla limuzinlerin zırhlanması hizmetleri

29.20.40 Motorlu kara taşıtları motorlarının modifiye edilmesi hizmetleri

29.20.50 Karavan ve arabayla çekilen tekerlekli evlerin donanım hizmetleri

29.20.99 Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta) ile treyler (römork) ve yarı treylerlerin (yarı
römork) imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

29.31.10 Diğer ulaşım araçlarında kullanılan kablo bağlantı takımları

29.31.10 Ateşleme kablo takımları ve diğer kablo takımları, taşıtlarda, hava taşıtlarında veya gemilerde
kullanılan

29.31.10 Otomobillerde kullanılan kablo bağlantı takımları

29.31.10 Ateşleme bujileri veya taşıtlarda, uçaklarda veya gemilerde kullanılan türden diğer kablo
bağlantı takımları

29.31.21 Distribütörler ve ateşleme bobinleri

29.31.21 Ateşleme bujileri; ateşleme manyetoları, manyetolu dinamolar; manyetik volanlar;
distribütörler ve ateşleme bobinleri

29.31.21 Distribütörler; ateşleme bobinleri

29.31.21 Ateşleme bujileri

29.31.21 Ateşleme manyetoları, manyetolu dinamolar, manyetik volanlar

29.31.21 Ateşleme ve dinamo manyetoları, manyetik volanlar

29.31.22 İçten yanmalı motorlarda kullanılan diğer jeneratörler

29.31.22 Marş motorları ve çift amaçlı marş-jeneratörler; diğer jeneratörler ve ekipmanlar

29.31.22 İçten yanmalı motorlarda kullanılan diğer tertibat, cihazlar

29.31.22 Marş motorları ve çift amaçlı marş-jeneratörler

29.31.22 Jeneratörler, içten yanmalı motorlar için olanlar (dinamolar ve alternatörler dahil) (çift amaçlı
marş-jeneratörler hariç)

29.31.22 Başka yerde sınıflandırılmamış ekipmanlar, içten yanmalı motorlar için olanlar

29.31.22 Marş motorları

29.31.23 Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları

29.31.23 Elektrikli ses sinyal ekipmanları, bisiklet, motorsiklet veya kara taşıtları için olanlar (motorlu
araçlar için hırsız alarmları hariç)

29.31.23 Cam siliciler, buzlanma/buğulanmayı önleyici tertibat

29.31.23 Elektrikli ses sinyalli hırsız alarmları, motorlu kara taşıtları için olanlar

29.31.23 Cam silecekleri, buz ve buğu çözücüler (cam ısıtıcıları), motosikletler ve motorlu kara taşıtları
için olanlar

29.31.23 Elektrikli sinyalizasyon donanımları, cam silecekleri, buz çözücüler ve buğu çözücüler,
motorlu kara taşıtları ve motosikletler için olanlar

29.31.23 Elektrikli veya pille çalışan aydınlatma veya görsel işaret cihazları; bisikletlerde kullanılan
türden olanlar

29.31.23 Sesli diğer işaret cihazları

29.31.30 Elektrikli ateşleme veya marş ekipmanların, jeneratörlerin ve içten yanmalı motorlar için devre
kesici parçalar

29.31.30 Motorlu araçların diğer işaret cihazlarının aksam, parça

29.31.30 İçten yanmalı motorların elektrikli hareket tertibat aksamı

29.31.30 Bisikletlerde veya motosikletlerde kullanılan türden elektrikli aydınlatma veya işaret cihazları,
hırsız alarmları, cam siliciler, buzlanma veya buğulanmayı önleyici tertibatın aksam ve
parçaları

29.31.30 Motorlu taşıtlarda kullanılan türden elektrikli aydınlatma veya işaret cihazları, hırsız alarmları,
cam siliciler, buzlanma veya buğulanmayı önleyici tertibatın aksam ve parçaları (bisiklet ve
motosiklerde kullanılanlar hariç)

29.31.30 Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmlarının aksam, parçası

29.31.30 Motorlu kara taşıtları ve motosikletler için diğer elektrikli donanımların parçaları
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29.31.99 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatının bir parçası olarak
taşeronluk işlemleri

29.32.10 Motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar

29.32.10 Motorlu kara taşıtları için koltuklar

29.32.20 Koltuk emniyet kemerleri

29.32.20 Şişmeli (şişirici sistemli) hava yastıkları ve parçaları

29.32.20 Montaj sanayinde kullanılan diğer taşıtların karasorü aksamı

29.32.20 Diğer kara taşıtlarının karasorü aksamı

29.32.20 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag)

29.32.20 Motorlu taşıtlar için hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag) ve aksam ve parçaları (kapalı
kalıpta dövülmüş çelikten)

29.32.20 Başka yerde sınıflandırılmamış karoserlerin (kabin dahil) parça ve aksesuarları

29.32.20 Motorlu taşıtlar için hava ile şişmeli diğer hava yastıkları (airbag) ve diğer aksam ve parçaları

29.32.20 Emniyet kemerleri; diğer taşıtlar için

29.32.20 Emniyet kemerleri; özel amaçlı,binek otomobilleri,insan taşımak için imal edilmiş diğer
motorlu taşıtlar için

29.32.20 Koltuk emniyet kemerleri, hava yastıkları ve karoser parça ve aksesuarları

29.32.30 Direksiyon simiti, direksiyon mili, direksiyon kutuları ve parçaları

29.32.30 Kara taşıtlarının frenleri ve servo - frenleri ve bunların aksam ve parçaları

29.32.30 Kara taşıtları vites kutuları aksam, parçası (diğerleri)

29.32.30 Kara taşıtları diğer akslarının aksam, parçaları (diğerleri)

29.32.30 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için suspansiyon sistemleri vb.aksam ve parçaları

29.32.30 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için radyatörleri vb. aksam ve parçaları

29.32.30 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için eksoz susturucuları ve boruları

29.32.30 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için direksiyon simitleri, kolonları, kutuları

29.32.30 Kara taşıtları için diğer aksam, parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

29.32.30 Motorlu kara taşıtları için başka yerde sınıflandırılmamış parça ve aksesuarlar

29.32.30 Hareket ettirici akslar, hareketsiz akslar ve bunların parçaları

29.32.30 Jant - diğer maddelerden

29.32.30 Eksoz boruları, susturucuları ve parçaları

29.32.30 Diğer motorlu araçlara ait tamponlar

29.32.30 Kara taşıtlarının vites kutuları

29.32.30 Kara taşıtları akslarının aksam, parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

29.32.30 Yıldız şeklinde tek parça tekerlek poyraları (demir/çelikten)

29.32.30 Kara taşıtları için suspansiyon sistemleri (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

29.32.30 Kara taşıtları için radyatörler vb. aksam ve parçaları (diğerleri)

29.32.30 Kara taşıtları montaj sanayisi için debriyajlar vb. aksam, parçaları

29.32.30 Kara taşıtları için direksiyon simitinin, kolonunun, kutusunun diğer aksam, parçası

29.32.30 Tamponlar ve parçaları (plastik tamponlar dahil)

29.32.30 Jant - alüminyumdan

29.32.30 Debriyaj ve debriyaj parçaları

29.32.30 Özel amaçlı,eşya taşımak,insan taşımak için motorlu taşıtlar,traktörler,motokültörlerin fren ve
servo frenler ve aksamı

29.32.30 Kara taşıtları vites kutuları aksam, parçası (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

29.32.30 Kara taşıtları taşıyıcı akslarının aksam, parçaları (diğerleri)

29.32.30 Tekerlekler; bunların aksam, parça ve aksesuarı (diğer maddelerden)

29.32.30 Kara taşıtları için suspansiyon sistemleri (diğerleri)

29.32.30 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için eksoz susturucuları ve boruları
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29.32.30 Diğer kara taşıtları için debriyajlar ve debriyaj aksam ve parçaları

29.32.30 Motokültör ve özel amaçlı motorlı taşıtların montaj sanayisi için diğer aksam, parçası

29.32.30 Kara taşıtları eksoz susturucuları ve borularının aksam, parçası (kapalı kalıpta dövülmüş
çelikten)

29.32.30 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için direksiyon simitleri, kolonları, kutuları

29.32.30 Kara taşıtları için diğer aksam, parçaları (diğerleri)

29.32.30 Vites kutuları ve parçaları (motorlu kara taşıtları için olanlar)

29.32.30 Yıldız şeklinde tek parça tekerlek poryaları (demir/çelikten)

29.32.30 Radyatörler ve radyatör parçaları (traktörler, otomobiller, yük taşıtları, vinçli kamyonlar,
itfaiye araçları, beton karıştırıcıları, çöp arabaları, püskürtme kamyonları, özel amaçlı taşıtlar
ve radyoloji üniteleri için olanlar)

29.32.30 Binek otomobilleri ve insan taşımak için imal edilmiş diğer ve özel amaçlı motorlu taşıtların
tampon,aksam ve parçaları

29.32.30 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için vites kutuları ve aksam, parçaları

29.32.30 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için aksları

29.32.30 Tekerlekler; bunların aksam, parça ve aksesuarı (aluminyum)

29.32.30 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için çapraz stabilizatörleri; diğer burulma çubukları

29.32.30 Kara taşıtları için radyatörler vb. aksam ve parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

29.32.30 Kara taşıtları eksoz susturucuları ve borularının aksam, parçası (diğerleri)

29.32.30 Kara taşıtları için direksiyon simitinin, kolonunun, kutusunun aksam, parçası (kapalı kalıpta
dövülmüş çelikten)

29.32.30 Frenler, servo frenler ve bunların parçaları (monte edilmemiş balata veya fren padleri hariç)

29.32.30 Alüminyum tekerlekler ile bunların aksam ve parçaları

29.32.30 Süspansiyon sistemleri ve parçaları (amortisörler dahil)

29.32.30 HS 87.01'deki "Traktörler", HS 87.02'deki "Toplu halde yolcu taşımağa mahsus motorlu
taşıtlar", HS 87.03'deki "Otomobili, steyşın vagonlar, yarış arabaları", HS 87.04'deki "Eşya
taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ve HS 87.05'deki "Özel amaçlı motorlu taşıtlar" için başka
yerde sınıflandırılmamış diğer parçalar ve aksesuarlar ile bunların parçaları

29.32.30 Kara taşıtlarının diğer fren balataları vb. aksam, parçaları

29.32.30 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için aksları

29.32.30 Motorlu taşıtların montaj sanayi için tekerlekleri ve bunların aksam, parça ve aksesuarı

29.32.30 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için suspansiyon amartisörleri

29.32.30 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için radyatörleri

29.32.30 Motorlu kara taşıtları için başka yerde sınıflandırılmamış parça ve aksesuarlar (motorlu kara
taşıtları için koltuklar, koltuk emniyet kemerleri, hava yastıkları ve karoser parça ve
aksesuarları hariç)

29.32.30 Motorlu taşıtların montaj sanayi için tekerlekleri, aksam ve parçaları

29.32.30 Tekerlekler, bunların aksam ve parçaları (diğer maddelerden)

29.32.91 Motorlu kara taşıtları için hazır takımların taşeronluk yoluyla montaj hizmetleri

29.32.91 Motorlu kara taşıtlarının yapımında komple teçhizatın montaj edilmesi hizmetleri

29.32.92 Alt kategori 29.32.30`da yer alan parçalardan kendi imalatı olmayan (satın alınan veya tedarik
edilen) parçaların montajı, örneğin, egzoz, tekerlek veya tampon montajı

29.32.92 Başka yerde sınıflandırılmamış motorlu kara taşıtlarının aksesuar ve parçalarının montaj
hizmetleri

29.32.99 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

30.11.10 Savaş gemileri

30.11.21 Yolcu gemileri

30.11.21 Yolcu gemileri (kruvaziyer gemiler), gezi tekneleri ve insan taşımaya yönelik benzeri deniz
araçları; her çeşit feribot



KOD TANIM

30.11.21 Feribotlar

30.11.21 Yolcu gemisi, gezinti gemisi ve esasen insan taşımak üzere üretilen diğer taşıtlar ve her türlü
feribotların diğerleri

30.11.21 Deniz yolcu gemileri, gezinti gemileri ve esasen insan taşımak üzere üretilen deniz taşıtları ve
her türlü feribotlar

30.11.22 Ham petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, sıvılaştırılmış gazların nakli için tankerler (deniz
taşımacılığı için)

30.11.22 Deniz dışındaki sularda seyretmeye mahsus sarnıçlı gemiler (tankerler)

30.11.22 Ham petrol tankerleri

30.11.22 Kimyasal ürün tankerleri

30.11.22 Petrol ürünleri tankerleri

30.11.22 Gaz taşıyıcıları

30.11.22 Denizde seyretmeye mahsus sarnıçlı gemiler (tankerler)

30.11.23 Denizde seyretmeye mahsus frigorifik taşıtlar (8901.20 alt pozisyonundakiler hariç)

30.11.23 Deniz dışındaki sularda seyretmeye mahsus frigorifik taşıtlar

30.11.23 Frigorifik gemiler, tankerler hariç

30.11.24 Deniz dışındaki sularda seyretmeye mahsus yük ve hem insan hem de yük taşımaya mahsus
diğer taşıtlar

30.11.24 Konteyner taşıyıcıları

30.11.24 Ro-ro yük gemileri

30.11.24 Genel kargo gemileri

30.11.24 Diğer kuru yük gemileri

30.11.24 Kuru yük gemileri

30.11.24 Denizde seyretmeye mahsus yük ve hem insan hem de yük taşımaya mahsus diğer taşıtlar

30.11.24 Dökme yük taşıyıcıları

30.11.31 Balıkçılık ürünlerinin işlenmesine ve saklanmasına yönelik fabrika gemileri

30.11.31 Balıkçılık ve balıkçılık ürünlerinin işl., korunması, konserve edilmesine için deniz gemiler ve
diğer deniz taşıtları

30.11.31 Balıkçı gemileri

30.11.31 Balıkçı gemileri; balıkçılık ürünlerinin işlenmesine ve saklanmasına yönelik fabrika gemileri
ve diğer gemiler

30.11.31 Balıkçılık ve balıkçılık ürünlerinin işl., korunması, konserve edilmesine için diğer gemiler ve
diğer su taşıtları

30.11.32 İtici gemiler; denizde seyretmeye mahsus

30.11.32 Römorkörler

30.11.32 Çekici ve itici römorkörler

30.11.32 Diğer itici gemiler

30.11.33 Tarak gemileri; fener dubası, yüzer vinçler; diğer tekneler

30.11.33 Diğer kurtarma gemileri (birim ağırlığı=<100 kg.)

30.11.33 Tarak gemileri

30.11.33 Denizde seyretmeye mahsus tarak gemileri

30.11.33 Denizde seyretmeye mahsus kurtarma gemileri

30.11.33 Deniz dışındaki sularda seyretmeye mahsus tarak gemileri

30.11.33 Deniz dışındaki sularda seyretmeye mahsus fener, yangın söndürme gemileri, yüzer vinç ve
havuzlar

30.11.33 Denizde seyretmeye mahsus fener, yangın söndürme gemileri, yüzer vinç ve havuzlar

30.11.33 Yük taşıyıcı olmayan diğer gemiler

30.11.33 Diğer kurtarma gemileri (birim ağırlığı >100 kg.)

30.11.40 Açık deniz altyapı platformları (Offshore infrastructures)



KOD TANIM

30.11.40 Açık deniz gemileri (offshore vessels)

30.11.40 Yüzer veya dalabilen sondaj ve üretim platformları

30.11.40 Açık deniz gemileri (offshore vessels) ve altyapı platformları

30.11.50 Şişirilebilir sallar

30.11.50 Diğer yüzer vasıtalar (tank, kule, şamandıra vb.)

30.11.50 Sal, tank, batardo, iskele, şamandıra ve fenerli şamandıra

30.11.50 Diğer yüzer yapılar (sal, tank, batardo, iskele, şamandıra ve fenerli şamandıra dahil)

30.11.50 Gemi ve yüzer yapılardaki oturulacak yerler

30.11.91 Gemilerin, yüzer platformların ve yüzer yapıların değiştirilmesi ve yeniden inşası

30.11.92 Gemilerin, yüzer platform ve yapıların uzmanlaşmış boyama hizmetleri

30.11.92 Gemilerin, yüzer platform ve yapıların uzmanlaşmış içten yapılan donatım hizmetleri, örneğin,
gemi inşaat tesisatı, elektrik tesisatı, iklimlendirme tesisatı hizmetleri

30.11.92 Gemilerin, yüzer platformların ve yüzer yapıların donanım hizmetleri

30.11.99 Gemi ve yüzer yapı imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

30.12.11 Deniz dışındaki sularda seyretmeye mahsus yelkenli tekneler (yardımcı motoru olsun olmasın)

30.12.11 Denizde seyretmeye mahsus yelkenli tekneler (yardımcı motoru olsun olmasın)

30.12.11 Eğlence ve spor amaçlı yelkenliler (şişirilebilir olanlar hariç), yardımcı motoru olsun veya
olmasın

30.12.12 Şişirilebilir yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları, kürekli kayıklar ve kanolar;
birim ağırlığı >100kg

30.12.12 Eğlence ve spor amaçlı şişirilebilir tekneler

30.12.12 Şişirilebilir yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları, kürekli kayıklar ve kanolar;
birim ağırlığı<=100kg

30.12.19 Deniz dışındaki sularda seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç);
uzunluk > 7.5 m

30.12.19 Diğer yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları, kürekli kayıklar ve kanolar;
uzunluk >7.5m, ağırlık >100kg

30.12.19 Deniz dışındaki sularda seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç);
uzunluk <= 7.5 m

30.12.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekneler, kayıklar ve kanolar, eğlence veya spor için
olanlar

30.12.19 Eğlence ve spor amaçlı diğer tekneler; sandallar (kayık) ve kanolar

30.12.19 Diğer yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları, kürekli kayıklar ve kanolar;
uzunluk<=7.5m, ağırlık >100kg

30.12.19 Diğer yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları, kürekli kayıklar ve kanolar; birim
ağırlığı=<100 kg

30.12.19 Motorlu tekneler ve motorlu yatlar, eğlence veya spor için (takma motorlu tekneler hariç)

30.12.19 Denizde seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç)

30.12.99 Eğlence ve spor amaçlı tekne imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

30.20.11 Lokomotifler, harici elektrik kaynağıyla çalışanlar

30.20.11 Lokomotifler, harici bir elektrik kaynağıyla çalışanlar

30.20.11 Elektrik enerjisini dışarıdan alan lokomotifler

30.20.12 Lokomotifler, dizel-elektrikli

30.20.12 Dizel-elektrikli lokomotifler

30.20.13 Diğer lokomotifler

30.20.13 Elektrik akümülatörlü lokomotifler

30.20.13 Diğer demir yolu lokomotifleri; lokomotif tenderleri (yakıt ve su taşıyan vagon)

30.20.20 Elektrik enerjisini dışarıdan alan demiryolu ve tramvay vagonları



KOD TANIM

30.20.20 Kendinden hareketli demir yolu veya tramvay vagonları, yük vagonları ve ağır yük vagonları,
bakım veya servis araçları hariç

30.20.20 Diğer demiryolu ve tramvay vagonları

30.20.31 Demir yolu veya tramvay bakım veya servis araçları

30.20.31 Demiryolu hat bakım ve servis taşıtları

30.20.31 Demir yolu veya tramvay bakım veya servis araçları (özel amaçlı demir yolu araçları, vinçler,
balast tamperler, hat döşeyiciler, test etme vagonları ve hat tetkik araçları dahil)

30.20.32 Demir yolu veya tramvay yolcu vagonları, kendinden hareketli olmayan; bagaj vagonları ve
diğer özel amaçlı vagonlar

30.20.32 Demir yolu/tramvay yolcu vagonları, bagaj vagonları, postane vagonları ve diğer özel amaçlı
demir yolu/tramvay vagonları (demir yolu/tramvay bakım/servis araçları, kendinden hareketli
olanlar hariç)

30.20.32 Kendinden hareketli olmayan demiryolu/tramvay yolcu vagonları

30.20.33 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel, örtülü/kapalı vagonlar

30.20.33 Açık vagonlar, sabit kenarlı (yükseklik>60 cm.)

30.20.33 Demir yolu veya tramvay yük vagonları, kendinden hareketli olmayanlar

30.20.33 Demir yolu veya tramvay nakliye vagonları ve yük vagonları, kendinden hareketli olmayanlar

30.20.33 Sarnıçlı vagonlar vb.

30.20.33 Diğer yük vagonları

30.20.33 Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar

30.20.33 Örtülü/kapalı diğer vagonlar

30.20.40 Lokomotiflere ait diğer aksam, parçalar

30.20.40 Havalı frenler ve bunların aksam, parçaları (dökme demir/çelik dökümden)

30.20.40 Demir yolları ve tramvaylar için mekanik sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol ekipmanı;
demir yolu, tramvay hatları, kara yolları, iç su yolları, otopark tesisleri, liman veya hava
meydanları için mekanik (elektromekanik dahil) sinyalizason, emniyet veya trafik kontrol
ekipmanlarının parçaları

30.20.40 Demiryolu taşıtlarının diğer şekillerde dingil kutuları vb. aksam, parçaları

30.20.40 Havalı frenler ve bunların aksam, parçaları (diğer maddelerden)

30.20.40 Çekici bojiler ve bissel bojiler

30.20.40 Demir yolu veya tramvay lokomotif ya da vagonlarının parçaları; mekanik trafik kontrol
ekipmanları

30.20.40 Diğer bojiler ve bissel bojiler

30.20.40 Demir yolu vagonlarının oturulacak yerleri

30.20.40 Demiryolu,karayolları,liman,hava limanları için işaret, emniyet, trafik kontrol ve kumanda
cihazları ve aks/par

30.20.40 Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için cer kancaları ve diğer koşum takımları, müsademe
tamponları, aksam/parçaları

30.20.40 Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için dingiller (monte edilmiş/edilmemiş); tekerlekler ve
bunların aksam ve parçaları

30.20.40 Lokomotiflerin veya vagonların aksam ve parçaları

30.20.40 Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için diğer frenler ve bunların aksam ve parçaları

30.20.40 Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için diğer aksam ve parçalar

30.20.40 Lokomotiflerin dingil kutuları ve bunların aksam, parçaları

30.20.40 Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için bojiler, bissel bojiler ve benzerlerinin aksam ve
parçaları

30.20.40 Mekanik veya elektromekanik sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol cihazları; yollar,
dahili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava alanları için olanlar

30.20.91 Demir yolu veya tramvay lokomotiflerinin ve vagonlarının yenilenmesi ve donanım hizmetleri
(tamamlama)



KOD TANIM

30.20.91 Demir yolu veya tramvay lokomotiflerinin veya vagonlarının uzmanlaşmış boyama hizmetleri

30.20.91 Demir yolu ve tramvay lokomotifleri ve vagonlarının yenilenmesi

30.20.91 Demir yolu veya tramvay lokomotiflerinin veya vagonlarının uzmanlaşmış donatım hizmetleri,
örneğin elektrikli ekipmanların tesisatı, iklimlendirme tesisatı, koltukların montajı, iç tahta
bölmeler, pencereler ve benzerlerinin kurulumu

30.20.91 Demir yolu veya tramvay lokomotiflerinin veya vagonlarının yenilenme hizmetleri

30.20.99 Demir yolu lokomotif ve vagon imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

30.30.11 Hava taşıtlarının motorları

30.30.11 Hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar

30.30.11 Kıvılcımla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu hava taşıtı motorları, sivil amaçlı kullanım için
olanlar

30.30.12 Türbopropellerler (1100 kw < itici güç =< 3730 kw)

30.30.12 Turbojetler (44 kn < itici güç=< 132 kn)

30.30.12 Turbojetler-itici gücü <= 25 kN (türboreaktörler)

30.30.12 Turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller) sivil amaçlı kullanım için olanlar

30.30.12 Turbo jetler ve turbo pervaneler

30.30.12 Turbojetler (itici güç >132 kn)

30.30.12 Turbopropeller (gücü=<1100kw)

30.30.12 Turbo jetler

30.30.12 Türbopropellerler (itici güç >3730 kw)

30.30.12 Turbojetler (> 25 kN fakat <= 44 kN)

30.30.12 Turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller)

30.30.13 Tepkili motorlar, sivil amaçlı kullanım için (ramjetler, pals jetler ve roket motorları dahil)
(turbo jetler, güç üniteleri içeren güdümlü füzeler hariç)

30.30.13 Tepkili motorlar, turbo-jetler hariç

30.30.13 Tepkili motorlar (turbojetler hariç)

30.30.14 Yer uçuş eğitim cihazları ve bunların parçaları, sivil amaçlı kullanım için olanlar

30.30.14 Yer uçuş eğitim cihazları ve bunların parçaları

30.30.14 Hava muharebe simulatörü ve bunların aksamı

30.30.14 Yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus diğer cihazlar vb.aksam, parçaları

30.30.15 Hava taşıtları için kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri veya dönel hareketli pistonlu
motorların parçaları, sivil uçaklarda kullanım için olanlar

30.30.15 Hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor parçaları

30.30.15 Hava taşıtlarının motor aksam-parçaları

30.30.16 Turbo jetlerin ve turbo pervanelerin parçaları

30.30.16 Turbojetler/turbopropellerin aksam-parçaları

30.30.16 Turbo jet veya turbo pervaneli motor parçaları, sivil hava taşıtlarında kullanım için olanlar

30.30.16 Turbo jet veya turbo pervaneli motor parçaları

30.30.20 Balon ve zeplinler; planör, delta kanatlı planör ve diğer motorsuz hava taşıtları

30.30.20 Motorsuz diğer hava taşıtları

30.30.20 Balon ve hava gemileri; planör ve delta kanatlı planörler

30.30.20 Balonlar, zeplinler ve diğer motorsuz hava taşıtları, sivil amaçlı kullanım için (sonar, pilot ve
tavan balonları, meteoroloji balonları, vb. dahil)

30.30.31 Helikopter (boş haldeki ağırlıkları >2000 kg)

30.30.31 Helikopter (boş haldeki ağırlıkları <= 2000 kg)

30.30.31 Helikopterler, sivil amaçlı kullanım için

30.30.31 Helikopterler

30.30.32 Uçak ve diğer hava taşıtları (boş ağırlık < 2000 kg)



KOD TANIM

30.30.32 Uçaklar ve diğer hava taşıtları, boş ağırlığı ≤ 2000 kg

30.30.32 Uçaklar ve diğer hava taşıtları, yüksüz ağırlığı ≤ 2000 kg olanlar, sivil amaçlı kullanım için

30.30.33 Uçaklar ve diğer hava taşıtları, 2000 kg < yüksüz ağırlığı ≤ 15000 kg olanlar

30.30.33 Uçak ve diğer hava taşıtları (2000kg<boş ağırlık<15000 kg)

30.30.33 Uçaklar ve diğer hava taşıtları, yüksüz ağırlığı > 2000 kg olanlar, sivil amaçlı kullanım için

30.30.34 Uçaklar ve diğer hava taşıtları, yüksüz ağırlığı > 15000 kg olanlar

30.30.34 Uçaklar, boş ağırlığı > 15000 kg olanlar, sivil amaçlı kullanım için

30.30.34 Diğer hava taşıtları, boş ağırlığı > 15000 kg olanlar, sivil amaçlı kullanım için

30.30.34 Uçak ve diğer hava taşıtları (boş ağırlık >15000 kg)

30.30.40 Telekomünikasyon uyduları

30.30.40 Uydular

30.30.40 Uzay aracı, uydular ve fırlatma araçları, sivil amaçlı kullanım için

30.30.40 Uzay araçları (uydu dahil) ve uzay aracı fırlatma araçları

30.30.40 Uzay araçları (telekomünikasyon uyduları HARİÇ)

30.30.40 Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları

30.30.40 Kıtalararası balistik füzeler (ICBM) ve benzeri füzeler

30.30.50 Hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam, parçaları

30.30.50 Telekomünikasyon uydularına ait aksam ve parçalar

30.30.50 Her tipteki hava taşıtlarının parçaları (pervaneler, rotorlar ve iniş takımları hariç), sivil amaçlı
kullanım için

30.30.50 Hava taşıtlarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalar

30.30.50 Uçurtmalı balonlara ait aksam ve parçalar

30.30.50 Zeplinler, planörler, delta kanatlı planörler ve diğer motorsuz hava taşıtları ile helikopterler,
uçaklar, uzay araçlarının ve uzay aracı fırlatma araçlarının iniş takımları ile bunların parçaları,
sivil amaçlı kullanım için

30.30.50 Pervaneler ve rotorlar ile bunların parçaları (zeplinler, planörler ve diğer motorsuz hava
taşıtları, helikopterler ve uçaklar için olanlar), sivil amaçlı kullanım için

30.30.50 Uzay aracını fırlatıcı araç ve yörünge-altı araçlarının aksam parçası

30.30.50 İniş takımları vb. aksam ve parçaları; hava taşıtlarının

30.30.50 Koltuklar, hava taşıtlarında kullanılanlar; bunların parçaları

30.30.50 Uzay araçlarının aksam ve parçaları (telekomünikasyon uydularına ait aksam ve parçalar
HARİÇ)

30.30.50 Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları

30.30.50 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki diğer hava taşıtlarına ait aksam, parçalar

30.30.50 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının diğer parçaları

30.30.50 Pervaneler ve rotorlar vb. aksam ve parçaları; hava taşıtlarının

30.30.60 Hava taşıtlarının ve hava taşıtı motorlarının revizyondan geçirilmesi ve değiştirilmesi
hizmetleri

30.30.60 Sivil hava taşıtı motorlarının büyük çaplı revizyonu ve dönüştürme hizmetleri

30.30.60 Sivil uçakların ve diğer hava taşıtlarının büyük çaplı revizyonu ve dönüştürme hizmetleri
(helikopterler ve hava taşıtı motorları hariç)

30.30.60 Sivil helikopterlerin büyük çaplı revizyonu ve dönüştürme hizmetleri

30.30.99 Hava ve uzay araçları ile makineleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

30.40.10 Motorize tank ve diğer zırhlı savaş araçları ve bunların parçaları

30.40.10 Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu)

30.40.99 Askeri savaş araçları imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

30.91.11 Motosiklet; içten yanmalı doğrusal pistonlu (silindir hacmi<=50 cm3)

30.91.11 Motosikletler ve içten yanmalı ileri geri hareketli pistonlu yardımcı motoru bulunan
bisikletler; silindir kapasitesi ≤ 50 cm³ olanlar



KOD TANIM

30.91.11 Motosiklet ve yardımcı motoru bulunan bisikletler, içten yanmalı ileri geri hareketli piston
motorlu, silindir kapasitesi ≤ 50 cm³ olanlar

30.91.12 Motosiklet; içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu (125 cm3<silindir hacmi=<250
cm3),diğer

30.91.12 Motosiklet; içten yanmalı doğrusal doğrusal pistonlu (380 cm3<silindir hacmi=<500 cm3)

30.91.12 Motosikletler, içten yanmalı ileri geri hareketli piston motorlu, silindir kapasitesi > 50 cm³
olanlar

30.91.12 Motosiklet; içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu (50 cm3<silindir hacmi=<125 cm3)

30.91.12 Skuterler; içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu (50 cm3<silindir hacmi=<250 cm3)

30.91.12 Motosikletler, içten yanmalı ileri geri hareketli piston motorlu, silindir kapasitesi> 50
cm³olanlar

30.91.12 Motosiklet; içten yanmalı doğrusal doğrusal pistonlu (250 cm3<silindir hacmi=<380 cm3)

30.91.12 Motosiklet; içten yanmalı doğrusal doğrusal pistonlu motorlu (500 cm3<silindir hacmi=<800
cm3)

30.91.12 Motosiklet; içten yanmalı doğrusal doğrusal pistonlu motorlu (silindir hacmi>800 cm3)

30.91.13 Diğer motosikletler (mopedler DAHİL), bir yardımcı motoru bulunan diğer tekerlekli taşıtlar
ve sepetler

30.91.13 2/3/4 tekerlekli, elektrik motorundan tahrikli taşıtlar; pedal yardımlı, sürekli nominal gücü <=
250 watt

30.91.13 Elektrik motorundan tahrikli diğer motosikletler (mopedler DAHİL)

30.91.13 Motosiklet yanına takılan, oturmaya elverişli sepetler; içten yanmalı ileri geri hareketli
pistonlu motorların dışında yardımcı motoru olan bisikletler

30.91.13 Başka yerde sınıflandırılmamış motosikletler; motosiklet yanına takılan, oturmaya elverişli
sepetler

30.91.20 Motorsikletlere ait (mopedler dahil) diğer aksam, parça ve aksesuar

30.91.20 Motorsikletlere ait (mopedler dahil) vites kutuları ve bunların aksam parçaları

30.91.20 Motorsikletlere ait (mopedler dahil) tekerlekler ve bunların aksam, parça ve aksesuarları

30.91.20 Motosiklet ve yanlarına takılan, oturmaya elverişli sepetlerin parça ve aksesuarları

30.91.20 Motorsikletlere ait (mopedler dahil) debriyajlar ve bunların aksam ve parçaları

30.91.20 Motorsikletlere ait (mopedler dahil) eksoz susturucuları, eksoz boruları ve bunların aksam ve
parçaları

30.91.20 Motosikletlerin ve yanlarına takılan, oturmaya elverişli sepetlerin parça ve aksesuarları

30.91.20 Motorsikletlere ait (mopedler dahil) frenler ve bunların aksam parçaları

30.91.31 Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri hareketli pistonlu motorlar, motosikletler için,
silindir kapasitesi ≤ 1000 cm³ olanlar

30.91.32 Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri hareketli pistonlu motorlar, motosikletler için,
silindir kapasitesi > 1000 cm³ olanlar

30.91.99 Motosiklet imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

30.92.10 Bisikletler ve motorsuz diğer bisikletler (dağıtımda kullanılan üç tekerlekli bisikletler dahil)

30.92.10 Bilyalı rulmanı bulunan bisikletler

30.92.10 Bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar

30.92.10 Motorsuz diğer bisikletler

30.92.20 Sakat ve hasta taşıtları; kendinden hareketli

30.92.20 Engelli araçları, mekanik hareket ettirici tertibatı olmayanlar

30.92.20 Engelli araçları, motorlu veya mekanik hareket ettirici tertibatı olanlar

30.92.20 Sakat ve hasta taşıtları; kendinden hareketli olmayan

30.92.20 Engelli araçları (parça ve aksesuarları hariç)

30.92.30 Engelliler için taşıyıcılara (motorlu-motorsuz) ait aksam, parça ve aksesuar

30.92.30 Bisikletlere ait gergi çubukları

30.92.30 Bisikletlere ait pedallar
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30.92.30 Bisikletlere ait vites değiştirme dişlileri (derayyörler)

30.92.30 Engelli araçların parça ve aksesuarları

30.92.30 Bisikletlere ait diğer aksam; parçalar

30.92.30 Bisikletlere ait diğer fren aksam, parçaları

30.92.30 Bisikletlere ait gidonlar

30.92.30 Bisikletlere ait bagaj taşıyıcılar

30.92.30 Engelli araçlarının parça ve aksesuarları

30.92.30 Bisikletlere ait furşlar (çatallar)

30.92.30 Frenler; bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar ve sepetler için

30.92.30 Bisikletlere ait pedal ve krank dişlilerinin aksam, parçaları

30.92.30 Bisikletlerin ve motorsuz diğer bisikletlerin parça ve aksesuarları (çerçeve ve ön çatalları,
ışıklandırmaları veya bisikletlerde kullanılan görsel sinyalizasyonların ekipmanları hariç)

30.92.30 Bisikletlere ait çerçeveler

30.92.30 Tekerlek poyraları, zincir dişlileri; bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar ve sepetler
için

30.92.30 Bisikletlere ait krank dişlileri

30.92.30 Bisikletlere ait diğer aksam, parça ve aksesuarlar

30.92.30 Motorlu olmayan bisikletlerin ve engelli araçlarının parça ve aksesuarları

30.92.30 Bisikletlerde kullanılan türden aydınlatma/işaret cihazları

30.92.30 Bisikletlere ait jantlar

30.92.30 Bisikletlere ait seleler

30.92.30 İskeletler ve çatallar, bisikletler için

30.92.40 Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar

30.92.40 Bebek arabalarının parçaları

30.92.40 Bebek arabalarına ait aksam ve parçalar

30.92.40 Bebek arabaları ve bunların parçaları

30.92.40 Bebek arabaları

30.92.99 Bisiklet ve engelli aracı imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

30.99.10 Mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan araçlar (sanayi el arabaları, işportacı arabaları,
bagaj arabaları, silo-arabaları, elle çekilen golf arabaları dahil) (alışveriş arabaları hariç)

30.99.10 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanları

30.99.10 Diğer taşıtlar

30.99.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanları imalatının bir parçası olarak
taşeronluk işlemleri

31.00.11 Metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar

31.00.11 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

31.00.11 Metal iskeletli, yüksekliği ayarlanabilen döşemeli veya döşemesiz döner koltuk, sandalye,
tabure ve benzeri oturaklar (büro ve mağaza mobilyaları, tıbbi ve cerrahi koltuklar, dişçi ve
veteriner koltukları, berber sandalyeleri, vb. hariç)

31.00.11 Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar, esas itibariyle metal iskeletli

31.00.11 Metal iskeletli döşemesiz koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar ,büro ve
mağazalar için (tıbbi, cerrahi, dişçi veya veteriner koltukları, berber koltukları ve benzeri
koltuklar, döner koltuklar hariç)

31.00.11 Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar

31.00.11 Metal iskeletli döşemeli koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar (büro ve mağaza
mobilyaları, döner koltuklar, tıbbi, cerrahi, dişçi veya veteriner koltukları, berber koltukları ve
benzeri koltuklar ile motorlu kara taşıtları, hava taşıtları için olanlar hariç)

31.00.11 Metal iskeletli, yüksekliği ayarlanabilen döner koltuk, sandalye, tabure ve benzeri oturaklar
,büro ve mağazalar için, (tıbbi ve cerrahi koltuklar, dişçi ve veteriner koltukları, berber
sandalyeleri, vb. hariç)
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31.00.11 Metal iskeletli döşemesiz koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar (büro ve mağaza
mobilyaları, tıbbi, cerrahi, dişçi veya veteriner koltukları, berber koltukları ve benzeri
koltuklar, döner koltuklar hariç)

31.00.11 Metal iskeletli, döşemeli koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar ,büro ve
mağazalar için (döner koltuklar, tıbbi, cerrahi, dişçi veya veteriner koltukları, berber koltukları
ve benzeri koltuklar ile motorlu kara taşıtları, hava taşıtları için olanlar hariç)

31.00.12 Kamış, sepetçi söğüdü vb. maddelerden (bambudan ve hint kamışından olanlar HARİÇ)
oturmaya mahsus mobilyalar

31.00.12 Yatak haline getirilebilen oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç)

31.00.12 Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar, esas itibariyle ahşap iskeletli

31.00.12 Bambudan oturmaya mahsus mobilyalar

31.00.12 Ahşap iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar

31.00.12 Ahşap iskeletli, döşemesiz koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar, büro ve
mağazalarda kullanılan (döner koltuklar hariç)

31.00.12 Ahşap iskeletli,döşemeli sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar, büro ve mağazalarda
kullanılan (döşemeli koltuklar ve döner koltuklar hariç)

31.00.12 Ahşap iskeletli, döşemeli koltuklar, üç parçalı takımlar dahil, büro ve mağazalarda
kullanılanlar ve döner koltuklar hariç

31.00.12 Hint kamışından oturmaya mahsus mobilyalar

31.00.12 Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri materyallerden koltuk, sandalye, tabure, bank ve
benzeri oturaklar

31.00.12 Ahşap iskeletli döşemesiz koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar (büro ve mağaza
mobilyaları, döner koltuklar hariç)

31.00.12 Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar

31.00.12 Yatak haline getirilebilen koltuklar, çekyatlar ve kanepeler ve benzeri koltuklar (bahçe için
olan koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar veya kamp ekipmanları hariç)

31.00.13 Başka yerde sınıflandırılmamış, büro ve mağazalarda kullanılan, HS 94.01'deki (Oturmaya
mahsus mobilyalar, aksam-parçaları) diğer oturmaya özgü mobilyalar

31.00.13 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

31.00.13 Diğer oturma gereçleri (koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar)

31.00.13 Başka yerde sınıflandırılmamış, HS 94.01'deki diğer oturmaya mahsus mobilyalar

31.00.14 Koltukların, sandalyelerin, taburelerin, bankların ve benzeri oturakların (büro ve mağaza
mobilyaları, takımlar hariç) parçaları

31.00.14 Koltuklar, sandalyeler, tabureler, banklar vb., büro ve mağazalarda kullanılan oturakların
(takımların parçaları hariç) parçaları

31.00.14 Koltukların, sandalyelerin, taburelerin, bankların ve benzeri oturakların parçaları

31.00.14 Diğer oturmaya mahsus ahşap mobilyaların aksam, parçaları

31.00.14 Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturakların parçaları

31.00.14 Diğer mobilyaların aksam, parçaları

31.00.20 Başka yerde sınıflandırılmamış mobilya parçaları, metalden (takımlar dahil) (büro ve mağaza
mobilyaları, koltuk, sandalye, tabure vb. oturaklar ile tıbbi, cerrahi, diş hekimliği veya
veterinerlik mobilyaları hariç)

31.00.20 Başka yerde sınıflandırılmamış, büro ve mağazalarda kullanılan, mobilya parçaları, ağaçtan,
(koltuklar hariç)

31.00.20 Başka yerde sınıflandırılmamış, mobilya parçaları, büro ve mağazalarda kullanılan (metal veya
ağaç olanlar ile tıbbi, cerrahi, diş ve veterinerlik mobilyaları, koltukları hariç)

31.00.20 Mobilya parçaları (koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar için olanlar hariç)

31.00.20 Başka yerde sınıflandırılmamış, mobilya parçaları, ağaçtan (büro ve mağaza mobilyaları,
koltuklar hariç)

31.00.20 Ahşaptan diğer mobilyaların aksam, parçaları

31.00.20 Metalden diğer mobilyaların aksam, parçaları
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31.00.20 Başka yerde sınıflandırılmamış, mobilya parçaları (metal veya ağaç olan büro ve mağaza
mobilyaları, koltuklar, tıbbi, cerrahi, diş ve veterinerlik mobilyaları hariç)

31.00.20 Başka yerde sınıflandırılmamış, büro ve mağazalarda kullanılan mobilya parçaları, metalden
(takımların parçaları dahil) (koltuk, sandalye, tabure vb. oturaklar ile tıbbi, cerrahi, diş
hekimliği veya veterinerlik mobilyaları hariç)

31.00.20 Diğer maddelerden diğer mobilyaların aksam, parçaları

31.00.91 Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturakların döşemeciliği

31.00.91 Sandalye, koltuk ve benzerleri için döşemecilik hizmetleri

31.00.99 Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturakların, bunların parçalarının ve mobilya
parçalarının imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

31.01.11 Metalden yazı masaları; yükseklik =< 80 cm.

31.01.11 Metalden kapılı, kanatlı/sürgülü dolaplar >80 cm.

31.01.11 Metal mobilyalar, bürolarda kullanılan

31.01.11 Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yükseklik =< 80 cm.

31.01.11 Metal mobilyalar, bürolar için

31.01.11 Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yükseklik > 80 cm.

31.01.11 Metalden çekmeceli dolaplar, dosya/fiş dolapları >80 cm.

31.01.12 Büro için ahşap diğer mobilyalar (yükseklik =< 80 cm)

31.01.12 Büro.için ahş.kapılı, kanatlı/sürgülü, çekmece.dolap, dosya, fiş dolap.; yüks.>80cm.

31.01.12 Büro için ahşap yazı masaları (yükseklik =< 80 cm)

31.01.12 Bürolar için diğer ahşap mobilyalar; yükseklik>80 cm.

31.01.12 Ahşap mobilyalar, bürolarda kullanılan

31.01.13 Mağazalarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

31.01.13 Ahşap mobilyalar, mağazalar için

31.01.99 Büro ve mağaza mobilyaları imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

31.02.10 Ahşap hazır mutfak üniteleri

31.02.10 Mutfak mobilyaları

31.02.10 Mutfaklarda kullanılan türden diğer ahşap mobilyalar

31.02.99 Mutfak mobilyaları imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

31.03.11 Şilte mesnetleri

31.03.11 Yatak destekleri

31.03.11 Yatak destekleri (yaylı veya çelik tel ağlı ahşap veya metal iskeletler, ahşap latalı döşenmiş
somya bazaları, divanlar dahil)

31.03.12 Diğer yataklar (yaylı olanlar, gözenekli kauçuk veya plastikten olanlar hariç)

31.03.12 Gözenekli plastikten yataklar (metal iskeletli olanlar dahil) (su yatakları, pnömatik yataklar
hariç)

31.03.12 Plastik maddelerden şilteler

31.03.12 Gözenekli kauçuktan yataklar (metal iskeletli olanlar dahil) (su yatakları, pnömatik yataklar
hariç)

31.03.12 Metal yaylı şilteler

31.03.12 Yaylı yataklar (gözenekli kauçuk veya plastikten olanlar hariç)

31.03.12 Diğer maddelerden şilteler

31.03.12 Gözenekli kauçuktan şilteler

31.03.12 Yataklar, yatak destekleri hariç

31.03.99 Yatak imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

31.09.11 Metalden karyolalar

31.09.11 Başka yerde sınıflandırılmamış metal mobilyalar

31.09.11 Metalden diğer mobilyalar
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31.09.11 Metal mobilyalar (büro, tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik mobilyaları; berber koltukları
için olanlar ile hi-fi sistemleri, videolar ve televizyonlar için özel tasarlanmış kasa ve
dolaplarınkiler hariç)

31.09.12 Ahşap yemek odası ve oturma odası mobilyaları (vitrin, büfe ve yemek masası ile televizyon,
çay ve kahve sehpaları, vb. yemek ve oturma odası mobilyaları) (ayaklı aynalar, koltuk,
sandalye ve benzeri oturaklar hariç)

31.09.12 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

31.09.12 Ahşap yatak odası mobilyaları (duvarlara gömme dolaplar için bağlantı parçaları, yatak
destekleri, lambalar ve aydınlatma parçaları, ayaklı aynalar, koltuklar hariç)

31.09.12 Ahşap mobilyalar, yemek odası, yatak odası ve oturma odasında kullanılanlar

31.09.12 Yemek odaları ve oturma odaları için ahşap mobilyalar

31.09.13 Başka yerde sınıflandırılmamış ahşap mobilyalar

31.09.13 Ahşap diğer mobilyalar

31.09.13 Diğer ahşap mobilyalar (yatak odası, yemek odası, oturma odası, mutfak, büro, tıbbi, cerrahi,
dişçilik/veterinerlik mobilyaları ile hi-fi, videolar ve televizyonlar için özel tasarlanmış kasalar
ve dolaplar hariç)

31.09.14 Mobilyalar, plastik veya diğer malzemelerden (örneğin hasır, sepetçi söğüdü veya bambu gibi)

31.09.14 Hintkamışından diğer mobilyalar

31.09.14 Plastik maddelerden diğer mobilyalar

31.09.14 Plastik mobilyalar (tıbbi, cerrahi, dişçilik/veterinerlik mobilyaları ile hi-fi sistemler, videolar
ve televizyonlar için özel tasarlanmış kasalar ve dolaplar hariç)

31.09.14 Metal, ahşap ve plastik dışındaki malzemelerden mobilyalar (koltuklar, sandalye ve benzeri
oturaklar ile hi-fi sistemler videolar ve televizyonlar için özel tasarlanmış kasalar ve dolaplar
hariç)

31.09.14 Bambudan diğer mobilyalar

31.09.14 Diğer maddelerden diğer mobilyalar

31.09.91 Yeni mobilyaların tamamlanması işlemleri (koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri
oturakların döşemeciliği hariç)

31.09.91 İmalat sürecindeki mobilyaların laklanması, verniklenmesi, yaldızlanması ve boyanması
hizmetleri

31.09.99 Diğer mobilya imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

32.11.10 Diğer metal para

32.11.10 Madeni paralar (kişisel süs eşyalarına (takı vb.) monte edilmiş madeni paralar ile sadece hurda
veya artık metal olarak kullanılabilen madeni paralar hariç)

32.11.10 Tedavülde olmayan metal paralar (altın paralar hariç)

32.11.10 Madeni paralar

32.11.99 Madeni para imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

32.12.11 Yakut (rubi) safir, zümrüt (başka şekilde işlenmiş)

32.12.11 Kültür incileri, değerli veya yarı değerli taşlar (sentetik veya yeniden oluşturulmuş, işlenmiş
fakat takı haline getirilmemiş olanlar dahil)

32.12.11 Sentetik/terkipten elde edilen kıymetli/yarı kıymetli taşlar

32.12.11 Kültür incileri, sentetik veya yeniden oluşturulmuş

32.12.11 Diğer kıymetli taşlar (elmas hariç)/yarı kıymetli taşlar; başka şekilde işlenmiş

32.12.11 Diğer elmaslar (sanayide kullanılmayan)

32.12.11 Kültür incileri (işlenmiş olanlar)

32.12.12 Diğer tabii/sentetik kıymetli/yarı kıymetli taşların toz ve pudraları

32.12.12 Elmastan toz ve pudraları

32.12.12 Diğer elmaslar (sanayide kullanılan)

32.12.12 Sanayi elmasları, işlenmiş; doğal veya sentetik değerli ya da yarı değerli taşların döküntü ve
tozları
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32.12.13 Başka yerde sınıflandırılmamış altın ve diğer değerli metallerden kuyumcu ürünleri (diğer
değerli metallerle elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle kaplanmış (plated) veya diğer değerli
metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olsun yada olmasın) (süs
eşyaları, sofra eşyası, tuvalet eşyası, sigara içenlere ait gereçler ve evlerde, bürolorda veya dini
amaçlarla kullanılan diğer eşya) (takı ve mücevherler hariç)

32.12.13 Diğer kıymetli metal-kaplamalarından mücevherci eşyası

32.12.13 Kıymetli metallerle kaplanmış adi metallerden mücevherci eşyası ve aksamı

32.12.13 Gümüşten kuyumcu veya gümüşçü ürünleri (diğer değerli metallerle elektroliz, daldırma vb.
yöntemlerle kaplanmış (plated) veya diğer değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle
giydirilmiş (clad with) olsun yada olmasın) (süs eşyaları, sofra eşyası, tuvalet eşyası, sigara
içenlere ait gereçler ve evlerde, bürolorda veya dini amaçlarla kullanılan diğer eşya) (takı ve
mücevherler hariç)

32.12.13 Mücevherat eşyalarının yeniden üretilmesi hizmetleri

32.12.13 Gümüşten kuyumcu eşyası, aksamı

32.12.13 Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden kuyumcu eşyası ve aksamı

32.12.13 Gümüşten mücevherci eşyası, aksamı (kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil)

32.12.13 Diğer değerli metallerden mücevherler, takılar ve bunların parçaları (diğer değerli metallerle
elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle kaplanmış (plated) veya diğer değerli metallerle baskı,
yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olsun yada olmasın) (yüzük, bilezik, kolye,
broş, küpe, kravat iğnesi vb.) (100 yıldan eski olanlar hariç)

32.12.13 Değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) adi metallerden
mücevherler, takılar ve bunların parçaları (yüzük, bilezik, kolye, broş, küpe, kravat iğnesi vb.)
(100 yıldan eski olanlar hariç)

32.12.13 Mücevher ve parçaları; kuyumcu veya gümüşçü ürünleri ve parçaları

32.12.13 Altından mücevherler, takılar ve bunların parçaları (diğer değerli metallerle elektroliz,
daldırma vb. yöntemlerle kaplanmış (plated) veya diğer değerli metallerle baskı, yapıştırma
vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olsun yada olmasın) (yüzük, bilezik, kolye, broş, küpe,
kravat iğnesi vb.) (100 yıldan eski olanlar hariç)

32.12.13 Kuyumcu veya gümüşçü ürünleri, değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle
giydirilmiş (clad with) adi metallerden olanlar (süs eşyaları, sofra eşyası, tuvalet eşyası, sigara
içenlere ait gereçler ve evlerde, bürolorda veya dini amaçlarla kullanılan diğer eşya) (takı ve
mücevherler hariç)

32.12.13 Gümüşten mücevherler, takılar ve bunların parçaları (diğer değerli metallerle elektroliz,
daldırma vb. yöntemlerle kaplanmış (plated) veya diğer değerli metallerle baskı, yapıştırma
vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olsun yada olmasın) (yüzük, bilezik, kolye, broş, küpe,
kravat iğnesi vb.) (100 yıldan eski olanlar hariç)

32.12.13 Diğer kıymetli metallerden kuyumcu eşyası, aksamı (metalle kaplı/yaldızlı/değil)

32.12.14 Tabii inci/kültür incilerinden eşya

32.12.14 Kıymetli metallerle kaplı kol saati bilezikleri

32.12.14 Değerli metalden saat bantları

32.12.14 Tabii kıymetli/yarı kıymetli taşlardan kolye, bilezik, diğer eşya; klipssiz, basit

32.12.14 Tabii kıymetli/yarı kıymetli taşlardan diğer eşya

32.12.14 Değerli metalden diğer ürünler; doğal inciden veya kültür incisinden ürünler ile değerli ya da
yarı değerli taşlardan ürünler

32.12.14 Kıymetli metallerle kaplama metallerle kaplı kol saati bilezikleri

32.12.14 Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden diğer eşya

32.12.99 Mücevherat ve ilgili eşyaların imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

32.13.10 Adi metallerle kaplı kol saati bilezikleri

32.13.10 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)

32.13.10 Değerli olmayan metalden saat bantları

32.13.10 Adi metallerden taklit mücevherci eşyası (kıymetli metallerle kaplanmış olsun olmasın)
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32.13.10 Adi metallerden kol düğmeleri vb. düğmeler

32.13.10 Diğer taklit mücevherci eşyası

32.13.99 İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyaların imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

32.20.11 Piyanolar ve diğer klavyeli yaylı/telli çalgılar

32.20.11 Kuyruklu piyanolar

32.20.11 Klavsenler ve klavyeli telli aletler

32.20.11 Klavyeli yaylı/telli çalgılar (klavsenler, çembalolar, çimbaliler dahil)

32.20.11 Akustik kuyruklu piyanolar (otomatik kuyruklu piyanolar dahil)

32.20.11 Akustik yeni düz piyanolar (duvar piyanoları) (otomatik düz piyanolar dahil)

32.20.11 Yeni düz piyanolar

32.20.12 Kemanlar

32.20.12 Diğer yaylı/telli müzik aletleri

32.20.12 Yaysız, telli diğer müzik aletleri

32.20.12 Yayla çalınan diğer telli müzik aletleri

32.20.12 Gitarlar; diğer şekilde ses verenler

32.20.13 Ağız armonikaları

32.20.13 Borulu ve klavyeli orglar, armonyumlar ve benzeri metal dilli klavyeli çalgılar

32.20.13 Borulu ve klavyeli orglar; armonyumlar ve klavyeli ve metal dilli benzeri aletler

32.20.13 Akordiyonlar ve benzeri çalgılar; mızıkalar

32.20.13 Üflemeli diğer müzik aletleri

32.20.13 Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik aletleri

32.20.13 Akordeonlar ve benzeri aletler

32.20.13 Borulu ve klavyeli orglar, armonyumlar ve benzeri çalgılar; akordiyonlar ve benzeri çalgılar;
ağız mızıkaları (armonikalar); üflemeli çalgılar (nefesli sazlar)

32.20.13 Diğer üflemeli çalgılar

32.20.14 Dijital piyanolar

32.20.14 Elektronik müzik aletleri veya klavyeli çalgılar (elektrik gücüyle ses üreten veya sesi
güçlendirilen enstrümanlar)

32.20.14 Sıntizayzır'lar

32.20.14 Orglar

32.20.14 Elektrikle ses üreten/yükselten klavyeli diğer müzik aletleri

32.20.14 Klavyeli diğer müzik aletleri

32.20.14 Gitarlar (sesin elektrikle üretildiği)

32.20.15 Müzik kutuları

32.20.15 Vurmalı çalgılar

32.20.15 Vurularak çalınan müzik aletleri (davul, ksilofon, zil, kas vs.)

32.20.15 Düdükler, çağrı boruları, laternalar vb. müzik aletleri

32.20.15 Diğer müzik aletleri

32.20.15 Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, öten mekanik kuşlar, müzikli testereler, çıngıraklar,
ağızla çalıştırılan sirenler, çığırtkan çağrılar; ağızla üflenen çağrı boruları ve düdükler

32.20.16 Müzik kutuları için mekanizmalar

32.20.16 Metronomlar, akort düdükleri ve diyapazonlar

32.20.16 Müzik aletlerinin telleri

32.20.16 Metronomlar, akort çatalları (diyapazonlar) ve akort düdükleri; müzik kutuları için
mekanizmalar; müzik aleti telleri

32.20.20 Piyanolara ait aksam, parça ve aksesuar

32.20.20 Telli müzik aletleri için aksam, parça ve aksesuar

32.20.20 Müzik aletlerinin parça ve aksesuarları
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32.20.20 Sesi elektrikle üreten müzik aletlerinin aksam, parçaları

32.20.20 Nefesle çalınan diğer müzik aletlerinin aksam, parçası

32.20.20 Diğer müzik aletlerinin aksam, parça ve aksesuarları

32.20.99 Müzik aletleri imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

32.30.11 Buz patenleri ve tekerlekli patenler, patenli botlar dahil; bunların parça ve aksesuarları

32.30.11 Diğer kayaklar

32.30.11 Buz patenleri ve tekerlekli patenler için aksam, parça ve aksesuar

32.30.11 Buz patenleri

32.30.11 Yokuş aşağı iniş için tek kar kayakları ve snowboard

32.30.11 Kayaklar, kış sporları için

32.30.11 Kar kayakları ve diğer kar kayağı malzemeleri, ayağa giyilenler hariç; buz patenleri ve
tekerlekli patenler; bunların parçaları

32.30.11 Kayak bağlayıcıları

32.30.11 Paten ayakkabıları

32.30.11 Kar kayağı yapmaya mahsus diğer malzemeler

32.30.11 Kayak bağlayıcıları, kayak batonu ve kayak sopası

32.30.11 Yokuş aşağı iniş için diğer tek kar kayakları

32.30.11 Uzun mesafe kar kayağı

32.30.11 Tekerlekli patenler

32.30.12 Ayakkabı; kayak, kuzey disiplini kayak (yüzü deriden)

32.30.12 Ayakkabı; kar sörfü için

32.30.12 Ayakkabı; kayak, kuzey disiplini kayak

32.30.12 Kayak ayakkabıları, karda kullanılan (kayak botları, vb. dahil)

32.30.12 Kayak ayakkabıları

32.30.13 Su kayağı araçları, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri ve su sporlarına özgü diğer ekipmanlar

32.30.13 Rüzgar sörfleri

32.30.13 Su kayakları, sörf tahtaları ve su sporları yapmak için diğer malzemeler

32.30.14 Jimnastik ve atletizm eşya ve ekipmanları ile form tutma merkezlerine ait eşya ve ekipmanlar

32.30.14 Güç ayarlama mekanizmalı egzersiz aletleri

32.30.14 Diğer kültür-fizik, jimnastik veya atletizm eşya ve malzemesi

32.30.15 Kültür fizik, jimnastik, atletizm, diğ.spor/açık hava oyunları için eşya, malze.

32.30.15 Tenis topları

32.30.15 Golf sopalarının aksam, parçaları

32.30.15 Spor veya açık hava oyunları için diğer eşya ve ekipmanlar; şişirilebilir yüzme havuzları ve
çocuk havuzları

32.30.15 Kriket/polo malzemesi (toplar hariç)

32.30.15 Badminton veya benzeri sporlar için raketler (tenis raketleri hariç), (fileli olsun/olmasın)

32.30.15 Golf topları

32.30.15 Tenis raketleri, badminton raketleri veya benzeri raketler, telli olsun veya olmasın

32.30.15 Diğer toplar

32.30.15 Tenis raketleri (fileli olsun olmasın)

32.30.15 Golf sopaları (komple)

32.30.15 Masa tenisi eşyaları ve ekipmanları (raketler, toplar, ağlar dahil)

32.30.15 Toplar (golf topları, masa tenisi topları, tedavi (jimnastik, kas çalıştırıcı, vb.) topları ve top
biçimindeki boks torbaları hariç)

32.30.15 Şişirilebilen toplar

32.30.15 Golf oyunlarına mahsus diğer malzeme
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32.30.15 Başka yerde sınıflandırılmamış spor ve açık hava oyunları için diğer eşya ve ekipmanlar
(şişirilebilir yüzme ve çocuk havuzları, vb.)

32.30.15 Deriden spor eldivenler, tek parmaklı spor eldivenleri ve parmaksız spor eldivenleri (boks
eldivenleri)

32.30.15 Kriket ve polo topları

32.30.15 Masa tenisi için eşya ve malzeme

32.30.15 Golf sopaları ve diğer golf ekipmanları (golf topları dahil)

32.30.15 Spor eldivenleri

32.30.16 Başka yerde sınıflandırılmamış avcılık veya balıkçılık eşyaları; olta çubukları, diğer olta
takımları

32.30.16 Olta iğneleri (misina takılmamış)

32.30.16 Olta değnekleri

32.30.16 Olta iğneleri; diğer

32.30.16 Diğer balık takımları; balık yakalamaya mahsus el kepçeleri, kelebek ağları vb

32.30.16 Olta makaraları

32.30.99 Spor malzemesi imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

32.40.11 Oyuncak bebekler

32.40.12 Hayvan, insan dışı yaratıkları tasvir eden oyuncak; içleri doldurulmuş olan

32.40.12 Hayvan, insan dışı yaratıkları tasvir eden oyuncak; diğerleri

32.40.12 Oyuncak hayvanlar veya diğer yaratıklar

32.40.13 Oyuncak bebeklerin parça ve aksesuarları

32.40.13 Sadece insan şeklinde yapma bebeklerin aksam, parçası

32.40.20 Diğer inşaat takımları ve inşaat oyuncakları; diğer maddelerden

32.40.20 Oyuncak trenler ve bunların parçaları; diğer küçültülmüş boyutlu modeller/maketler veya
inşaa edilebilen oyuncaklar

32.40.20 Elektrikli oyuncak trenler; birleştirilecek türden küçültülmüş modeller

32.40.20 Oyuncak trenler ve bunların parçaları; diğer küçültülmüş boyutlu modeller/maketler veya
inşaat oyun takımları ile inşaa edilebilen oyuncaklar

32.40.20 Diğer inşaat takımları ve inşaat oyuncakları; plastik maddelerden

32.40.31 Çocukların sürmesine uygun olarak tasarlanmış tekerlekli oyuncaklar; oyuncak bebek
arabaları

32.40.31 Çocukların sürmesine uygun olarak tasarlanmış tekerlekli oyuncaklar (mekanizmalı, zincirli
bisikletler hariç); oyuncak bebek arabaları

32.40.31 Üç tekerlekli bisiklet, skutur, pedallı araba vb. tekerlekli oyuncak; oyuncak bebek için araba

32.40.32 Yap-bozlar

32.40.32 Bilmeceler; diğerleri

32.40.32 Bilmeceler; ahşap olanlar

32.40.39 Diğer oyuncaklar; plastikten

32.40.39 Esas olarak çocuklar için dizayn edilmiş taşınabilir interaktif elektronik eğitim cihazları

32.40.39 Başka yerde sınıflandırılmamış oyunlar ve oyuncaklar

32.40.39 Oyuncak silahlar

32.40.39 Diğer oyuncaklar (takım/set halinde olanlar)

32.40.39 Diğer oyuncak ve modeller (motorlu olanlar); plastikten

32.40.39 Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller

32.40.39 Diğer oyuncaklar; diğer maddelerden

32.40.39 Başka yerde sınıflandırılmamış oyun ve oyuncaklar

32.40.39 Diğer oyuncak ve modeller (motorlu olanlar); diğer maddelerden

32.40.39 Oyuncak müzik aletleri
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32.40.39 Oyuncak müzik alet ve cihazları

32.40.41 Oyun kağıtları

32.40.42 Bilardo için kullanılan eşya ve aksesuarlar (mekanik sayaçlar, zaman ölçerler ve ısteka askıları
hariç)

32.40.42 Madeni para, jeton, banka kartı ile çalışan diğer oyun makineleri; ekranlı olanlar

32.40.42 Bilardo için kullanılan eşyalar; lunapark, masa ve salon oyunları için eşyalar; madeni para
veya jetonla çalışan diğer oyun makineleri

32.40.42 Her çeşit bilardo eşyası ve aksesuarı

32.40.42 Madeni para, banknot (kağıt para), banka kartları, jeton veya benzeri ödeme araçları ile çalışan
diğer oyunlar

32.40.42 Madeni para, banknot, jeton veya benzerleriyle çalışan oyun makineleri (bowling pist
ekipmanları hariç)

32.40.42 Madeni para, banknot (kağıt para), banka kartları,jeton veya benzeri ödeme araçları ile çalışan
ekranlı oyunlar

32.40.42 Kumarhane oyun masaları, otomatik bowling pist ekipmanları ve diğer lunapark, masa veya
salon oyunları, pintable dahil (madeni para, banknot, jeton veya benzerleriyle çalışan oyunlar,
bilardolar, televizyon video oyunları, oyun kartları ve elektrikli araba yarış setleri, yarışa
dayanan oyun karakterindekiler hariç)

32.40.42 Takım halinde elektrikli yarış arabaları (yarış oyunları özelliğine sahip)

32.40.42 Araba yarış setleri, yarışa dayanan oyun karakterindekiler

32.40.42 Madeni para, jetonla çalışan diğer oyun makinelerin aksam, parçası

32.40.99 Oyun ve oyuncak imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

32.50.11 Dişçilikte kullanılan araç-gereç ve cihazlar

32.50.11 Dişçilikte kullanılan alet ve cihazlar (dişçi aeratörleri hariç)

32.50.11 Dişçi tornaları

32.50.11 Dişçi aeratörleri, diğer dişçilik gereçleriyle tek bir temel üzerinde kombine edilmiş olsun veya
olmasın

32.50.11 Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar

32.50.11 Dişçi tornalarında kullanılmaya mahsus bilenler, diskler, delici uçlar vs.

32.50.12 Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletleri

32.50.12 Tıbbi, cerrahi/laboratuvar sterilizatörleri

32.50.13 Tıp, cerrahi, dişçilik ve veterinerlik bilimlerinde kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış alet
ve cihazlar

32.50.13 Metalden boru şeklinde iğneler

32.50.13 Kan basıncını ölçmeye mahsus alet/cihazları ve aksam, parçaları

32.50.13 Anestezi alet ve cihazları

32.50.13 Şırıngalar, iğneli olsun veya olmasın (tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte
kullanılanlar)

32.50.13 Kan basıncını ölçme alet ve cihazları (tansiyon aletleri, tansiyometreler, osilometreler dahil)

32.50.13 Transfüzyon cihazları (kan depolama için özel cam şişeler hariç)

32.50.13 Göz tıbbına ait optik olmayan diğer alet ve cihazlar

32.50.13 Diyatermi cihazları

32.50.13 Kliniklerde ve veterinerlikte kullanılan sıvılı termometreler

32.50.13 Klinik veya veterinerlik termometreleri, sıvıyla doldurulmuş ve doğrudan okunanlar (diğer
aletlerle birleştirilmiş olanlar hariç)

32.50.13 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan dikiş iğneleri

32.50.13 Sinir stimilasyonu cihazları

32.50.13 Endoskoplar

32.50.13 Cerrahi dikiş iğneleri
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32.50.13 Santrifüjler, laboratuvarlarda kullanılanlar (krema ayırıcılar, çamaşır kurutma makineleri
hariç)

32.50.13 Böbrek diyaliz cihazları

32.50.13 İğneler, kateterler, kanüller vb. (tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar)
(tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan tüp şeklindeki metal iğneler ve dikiş
iğneleri hariç)

32.50.13 Plastik maddelerden şırıngalar (iğneli/iğnesiz)

32.50.13 Transfüzyon ve infüzyon cihazları ve aparatları

32.50.13 Göz tıbbına ait optik diğer alet ve cihazlar

32.50.13 Diğer maddelerden şırıngalar (iğneli/iğnesiz)

32.50.13 Anestezi cihaz ve aletleri

32.50.13 Endoskoplar, tıbbi amaçlar için

32.50.13 Şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerleri; göz tedavisiyle ilgili aletler ve başka yerde
sınıflandırılmamış diğer araç-gereç ve cihazlar

32.50.13 Göz biliminde kullanılan alet ve cihazlar

32.50.13 Diyatermik cihazlar (ultrasonikler dahil)

32.50.13 Laboratuvarlarda kullanılan santrifüjler

32.50.13 Kanüller, idrar sondaları, kateterler ve benzeri diğer aletler

32.50.13 Böbrek diyaliz makineleri ve aksam/parçaları

32.50.13 Tıpta, cerrahide ve veterinerlikte kullanılan diğer alet ve cihazlar ile bunların aksam-parçaları

32.50.13 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan tüp şeklinde metal iğneler

32.50.21 Vibratörlü masaj aletleri (elektrikli) ve aksam/parçaları

32.50.21 Terapik alet ve cihazlar; solunum cihazları

32.50.21 Ozon terapi, oksijen terapi, aerosol terapi ve solunum cihazları

32.50.21 Mekano terapi cihazları, masaj aletleri, psikolojik eğilim-testi aletleri (tamamen hareketsiz
mekano terapi cihazları hariç)

32.50.21 Ozonoterapi, oksijenoterapi, /diğer terapi cihazları ve aksam, parçaları

32.50.21 Diğer mekanoterapi ve psikoterapi cihazları ve aksam/parçaları

32.50.22 Suni eklemler

32.50.22 Suni uzuvlar (protez dişler ve dişçilikte kullanılan bağlantı parçaları, protez eklemler, ortopedi
ve kırık cihazları, kalp pilleri hariç)

32.50.22 Diğer maddelerden protez dişler

32.50.22 Suni eklemler; ortopedik cihazlar; protez dişler; dişçilikle ilgili bağlantı parçaları; başka yerde
sınıflandırılmamış suni uzuvlar

32.50.22 Dişçilikte kullanılan bağlantı parçaları (takma dişler ve kısmi takma dişler, metal kuronlar,
kalay çubuklar, paslanmaz çelik çubuklar dahil) (protez dişler hariç)

32.50.22 Plastik maddelerden protez dişler

32.50.22 Protez dişler, plastikten (sabitlemek için kullanılan metal kazıklar dahil) (takma dişler veya
kısmi takma dişler hariç)

32.50.22 Ortopedik cihazlar

32.50.22 Protez gözler

32.50.22 Ortopedik cihazlar, cebireler ve kırıklar için diğer aletler

32.50.22 Protez dişler, protez diş cihazları ve protez uzuv cihazları

32.50.22 Protez diş bağlantı parçaları

32.50.22 Protez dişler, plastikten olmayanlar (sabitlemek için kullanılan metal kazıklar dahil) (takma
dişler veya kısmi takma dişler hariç)

32.50.22 Kırıklara mahsus cihazlar

32.50.22 Diğer protez organlar

32.50.23 Protezlerin ve ortopedik cihazların parça ve aksesuarları
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32.50.23 Diğer ortopedik, işitme, kırıklara mahsus diğer cihazların vb. aksamı

32.50.23 HS 90.21'deki (Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus cihazlar, işitme cihazı vb.) ürün ve
cihazların parça ve aksesuarları

32.50.30 Tıpta, cerrahide veya veterinerlikte kullanılan mobilyalar ve bunların parçaları (X- ışını
uygulaması için özel masa ve koltuklar hariç)

32.50.30 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlikle ilgili mobilyalar; berber koltukları ve benzeri
sandalyeler ile bunların parçaları

32.50.30 Dişçi/berber koltukları vb. koltuklar ve aksam, parçaları

32.50.30 Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan mobilya, masa, karyola vb. aksam/parçalar

32.50.30 Dişçilik, berber veya benzeri sandalyeler ve bunların parçaları (tükürük hokkalı ağız
çalkalayıcıları, dişçilik cihazları ile birleştirilmiş sandalyeler hariç)

32.50.41 Diğer gözlük camları; görme kusurunun giderilmesine mahsus, diğer maddelerden

32.50.41 Gözlük camı; görme kusuru için diğer iki yüzü işlenmiş camdan

32.50.41 Monte edilmemiş tek odaklı gözlük camları, görme kusurlarının giderilmesi için ve iki tarafı
da işlenmiş olanlar

32.50.41 Gözlük camları; görme kusuru için olmayan camdan

32.50.41 Kontakt lensler

32.50.41 Camdan diğer gözlük camları

32.50.41 Monte edilmemiş gözlük camları, görme kusurlarının giderilmesi için ve iki tarafı da işlenmiş
olanlar (tek odaklı camlar hariç)

32.50.41 Gözlük camı; görme kusuru için tek odaklı, her iki yüzü de işlenmiş, diğer maddelerden

32.50.41 Gözlük camı; görme kusuru için olmayan, diğer maddelerden

32.50.41 Monte edilmemiş gözlük camları, görme kusurlarının giderilmesi için olanlar (iki tarafı da
işlenmiş olanlar hariç)

32.50.41 Kontak lensler; herhangi bir malzemeden göz kusurlarını gidermek için gözlük camları

32.50.41 Gözlük camı; görme kusurunun giderilmesine mahsus, her iki yüzü de işlenmiş, diğer
maddelerden

32.50.41 Gözlük camı; görme kusuru için tek odaklı, iki yüzü işlenmiş camdan

32.50.41 Monte edilmemiş gözlük camları, görme kusurlarının giderilmesi için olanlar

32.50.42 Gözlükler ve benzerleri, düzeltici, koruyucu ve diğer amaçlı (güneş gözlükleri hariç)

32.50.42 Optik tarzda işlenmiş camları olan güneş gözlükleri

32.50.42 Diğer gözlükler

32.50.42 Gözlükler ve benzerleri (düzeltici, koruyucu ve diğer amaçlı)

32.50.42 Diğer güneş gözlükleri

32.50.42 Güneş gözlükleri

32.50.42 Plastik camlı olan gözlükler

32.50.42 Plastik camlı güneş gözlükleri

32.50.43 Plastikten gözlük çerçeveleri

32.50.43 Plastik çerçeveler, gözlükler, vb. için olanlar

32.50.43 Gözlük ve benzerleri için çerçeveler

32.50.43 Gözlük çerçeveleri; plastikten olanlar hariç

32.50.43 Plastik olmayan çerçeveler, gözlükler vb. için olanlar

32.50.44 Gözlük ve benzerleri için çerçeve parçaları (adi metalden vidalar, zincirler ve yaylar hariç)

32.50.44 Gözlük veya benzeri eşyaya ait çerçevelerin aksam ve parçaları

32.50.44 Gözlük ve benzerleri için çerçeve parçaları

32.50.50 Jel preparatlar, (insan sağlığı ve veterinerlikte, cerrahi operasyonlar ve fiziksel tetkiklerde
kayganlaştırıcı maddeler olarak ve vücut ve tıbbi aletler arasında bağlantı aracı olarak
kullanılanlar)

32.50.50 Cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler
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32.50.50 Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar ya da fiziksel muayeneler için jel müstahzarları

32.50.50 Cerrahide ve dişçilikte kullanılan diğer malzemeler

32.50.50 Dişçi çimentoları ve diğer diş dolgu maddeleri; kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar

32.50.50 Ostomi kullanımı için tanımlanan malzemeler

32.50.50 Steril cerrahi veya dişçilik adhezyon bariyerleri (emilebilir olsun veya olmasın); steril dikiş
malzemeleri, steril emilebilir cerrahi veya dişçilik iplikleri (katgüt hariç); cerrahi yaraları
kapatmak için steril doku yapıştırıcıları; steril laminaryalar ve steril laminarya bezleri; steril
emilebilir cerrahi veya dişçilik hemostatikler

32.50.50 Ostomi kullanımlara mahsus olduğu tanımlanabilen aletler

32.50.50 Tıbbi veya cerrahi amaçlı diğer ürünler

32.50.50 Dişçi çimentoları, diğer diş dolgu maddeleri vs.

32.50.50 Dokunmamış mensucattan yapılmış cerrahi operasyonlarda kullanılan tek kullanımlık örtüler;
örme veya kroşe HARİÇ

32.50.99 Tıbbi ve cerrahi ekipman ve ortopedik cihaz imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

32.91.11 Çalı/bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel maddelerden süpürge

32.91.11 Diğer fırça, süpürge, boya yastık, ruloları; kauçuk/vb yumuşak maddelerden mamuller

32.91.11 Mekanik yer süpürgeleri (motorsuz, elle çalışan) ile diğer fırçalar (yol, ev veya hayvanlar için
olanlar) (elbise, ayakkabı vb. fırçalar dahil)

32.91.11 Yol süpürme; ev tipi fırça/süpürge ve hayvan bakımı için fırça

32.91.11 Süpürgeler ve fırçalar, ince dallar veya diğer bitkisel malzemelerden olanlar

32.91.11 Başka yerde sınıflandırılmamış fırçalar

32.91.11 Süpürge ve fırçalar, ev temizliği için olanlar

32.91.11 Elle kullanılan mekanik yer süpürgeleri (motorsuz)

32.91.12 Resim ve yazı fırçaları

32.91.12 Kişisel kullanım için tıraş ve bakım fırçaları (diş fırçaları ve saç fırçaları hariç)

32.91.12 Kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan fırçalar

32.91.12 Diş fırçaları, saç fırçaları ve insanların kullandığı diğer bakım fırçaları; resim fırçaları, yazı
fırçaları ve kozmetik fırçaları

32.91.12 Diş fırçaları

32.91.12 Tıraş fırçası, tırnak, kirpik fırçaları, tuvalet fırçası vb

32.91.12 Resim fırçaları ve yazı fırçaları

32.91.12 Saç fırçaları

32.91.12 Kozmetik ürünlerinin uygulanmasında kullanılan fırçalar

32.91.19 Boya yastık ve ruloları

32.91.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fırçalar

32.91.19 Makinelerin, aletlerin veya taşıtların parçası olan fırçalar (yol süpürücüler için olanlar hariç)

32.91.19 Boya, badana, vernik yapma vb. işlerde kullanılan fırçalar

32.91.19 Boya pedleri ve ruloları

32.91.19 Makinelerin, cihaz ve taşıtların aksamını oluşturan diğer fırçalar

32.91.19 Boya, badana, duvar kağıdı ve vernik fırçaları

32.91.99 Süpürge ve fırça imalatının bir parçası olarak taşeronluk işlemleri

32.99.11 Ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri

32.99.11 Plastikten koruyucu başlıklar

32.99.11 Koruyucu eldivenler, tüm iş kolları için parmaklı/parmaksız, deri veya deri bileşenlerinden
yapılanlar

32.99.11 Güvenlik başlıkları ve diğer güvenlik ürünleri

32.99.11 Metal güvenlik başlıkları ve diğer kişisel metal güvenlik tertibatları,

32.99.11 Deriden ve deri bileşiklerinden koruyucu eldivenler
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32.99.11 Diğer maddelerden koruyucu başlıklar

32.99.11 Koruyucu başlıklar

32.99.11 Mantarlı can simitleri

32.99.11 Kauçuktan veya plastikten başlıklar (koruyucu başlıklar hariç)

32.99.11 Kulak ve burun tıkaçları (örn. yüzme ve gürültüden korunma amaçlı olanlar)

32.99.11 Sanat, meslek erbabı için eldivenler

32.99.11 Telefon, elektrik, demir yolu vb. hat işçilerinin mesleki kullanımları için emniyet kemerleri ve
diğer emniyet kemerleri

32.99.11 Gaz maskeleri

32.99.12 Tükenmez kalemler

32.99.12 Değiştirilebilen kartuşlu bilyalı kalemler

32.99.12 Keçe-uçlu kalemler, diğer gözenekli uçlu kalemler ve işaretleme kalemleri (marker)

32.99.12 Bilye uçlu kalem (diğer)

32.99.12 Bilye uçlu kalem (sıvı mürekkepli olanlar)

32.99.12 Tükenmez kalemler; keçeli ve diğer geçirgen tipli kalemler ve işaretleme kalemleri (marker);
basmalı ve sürgülü kurşun kalemler

32.99.12 Basmalı ve sürgülü kurşun kalemler

32.99.12 Dolma kurşun kalemler

32.99.12 Keçe uçlu/diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri

32.99.13 Mürekkepli kalemler; stilolar ve diğer dolma kalemler

32.99.13 Çini mürekkepli çizim kalemleri; dolma kalemler, stilograf kalemleri ve diğer mürekkepli
kalemler

32.99.13 Çini mürekkepli çizim kalemleri; dolma kalemler, stilografi kalemleri ve diğer mürekkepli
kalemler

32.99.14 Bilyeli, keçe uçlu, mürekkepli vd kalemlerden takımlar

32.99.14 Tükenmez kalem içleri (bilyeli uç ve mürekkep haznelerinden oluşanlar)

32.99.14 Diğer kalemler ve bunların aksamı

32.99.14 Yazı takımları, kalem sapları ve benzeri saplar; bunların parçaları

32.99.14 Bilyalı kalemlerin yedek uçları (bir bilyalı uç ve mürekkep rezervuarı kapsayan)

32.99.14 Yazı kalemi uçları ve damakları

32.99.14 İki ya da daha fazla yazı gereci içeren kurşun veya mürekkepli kalem takımları

32.99.14 Dolma kalem/divit uçları; kopya kalemleri; kalem sapları ve benzeri saplar; HS 96.08'deki
(Kalemler; ucu bilyeli, keçeli kalemler, dolma kalemler, parçaları) ürünlerin (kapaklar ve
klipsler dahil) parçaları

32.99.15 Kurşun kalemler ve kuru boya kalemleri (tıbbi, kozmetik veya bakım amaçlı kullanım için
olanlar hariç)

32.99.15 Siyah/renkli kurşun kalem kurşunları

32.99.15 Pastel boyalar, kara kalemler (resim, vb.leri için), yazı veya çizim tebeşirleri ve terzi
tebeşirleri/sabunları

32.99.15 Siyah kurşun veya kuru boya (renkli) kalem içleri

32.99.15 Pasteller ve kömür kalemler

32.99.15 Kurşun kalemler, kuru boya kalemleri, kurşun kalem içleri, pastel boyalar, kömür kalemler,
yazı, çizim veya terzi tebeşirleri/sabunları

32.99.15 Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri; diğer

32.99.15 Kurşun kalem ve kurşun boya kalemleri (kurşunları grafitten olan)

32.99.15 Yazı/resim ve terzi tebeşirleri

32.99.16 Tarih verme kaşeleri, mühür kaşeleri veya numaratörler, vb.leri ,elle kullanılan

32.99.16 Makine/cihazlar için mürekkep/boyayıcı maddeler

32.99.16 Istampalar (elle çalışan mürekkep ruloları hariç)
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32.99.16 Otomatik bilgi işlem makinalarında ve diğer makinalarda kullanılan şeritler; eni < 30 mm.
sentetik ve suni liflerden

32.99.16 Yazı veya çizim tahtaları (kayağan (arduvaz-kayraktaşı) taşı veya diğer maddelerden)

32.99.16 Yazı makineleri için şeritler vb şeritler

32.99.16 Yazı veya çizim tahtaları (kayağan taşı (arduvaz/kayraktaşı) veya diğer maddelerden); tarih
verme kaşeleri, mühür kaşeleri veya numaratörler, vb.leri (elle kullanılan); daktilo vb. şeritler;
ıstampalar

32.99.16 Kayağan taşından arduvaz/diğer maddeden yazı/resim tahtası

32.99.16 Istampalar

32.99.16 Daktilo şeritleri ve benzeri şeritler, mürekkepli veya başka şekilde hazırlanmış olanlar (karbon
ruloları veya diğer kopya kağıdı şeritleri hariç)

32.99.16 Elle kullanılan tarih damgası, kaşe, numaratör, pul damgası vb. eşya

32.99.21 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler
(şemsiye kılıfları hariç)

32.99.21 Bahçe şemsiyeleri vb. şemsiyeler

32.99.21 Şemsiye vb. şemsiyeleri (içiçe girebilen milleri olanlar)

32.99.21 Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri; bastonlar, iskemle bastonlar ve benzerleri

32.99.21 Baston, iskemle bastonlar, kamçılar vb.

32.99.21 Bastonlar, iskemle bastonlar vb. (kamçı ve kırbaç hariç)

32.99.21 Şemsiyeler ve güneş şemsiyeler (kılıfları dokunmuş mensucattan olanlar)

32.99.21 Şemsiye vb. şemsiyeler (diğer)

32.99.22 Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri

32.99.22 Şemsiyelerin, güneş şemsiyelerinin, bastonların, koltuk değneklerinin ve benzerlerinin
süslemeleri, aksesuarları ve parçaları (kamçı ve kırbaç parçaları hariç)

32.99.22 Şemsiye, baston, iskemle bastonlar, kamçılar vb. aksamı

32.99.22 Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar ve benzerlerinin parçaları,
süsleri ve aksesuarları

32.99.23 Çıtçıtlar vb. aksamı

32.99.23 Düğme; adi metalden (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış)

32.99.23 Kayarak işleyen fermuar (dişleri adi metallerden olan)

32.99.23 Kot vb. baskı düğmeleri, çıtçıtlar ve bunların parçaları; düğmeler; fermuarlar

32.99.23 Düğme (diğer maddelerden)

32.99.23 Düğme; plastik maddeden (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış)

32.99.23 Kayarak işleyen diğer fermuarlar

32.99.24 Adi metallerden fermuar aksamı

32.99.24 Düğme taslakları ve diğer düğme parçaları; düğme formları; fermuar parçaları

32.99.24 Fermuar parçaları (sürgüler, bitiş parçaları, üzeri agrafla donatılmış her boyda dar şeritler, vb.)

32.99.24 Düğme formları ve düğmelerin diğer aksamı; düğme taslakları

32.99.24 Düğme formları, düğme taslakları ve düğmelerin diğer parçaları

32.99.24 Kayarak işleyen fermuarların diğer aksam ve parçaları

32.99.30 Peruk (dokumaya elverişli sentetik maddelerden)

32.99.30 İnsan saçından veya hayvan kılından ürünler; tekstil malzemelerinden yapılan benzeri ürünler

32.99.30 Sakal, kaş, kirpik vb. (dokumaya elverişli sentetik maddelerden)

32.99.30 İnsan saçı, peruk vb. eşya imali için kullanılan dokumaya elverişli maddeler

32.99.30 İnsan saçı, sakal, kaş, kirpik vb. (insan saçından)

32.99.30 Peruk, sakal, kaş, kiprik vs. (diğer maddelerden)

32.99.41 Sigara çakmakları ve diğer çakmaklar (mekanik, elektrikli, kimyasal çakmaklar ile mekanik
olmayan çakmaklar ve araç çakmakları dahil)

32.99.41 Pipolar, puro ve sigara ağızlıkları vb. aksamı, parçaları
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32.99.41 Pipolar (pipo lüleleri dahil) ile puro ve sigara ağızlıkları ve bunların parçaları

32.99.41 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

32.99.41 Diğer çakmak ve ateşleyiciler

32.99.41 Sigara çakmakları ve diğer çakmaklar; pipolar ve sigara ağızlıkları ile bunların parçaları

32.99.41 Doldurulabilen gazlı cep çakmakları

32.99.42 Ferroseryum ve diğer piroforik alaşımlar (her şekilde)

32.99.42 Başka yerde sınıflandırılmamış yanıcı maddelerden eşyalar, ferro-seryum, piroforik alaşımlar

32.99.42 Sigara çakmaklarının ve diğer çakmakların parçaları (çakmak taşları, fitiller ile sigara
çakmaklarını ve benzeri çakmakları doldurmak veya yeniden doldurmak için kullanılan
şişelerdeki, kutulardaki veya diğer kaplardaki yakıtlar hariç)

32.99.42 Çakmak parçaları; çabuk tutuşan (piroforik) alaşımlar; yanıcı maddelerden ürünler

32.99.42 Ateş alıcı maddelerden eşya

32.99.42 Çakmak ve ateşleyicilerin aksam ve parçaları

32.99.43 Çakmaklar için sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtları, kap hacmi ≤300 cm³ olanlar

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

32.99.51 Sihirbazlık veya şaka malzemeleri

32.99.51 Başka yerde sınıflandırılmamış kutlama, bayram, festival, karnaval veya diğer eğlence eşyaları

32.99.51 Bayram, karnaval/diğer eğlenceler için diğer eşya

32.99.51 Noel eğlenceleri için eşya; diğer maddeden olanlar

32.99.51 Noel kutlamaları için eşyalar (elektrikli süsler/şeritler, doğal Noel ağaçları, Noel ağacı
dayanakları, mumlar, ibadet yerlerini dekore etmek için kullanılan biblolar, heykeller, vb.leri
hariç)

32.99.51 Bayram, festival, karnaval ve diğer eğlenceler için eşyalar, sihirbazlık veya şaka malzemeleri
dahil

32.99.51 Noel eğlenceleri için eşya; camdan olan

32.99.52 Koku püskürtücüleri ile bunların püskürtme mekanizmaları ve başları

32.99.52 Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri için püskürtme mekanizmaları ve bunların başları

32.99.52 Parfüm spreyleri vb. tuvalet spreyleri

32.99.52 Püskürtücüler (kokular ve kişisel bakım ürünleri için olanlar) ve bunların mekanizmaları ile
başları (koku püskürtücüleri için ayrı hazneler, kauçuk ampuller hariç)

32.99.53 Fizik, kimya veya teknik konuların öğretiminde kullanılan gösteri amaçlı alet, cihaz ve
modeller

32.99.53 Gösteri amaçlı tasarlanmış ve diğer kullanımlar için uygun olmayan aletler, cihazlar ve
modeller (uçuş simulatörleri, basılı planlar, şemalar veya illüstrasyonlar hariç)

32.99.53 Gösteri amaçlı tasarlanmış aletler, cihazlar ve modeller

32.99.53 Fen dersleri için maket, alet, cihaz, modeller

32.99.54 Mumlar, ince mumlar, vb. (idare lambaları dahil) (anti-astım mumlar, mumlu kibritler veya
şamalı kibritler (vastalar), kükürtlü bantlar, kükürtlü fitiller ve kükürtlü mumlar hariç)

32.99.54 Mum, ince mum ve benzerleri

32.99.54 Işık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri

32.99.55 Yapma çiçekler, yapraklar, meyveler ve bunların parçaları

32.99.55 Yapma çiçek, yapraklı dal, meyve vb. aksamı (plastikten)

32.99.55 Yapma çiçek, yapraklı dal, meyveler vb. aksamı (diğer maddelerden)

32.99.59 Bağırsak, kursak, mesane ve veterden mamul eşya

32.99.59 Termoslar ve diğer vakumlu kaplar (muhafazaları ile birlikte bütün halde olanlar) ile bunların
parçaları (termosla birleştirilmemiş cam iç gövdeler hariç)

32.99.59 Solunum cihazları ve gaz maskeleri (terapatik (tedavi edici) solunum aletleri ve koruyucu
maskeler, mekanik parçalı veya değiştirilebilir filtreli olanlar hariç)

32.99.59 Kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef vb. Maddelerden eşya
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32.99.59 Küreler (dünya)

32.99.59 El kalburları ve elekleri

32.99.59 Tabut

32.99.59 El kalburları, elekleri

32.99.59 Küreler

32.99.59 Terzi mankenleri ve diğer modeller, otomatlar ve mağza vitrinleri için kullanılan diğer
animasyonlu görüntüler (gösterimdeki sabit yazılar , eğitimsel modeller ve oyuncak bebekler
hariç)

32.99.59 İşli, yont.elverişli bitki./mineral madde, parafin, reçine, stearin vb'den eşya

32.99.59 Termoslar ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte),bunların aksam ve parçaları
(camdan iç gövdeler hariç)

32.99.59 Diğer solunum cihazları, gaz maskeleri

32.99.59 Yerküre, basılı (kabartmalı yerküreler hariç)

32.99.59 Fildişi, kemik, bağa (kaplumbağa kabuğu), boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef gibi
hayvansal malzemelerden oyma eşyalar

32.99.59 Manken vb. vitrin için otomat ve diğer hareketli tablalar

32.99.59 İşlenmiş fildişi ve fildişinden eşya

32.99.59 Ahşaptan tabutlar

32.99.59 Başka yerde sınıflandırılmamış işlenmiş bitkisel veya mineral oymacılık malzemeleri ve
bunlardan yapılan eşyalar; balmumundan, parafinden, stearinden, doğal sakızlardan veya doğal
reçinelerden veya modelleme macunlarından ve diğer başka yerde sınıflandırılmamış
kabartmalı veya oymalı malzemeler; sertleştirilmemiş jelatin ve bundan malzemeler, işlenmiş,
başka yerde sınıflandırılmamış

32.99.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer çeşitli ürünler

32.99.59 Bağırsaktan (ipekböceği bağırsağı hariç), varakçı derisinden, mesaneden veya tendonlardan
eşyalar

32.99.60 Hayvan postu doldurma (taksidermi) hizmetleri

32.99.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mamul ürün imalatının bir parçası olarak taşeronluk
işlemleri

33.11.11 Yapısal metal ürünlerin bakım ve onarım hizmetleri

33.11.12 Merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boyler) bakım ve onarım hizmetleri

33.11.12 Metal tankların, rezervuarların ve muhafaza kaplarının bakım ve onarım hizmetleri

33.11.12 Metal tankların, rezervuarların, fıçıların ve benzeri muhafaza kaplarının bakım ve onarımı

33.11.13 Buhar jeneratörlerinin bakım ve onarım hizmetleri (merkezi ısıtma sıcak su kazanları
(boylerleri) hariç) ve sanayi tesislerindeki metal boru sistemlerinin bakım ve onarım hizmetleri

33.11.13 Buhar jeneratörlerinin bakım ve onarım hizmetleri (merkezi ısıtma sıcak su kazanları
(boylerleri) hariç)

33.11.14 Silahların ve mühimmatların bakım ve onarım hizmetleri

33.11.14 Spor ve eğlence silahlarının onarımı

33.11.19 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin bakım ve onarım hizmetleri

33.11.19 Merkezi ısıtma sıcak su kazanlarının (boylerlerin) bakım ve onarımı (ev tipi olmayan)

33.12.11 Motorların ve türbinlerin bakım ve onarım hizmetleri (gemi ve tekne motorları dahil; hava
taşıtı, motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları hariç)

33.12.12 Muslukların ve valflerin bakım ve onarımı

33.12.12 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların, diğer pompaların, kompresörlerin, muslukların ve
valflerin bakım ve onarım hizmetleri

33.12.12 Pompaların ve kompresörlerin bakım ve onarımı

33.12.13 Rulmanların, dişlilerin, dişli takımlarının ve tahrik tertibatı elemanlarının bakım ve onarım
hizmetleri

33.12.14 Sanayi tipi kazanların (boyler) bakım ve onarımı
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33.12.14 Sanayi fırınlarının, ocaklarının ve ocak brülörlerinin (ocak ateşleyicilerinin) bakım ve onarım
hizmetleri

33.12.15 Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının bakım ve onarım hizmetleri

33.12.16 Hesap makinelerinin bakım ve onarım hizmetleri

33.12.16 Büro makineleri ve ekipmanlarının bakım ve onarım hizmetleri (bilgisayar ve çevre birimleri
hariç)

33.12.16 Fotokopi makinelerinin bakım ve onarım hizmetleri

33.12.17 Motorlu el aletlerinin bakım ve onarım hizmetleri

33.12.17 Elektrikli el aletlerinin onarımı

33.12.18 Soğutma ve havalandırma ekipmanlarının bakım ve onarım hizmetleri (evde kullanılanlar
hariç)

33.12.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin bakım ve onarım hizmetleri

33.12.21 Tarım ve ormancılık makinelerinin bakım ve onarım hizmetleri

33.12.21 Tarım traktörlerinin onarım ve bakım hizmetleri

33.12.21 Tarım ve ormancılık makinelerinin bakım ve onarımı

33.12.22 Metal işleme makinelerinin ve takım tezgahlarının onarım ve bakım hizmetleri

33.12.22 Metal işleme makinelerinin ve takım tezgahlarının bakım ve onarım hizmetleri

33.12.23 Metalürji makinelerinin bakım ve onarım hizmetleri

33.12.24 Maden, taş ocağı ve inşaat makinelerinin bakım ve onarım hizmetleri

33.12.24 Madencilik makinelerinin uzmanlaşmış tamiri

33.12.25 Gıda, içecek ve tütün işleme makinelerinin bakım ve onarım hizmetleri

33.12.26 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretim makinelerinin bakım ve onarım hizmetleri

33.12.27 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin bakım ve onarım hizmetleri

33.12.28 Plastik ve kauçuk makinelerinin bakım ve onarım hizmetleri

33.12.29 Diğer özel amaçlı makinelerin bakım ve onarım hizmetleri

33.12.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin bakım ve onarım hizmetleri

33.12.29 Ağaç, mantar, taş, sert kauçuk veya benzeri sert malzemeleri işlemede kullanılan takım
tezgahlarının onarım ve bakım hizmetleri

33.13.11 İşe giriş ve çıkış zamanlarını kaydeden cihazlar ile zaman/tarih damgalarının, saatli kilitlerin
ve benzer zaman tutma cihazlarının onarımı

33.13.11 Endüstriyel zaman ölçüm alet ve cihazlarının bakım ve onarımı

33.13.11 Ölçme, test ve seyrüsefer alet ve cihazlarının bakım ve onarım hizmetleri (sanayi işlem kontrol
cihazları hariç)

33.13.11 Ölçme, test ve seyrüsefer alet ve cihazlarının bakım ve onarım hizmetleri

33.13.12 Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ekipmanlarının bakım ve onarım hizmetleri

33.13.12 Tıbbi ve cerrahi ekipmanların bakım ve onarımı

33.13.13 Profesyonel optik aletlerin ve fotoğrafçılık ekipmanlarının bakım ve onarım hizmetleri

33.13.13 Profesyonel fotografik, sinematografik ve optik aletlerin bakım ve onarım hizmetleri

33.13.19 Diğer profesyonel elektronik ekipmanların bakım ve onarım hizmetleri

33.14.11 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin, transformatörlerin ve elektrik dağıtım ile kontrol
cihazlarının bakım ve onarım hizmetleri

33.14.11 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin bakım ve onarım hizmetleri

33.14.11 Elektrik dağıtım ile kontrol cihazlarının bakım ve onarım hizmetleri

33.14.19 Elektrikli ekipmanların bakım ve onarımı (elektrik dağıtım ve kontrol cihazları, motorlar,
jeneratörler ve transformatörler ile televizyon ve radyo vericileri hariç)

33.14.19 Diğer profesyonel elektrikli ekipmanların bakım ve onarım hizmetleri

33.15.10 Eğlence ve spor botlarının onarım ve bakımı

33.15.10 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarım hizmetleri
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33.15.10 Gemilerin, botların ve diğer yüzer yapıların tamir ve onarımı (yatlar, diğer eğlence veya spor
gemileri, sandallar ve kanolar hariç)

33.16.10 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarım hizmetleri

33.16.10 Sivil hava taşıtlarının ve hava taşıtı motorlarının bakım ve onarımı

33.17.11 Demir yolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının ve mekanik (ve elektromekanik)
sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol ekipmanlarının bakım ve onarımı

33.17.11 Demir yolu lokomotiflerinin ve vagonlarının bakım ve onarım hizmetleri

33.17.11 Ayrı olarak satılan demir yolu taşımacılığı ekipmanlarına ilişkin bakım ve onarım hizmetleri

33.17.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarım hizmetleri

33.19.10 Orgların ve diğer tarihi müzik enstrümanlarının restorasyon hizmetleri

33.19.10 Orgların ve diğer tarihi müzik enstrümanlarının restorasyon, onarım ve bakım hizmetleri

33.19.10 Diğer ekipmanların onarım hizmetleri

33.19.10 Tentelerin, kamp ekipmanlarının ve balıkçılık ağları, halatlar, yelken bezleri gibi diğer hazır
tekstil malzemelerinin onarım hizmetleri

33.19.10 Orgların ve diğer tarihi müzikal enstrümanların restorasyon, onarım ve bakım hizmetleri

33.20.11 Buhar jeneratörlerinin kurulum hizmetleri, sanayi tesislerindeki metal boru sistemlerinin
kurulumu dahil (merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç)

33.20.11 Sanayi tesislerindeki metal boru sistemlerinin kurulumu

33.20.12 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin kurulum hizmetleri (makine ve ekipmanlar hariç)

33.20.21 Büro makinelerinin kurulum hizmetleri

33.20.21 Büro ve muhasebe makinelerinin kurulum hizmetleri

33.20.29 Genel amaçlı makine ve cihazların kurulumu, tartma, filtreleme, damıtma, paketleme,
şişeleme, püskürtme, buhar/kum püskürtme, kalenderleme için

33.20.29 Motor ve türbinlerin kurulumu (hava taşıtı, motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları hariç)

33.20.29 Soğutma ve havalandırma cihazlarının kurulumu (ev tipi olmayan)

33.20.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin kurulum hizmetleri

33.20.29 Ağaç, mantar, taş, sert kauçuk, veya benzeri sert malzemeleri işlemede kullanılan takım
tezgahlarının kurulum hizmetleri

33.20.29 Pompa ve kompresörlerin kurulumu

33.20.29 Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının kurulumu (asansörler ve yürüyen merdivenler hariç)

33.20.29 Sanayi tipi iklimlendirme ve soğutma ekipmanlarının kurulum, bakım ve onarımı işleri

33.20.29 Sanayi fırınlarının ve ocak brülörlerinin (ocak ateşleyicilerinin) kurulumu

33.20.31 Tarım ve ormancılık makinelerinin kurulumu

33.20.31 Tarımsal amaçlı sanayi makine ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri

33.20.32 Metal işlemede kullanılan takım tezgahlarının kurulum hizmetleri

33.20.32 Metal işleme makinelerinin kurulum hizmetleri

33.20.33 Metalürji için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri

33.20.33 Metalürji makinelerinin kurulumu

33.20.34 Madencilik için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri

33.20.34 Maden, taş ocağı ve inşaatlarda kullanılan makinelerin kurulumu

33.20.35 Gıda, içecek ve tütün işleme için makinelerin kurulumu

33.20.35 Gıda, içecek ve tütün işleme için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri

33.20.36 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum
hizmetleri

33.20.36 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretimi için makinelerin kurulumu

33.20.37 Kağıt ve mukavva üretimi için makinelerin kurulumu

33.20.37 Kağıt ve mukavva üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri

33.20.38 Plastik ve kauçuk üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri
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33.20.39 Diğer özel amaçlı makinelerin kurulum hizmetleri

33.20.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin kurulumu

33.20.39 Ana bilgisayarların kurulum hizmetleri

33.20.41 Profesyonel tıbbi makineler ile hassas ve optik aletlerin kurulum hizmetleri

33.20.41 Tıbbi ve cerrahi ekipmanların kurulumu

33.20.42 Profesyonel elektronik ekipmanların kurulum hizmetleri

33.20.50 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin kurulumu

33.20.50 Diğer elektrikli ekipmanların kurulumu (otoyollar, yollar, vb. için elektrikli sinyalizasyon
ekipmanları hariç)

33.20.50 Elektrikli ekipmanların kurulum hizmetleri

33.20.50 Güç santrallerindeki elektrik motorları, jeneratör ve trafoların kurulum işleri

33.20.50 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının kurulumu

33.20.60 Endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının kurulum hizmetleri

33.20.60 Endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının ve otomatik üretim tesislerinin tasarımı ve montajı

33.20.70 Endüstriyel zaman ölçüm alet ve cihazlarının kurulumu

33.20.70 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünlerin kurulum hizmetleri

35.11.10 Hidro elektrik (hidro elektrik santralleri tarafından üretilen)

35.11.10 Konvansiyonel termal elektrik, kombine ısı ve enerji dışı tesisler (fosil yakıtları, biyo kütleler
veya atıklar kullanan kombine ısı ve enerji dışı tesislerce üretilen)

35.11.10 Termal, nükleer, gaz türbini, dizel, hidro elektrik ve diğer yenilenebilir enerji (güneş enerjisi,
rüzgar enerjisi vb.) gibi elektrik enerjisi

35.11.10 Rüzgar elektriği (rüzgar türbinleri tarafından üretilen)

35.11.10 Diğer elektrik (ızgaralara bağlanmış yakıt hücreleri vb.)

35.11.10 Jeotermal elektrik (ızgaralara bağlanmış jeotermal tesisler tarafından üretilen)

35.11.10 Elektrik enerjisi

35.11.10 Konvansiyonel termal elektrik, kombine ısı ve enerji tesisleri (fosil yakıtları, biyo kütleler
veya atıklar kullanan kombine ısı ve enerji tesisleri ile üretilen)

35.11.10 Güneş enerjisi (ızgaralara bağlanmış fotogalvanik hücrelerle üretilen)

35.11.10 Nükleer elektrik (nükleer enerji santralleri tarafından üretilen)

35.12.10 Elektrik enerjisi iletim hizmetleri

35.12.10 Elektrik enerjisini üretim kaynağından dağıtım sistemine aktaran iletim sistemlerinin
işletilmesi hizmetleri

35.12.10 Elektrik enerjisinin iletimi hizmetleri

35.13.10 Elektrik enerjisinin dağıtımı hizmetleri

35.13.10 Üretim kaynağından veya iletim sisteminden son kullanıcıya taşınan elektrik enerjisi dağıtım
sisteminin (örn., elektrik hatları, elektrik direkleri, sayaçlar ve elektrik tesisatlarından oluşan
sistemler) işletilmesi hizmetleri

35.13.10 Elektrik enerjisi dağıtım hizmetleri

35.13.10 Elektrik sayaçlarının bakımı hizmetleri

35.14.10 Diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını
düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin hizmetleri

35.14.10 Kullanıcılara yönelik elektrik ticareti hizmetleri

35.14.10 Elektrik enerjisi için elektrik ve iletim kapasitesi piyasası işletim hizmetleri

35.14.10 Elektrik enerjisinin ticareti hizmetleri

35.21.10 Havagazı (kömürleştirme, ayrıştırma, tekrar biçimlendirme, gaz haline getirme ve gaz
çalışmalarında gaz ve/veya havanın basitçe karıştırılması ile elde edilen gaz)

35.21.10 Yüksek fırın gazı (maden eritme ocağında bir yan ürün olarak üretilen gaz)

35.21.10 Kok fırını gazı (kok fırınlarında bir yan ürün olarak üretilen gaz)

35.21.10 Havagazı, sugazı, fakir gaz vb. gazlar
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35.21.10 Kömürün karbonlaştırılması yoluyla, tarımsal yan ürünlerden veya atıklardan temin edilen
gazlar

35.21.10 Oksijen çelik ocağı gazı (bir oksijen ocağında çelik üretimi esnasında bir yan ürün olarak elde
edilen gaz)

35.21.10 Kömür gazı, su gazı, jeneratör gazı ve benzeri gazlar (petrol gazları hariç)

35.22.10 Gaz sayaçlarının bakımı hizmetleri

35.22.10 Her çeşit gaz yakıtın, şebeke sistemiyle dağıtımı ve tedariği

35.22.10 Maden sahası dışında, taşımacılık amacıyla doğal gazın sıvılaştırılması ve tekrar gaz haline
dönüştürülmesi hizmetleri

35.22.10 Şebeke üzerinden gazlı yakıtların dağıtımı hizmetleri

35.23.10 Diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla, gaz satışını düzenleyen
gaz komisyoncuları veya acentelerinin hizmetleri

35.23.10 Şebeke üzerinden kullanıcılara yönelik gaz ticareti

35.23.10 Gazlı yakıtlar için mal ve taşıma kapasitesi piyasası

35.23.10 Şebeke üzerinden gaz ticareti hizmetleri

35.30.11 Buhar ve sıcak su

35.30.11 Diğer ısı (atık ısısı, kimyasal işlemler vb. ile üretilen ısı, üçüncü şahıslara satılan)

35.30.11 Isı - jeotermal (jeotermal alanlarda üretilen ısı, üçüncü kişilere satılan)

35.30.11 Isı - ısıtma tesisleri (fosil yakıtları, biyo kütle veya atık kullanan ısıtma tesisleri ile üretilen ısı,
üçüncü kişilere satılan)

35.30.11 Isı - KIE tesisleri (Kombine Isı ve Enerji tesisleri tarafından üretilen ısı, üçüncü şahıslara
satılan)

35.30.12 Isınma, güç ve diğer amaçlar için su buharı ve sıcak su temini hizmetleri

35.30.12 Şebeke üzerinden buhar ve sıcak su temin hizmetleri

35.30.21 Buz, soğutma amaçlı buz dahil (gıda dışı)

35.30.21 Soğutma amaçlı buz (gıda dışı)

35.30.22 Buz temin hizmetleri

35.30.22 Soğutulmuş hava ve soğutulmuş su temin hizmetleri

35.30.22 Şebeke üzerinden soğutulmuş hava ve soğutulmuş su temin hizmetleri

36.00.11 İçme suyu

36.00.12 İçmeye uygun olmayan su

36.00.20 Su sayaçlarının bakımı hizmetleri

36.00.20 Suyun kamyonlarla dağıtılması hizmetleri

36.00.20 Suyun arıtılması ve şebeke üzerinden dağıtım hizmetleri

36.00.20 Su temini amacıyla suyun arıtılması

36.00.20 Sulama kanallarının işletilmesi hizmetleri

36.00.20 Suyun şebeke üzerinden dağıtılması hizmetleri

36.00.20 Suyun şebekelerden dağıtımı

36.00.20 Su temini amacıyla suyun arıtılması hizmetleri

36.00.20 Suyun tankerler ya da diğer araçlar vasıtasıyla dağıtımı hizmetleri

36.00.20 Buharın ve suyun şebekeler üzerinden dağıtılması hizmetleri

36.00.20 Suyun endüstriyel ve diğer amaçlar için arıtılması hizmetleri

36.00.20 Şebeke üzerinden su dağıtım hizmetleri, sulama kanallarının işletilmesi hizmetleri

36.00.30 Şebeke üzerinden su ticareti hizmetleri

37.00.11 Genellikle atık borular, kanalizasyon şebekesi veya drenaj gibi yollarla sağlanan kanalizasyon
atıklarının uzaklaştırılması hizmetleri

37.00.11 Kanalizasyon atıklarının uzaklaştırılması ve arıtılması hizmetleri

37.00.11 Kanalizasyon ve drenaj hatlarının bakımı ve temizlenmesi, kanallarda biriken yağ ve kumun
boşaltılması dahil
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37.00.11 Kirliliği önlemek için atıksu arıtma hizmetleri

37.00.11 Kanalizasyon atıklarının (evsel ya da endüstriyel atık sular ile yüzme havuzlarının suları vb.
dahil) seyreltme, çökeltme, filtreleme, sedimantasyon vb. gibi fiziksel, kimyasal ve biyolojik
işlemler aracılığıyla arıtılması hizmetleri

37.00.12 Seyyar (portatif) tuvaletlerin boşaltılması ve temizenmesi hizmetleri

37.00.12 Foseptik çukurların ve septik tankların boşaltılması ve temizlenmesi

37.00.12 Foseptiklerin ve septik tankların boşaltılması ve temizlenmesi hizmetleri

37.00.20 Kanalizasyon çamuru

38.11.11 Geri dönüştürülebilir tehlikesiz atıkların toplanması hizmetleri (evsel atıklar ile benzer ticari,
endüstriyel ve kurumsal atıklar)

38.11.11 Özellikle tehlikesiz geri dönüştürülebilir maddeler için tasarlanmış olan atıkların toplanması: •
tasniflenmiş atıklar veya karışık atıklar, örneğin konutlardan çıkan karton, kağıt, plastik, cam,
alüminyum, çelik ve organik atıklar, kaldırım kenarındaki birikintiler, düzenli veya düzensiz
toplanan çöpler

38.11.19 Geri dönüştürülebilir tehlikesiz atıkların toplanması hizmetleri, diğer

38.11.19 İnşaat ve yıkıntı atıklarının toplanması hizmetleri

38.11.19 Özellikle tehlikesiz geri dönüştürülebilir maddeler için tasarlanmış olan atıkların toplanması: •
tasniflenmiş atıklar veya karışık atıklar, örneğin konut dışı yerlerden çıkan karton, kağıt,
plastik, cam, alüminyum, çelik ve diğer dönüştürülebilir maddelerin düzenli veya düzensiz
olarak toplanması

38.11.19 Çalı, çırpı ve moloz gibi enkazların toplanması ve kaldırılması hizmetleri

38.11.21 Geri dönüştürülemez tehlikesiz atıkların toplanması hizmetleri (evsel atıklar ile benzer ticari,
endüstriyel ve kurumsal atıklar)

38.11.21 Konutlardan çıkan (geri dönüştürülemez tehlikesiz atıklar) genel atıklar, çöpler, döküntüler,
kırpıntılar, karışık atıklar ile kaldırım kenarındaki birikintilerin düzenli veya düzensiz olarak
toplanması hizmetleri

38.11.29 Geri dönüştürülemez tehlikesiz atıkların toplanması hizmetleri, diğer

38.11.29 Konut dışı yerlerden çıkan atıklar (geri dönüştürülemez tehlikesiz atıklar), çöpler, döküntüler,
kırpıntılar ve karışık atıkların düzenli veya düzensiz olarak toplanması hizmetleri

38.11.31 Toplanmış geri dönüştürülemez tehlikesiz atıklar (evsel atıklar ile benzer ticari, endüstriyel ve
kurumsal atıklar)

38.11.31 Şehir atıkları

38.11.39 Toplanmış geri dönüştürülemez tehlikesiz atıklar, diğer

38.11.41 Gemi ve diğer yüzer yapılar, sökülecek olanlar

38.11.41 Sökülecek deniz taşıtları, suda yüzen sökülecek diğer araçlar

38.11.49 Kullanılmış (ikinci el) ev cihazları ve tüketici elektronikleri

38.11.49 Kullanılmış otomobiller, bilgisayarlar, televizyonlar ve diğer ekipmanlar, parçalara ayrılacak
olan

38.11.51 Cam atıkları

38.11.51 Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları

38.11.52 Mekaniksel hamurdan kullanılmayan gazete, dergiler, telefon rehberleri, broşür vb

38.11.52 Geri kazanılmış beyazlatılmamış kraft kağıt/karton veya oluklu kağıt/kartondan olan döküntü,
kırpıntı, hurdaları

38.11.52 Döküntü, kırpıntı ve hurdalar; ayıklanmış

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

38.11.52 Kağıt ve karton atıkları

38.11.52 Döküntü, kırpıntı ve hurdalar; ayıklanmamış

38.11.52 Mekaniksel hamurdan diğer basılı yayınlar

38.11.53 Kullanılmış lastikler

38.11.53 Kullanılmış havalı (pnömatik) kauçuk lastikler

38.11.54 Kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıkları (sertleştirilmiş kauçuk hariç)
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38.11.54 Diğer kauçuk atıklar

38.11.55 Diğer Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları:

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

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

38.11.55 Propilen polimerlerin döküntü, kalıntı ve hurdalar

38.11.55 Plastik atıklar

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

38.11.56 Döküntüler (suni lifden)

38.11.56 Döküntüler (naylon/diğer poliamidlerden)

38.11.56 Tekstil atıkları

38.11.56 Döküntüler (polipropilenden)

38.11.56 Döküntüler (akrilik/modakrilik)

38.11.56 Pamuk ipliği döküntüsü

38.11.56 Döküntüler (diğer sentetik lifden)

38.11.56 Kaba hayvan kılı döküntüleri (iplik döküntüleri dahil) (ditme suretiyle elde edilenler hariç)

38.11.56 Yün ve ince hayvan kıllarının diğer döküntüleri

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

38.11.56 Döküntüler (poliesterlerden)

38.11.57 Deri atıkları

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

38.11.58 Diğer bakır alaşımlarının döküntü ve hurdaları

38.11.58 Aluminyum hurdalar

38.11.58 Molibdenden döküntü ve hurdalar

38.11.58 Titanyum döküntü ve hurdaları

38.11.58 Demir/manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler

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

38.11.58 Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği kalay olan)

38.11.58 Platinden döküntü ve artıklar (platin kaplamalı metaller dahil)

38.11.58 Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği nikel olan)

38.11.58 Kıymetli metal/kıymetli metal bileşiklerini içeren küller

38.11.58 Alaşımlı çelik döküntü, hurdaları; paslanmaz çelik, nikel>%8

38.11.58 Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen çapaklar; paket halinde (diğer demir ve çelikten)

38.11.58 Rafine edilmiş bakırdan olan döküntü ve hurdalar

38.11.58 Aluminyum torna, freze talaşı, kıymıklar,öğütme artıkları testere, eğe talaşı vb döküntü;
kalın<0, 2mm

38.11.58 Kalay döküntü ve hurdaları

38.11.58 Kobalt döküntü ve hurdaları

38.11.58 Talyum döküntü ve hurdaları

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

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

38.11.58 Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği niyobyum, tantal olan)

38.11.58 Altından döküntü ve artıklar (altın kaplamalı metaller dahil)

38.11.58 Alaşımlı çelik döküntü, hurdaları; paslanmaz çelik, nikel = <%8

38.11.58 Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen çapaklar; diğer (diğer demir ve çelikten)

38.11.58 Bakır - çinko esaslı alaşımların (pirinç) döküntü ve hurdaları

38.11.58 Diğer aluminyum döküntüler (imalat ıskartaları dahil)

38.11.58 Tungstenden döküntü ve hurdalar
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38.11.58 Kadmiyum döküntü ve hurdaları

38.11.58 Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf

38.11.58 Kurşunlu benzin tortusu (içeriği kurşun olan)

38.11.58 Alaşımlı çelik döküntü, hurdaları

38.11.58 Parçalanmış olan döküntü ve hurdalar (diğer demir ve çelikten)

38.11.58 Dökme demir döküntü ve hurdaları

38.11.58 Torna/freze talaşı ve döküntüleri, kıymıklar, eğe talaşları vb. (diğer demir ve çelikten)

38.11.58 Diğer döküntü ve hurdalar

38.11.58 Nikel alaşımlarından döküntü ve hurdalar

38.11.58 Çinko döküntü ve hurdaları

38.11.58 Magnezyum döküntü ve hurdaları

38.11.58 Berilyun döküntü ve hurdaları

38.11.58 Galvanizli matlar (içeriği çinko olan)

38.11.58 Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği aluminyum olan)

38.11.58 Tehlikesiz metal atıklar

38.11.58 Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği titanyum olan)

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

38.11.58 Kalaylı demir/çelik döküntü ve hurdaları

38.11.58 Paket halinde diğer döküntü ve hurdalar (diğer demir ve çelikten)

38.11.58 Alaşımsız nikelden döküntü ve hurdalar

38.11.58 Kurşun döküntü ve hurdaları

38.11.58 Tantal döküntü ve hurdaları

38.11.58 Zirkonyum döküntü ve hurdaları

38.11.58 Cüruf, moloz (granüle cüruf hariç), döğme demir kırıntılarının diğerleri

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

38.11.58 Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı(içeriği  antimon, berilyum, kadmiyum, krom
vb.olan)

38.11.58 Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği diğerleri olan)

38.11.59 Testere talaşı; aglomere edilmemiş

38.11.59 Geri dönüşüm için karışık toplanmış maddeler, örneğin, karışık metal ve plastik atıklar

38.11.59 Aglomera edilmemiş odun atık ve hurdaları

38.11.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer geri dönüştürülebilir tehlikesiz atıklar

38.11.59 Odunların diğer döküntü ve artıkları; aglomere edilmemiş

38.11.61 Tehlikesiz geri dönüştürülebilir atıklar için transfer istasyonlarına ilişkin hizmetler

38.11.69 Diğer tehlikesiz atıklar için transfer istasyonlarına ilişkin hizmetler

38.12.11 Anatomik atıklar gibi patolojik atıklar, anatomik olmayan atıklar, iğne ve neşter gibi kesici
atıkları toplama hizmetleri

38.12.11 Tıbbi ve diğer biyotehlikeli atıkları toplama hizmetleri

38.12.11 Konut dışı yerlerden çıkan diğer biyolojik tehlikeli atıkları toplama hizmetleri

38.12.11 Hastanelerden, tıbbi uygulamalardan, dişçilik uygulamalarından, tıbbi laboratuvarlardan çıkan
diğer biyolojik bulaşıcı atıkları toplama hizmetleri

38.12.12 Diğer tehlikeli sanayi atıklarını toplama hizmetleri

38.12.12 İnsan sağlığına veya çevreye zararlı olabilecek örneğin nükleer atık, gemilerden veya
tamirhanelerden çıkan kullanılmış yağ gibi atıklar için kanunla veya yönetmelikle belirlenmiş
özel ambalajlama/taşıma tekniklerini gerektiren tehlikeli atıkları toplama hizmetleri (tıbbi ve
biyolojik olanlar hariç)

38.12.13 Tehlikeli atıkların toplanması hizmetleri (evsel atıklar ile benzer ticari, endüstriyel ve
kurumsal atıklar)
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38.12.13 İnsan sağlığına veya çevreye zararlı olabilecek örneğin kullanılmış piller gibi atıklar için
kanunla veya yönetmelikle belirlenmiş özel ambalajlama/taşıma tekniklerini gerektirenler
dahil evsel tehlikeli atıkları toplama hizmetleri

38.12.21 Nükleer reaktörlerin kullanılmış yakıt elementleri (kartuşlar)

38.12.21 Nükleer reaktörlerin ömrünü tamamlamış radyasyonlu yakıt kartuşları (elemanları)

38.12.22 Eczacılıkla ilgili atıklar

38.12.22 Eczacılık ürünleri döküntüleri

38.12.23 Klinik atıkları

38.12.23 Diğer tıbbi tehlikeli atıklar

38.12.24 Organik bileşenleri içeren atıklar

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

38.12.24 Tehlikeli kimyasal atıklar

38.12.24 Kimyasal diğer atıklar

38.12.25 Atık yağlar

38.12.25 Diğer atık yağlar

38.12.25 Atık yağlar (poliklorlu bifeniller, terfeniller vs.)

38.12.26 Tehlikeli metal atıklar

38.12.27 Kullanılmış diğer elektrik akümülatörleri

38.12.27 Kullanılmış kurşun-asitli akümülatörler

38.12.27 Kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları

38.12.27 Diğerlerinden; pil/batarya/akünün döküntü ve hurdaları

38.12.27 Birincil pillerin, birincil bataryaların ve elektrik akümülatörlerinin atık ve hurdaları

38.12.27 Kurşundan pil/batarya/akünün döküntü ve hurdaları

38.12.29 Diğer tehlikeli atıklar

38.12.29 Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler

38.12.29 Diğer kimyasal atıklar

38.12.30 Tehlikeli atıklar için transfer istasyonlarına ilişkin hizmetler

38.12.30 Çöp araçlarının boşaltma merkezleri, transfer istasyonları ve muhafaza istasyonları hizmetleri

38.21.10 Tehlikesiz atıkların nihai bertarafı amacıyla işlenmesi hizmetleri

38.21.10 Nihai bertaraf hizmetleri için tehlikesiz atıkların işlenmesi

38.21.21 Düzenli atık depolama alanı hizmetleri

38.21.21 Sızıntıları vb. önlemek için tasarlanmış, düzenli depolama kriterleri yasalarla veya
yönetmeliklerle belirlenmiş olan depolama alanlarında tehlikesiz atıkların bertarafı

38.21.22 Düzenli depolama alanları dışındaki depolama alanlarında bulunan tehlikesiz atıkların
bertarafı

38.21.22 Diğer atık depolama alanı hizmetleri

38.21.23 Tehlikesiz atıkları yakma hizmetleri

38.21.23 Kriterleri yasalarla veya yönetmeliklerle belirlenmiş olan tesislerdeki tehlikesiz atıkların
yakılması

38.21.29 Diğer tehlikesiz atıkları bertaraf hizmetleri

38.21.29 Tarımsal atıkların kimyasal veya biyolojik olarak indirgenmesi ve benzeri işleme hizmetleri

38.21.29 Biyogaz elde etmek için tarımsal ve diğer atıkların işlenmesi

38.21.29 Kompostlama hizmetleri

38.21.30 Atık organik çözücüler (diğerleri)

38.21.30 Atık organik çözücüler (solventler)

38.21.30 Atık organik çözücüler (halojenlenmiş)

38.21.40 Atıkların yakılmasından kalan kül ve artıklar

38.21.40 Şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar
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38.21.50 Evsel atık peletleri

38.21.50 Kurutulmuş, yabancı maddelerden ayrılmış ve pelet haline getirilmiş evsel atıklar (evsel
atıklara benzeyen ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar dahil)

38.22.11 Nükleer atıkların işlenmesi hizmetleri

38.22.19 Tehlikeli atıkların indirgenmesi, yok edilmesi veya dönüştürülmesi için işlenmesi (işlemler
biyolojik, kimyasal ve/veya fiziksel yöntemleri ya da yakmayı içermektedir) (Bu işlemler
bertaraf edilebilir artıklara yol açabilir veya dönüştürülebilir maddelerin geri kazanılmasıyla
sonuçlanabilir.)

38.22.19 Diğer tehlikeli atıkların işlenmesi hizmetleri

38.22.21 Nükleer atıkların bertarafı hizmetleri

38.22.29 Diğer tehlikeli atıkların bertarafı hizmetleri

38.22.29 Tehlikeli atıkların, kontrol edilerek onaylanmış ara depolama alanları veya düzenli depolama
alanları gibi yasal standartlara uygun tesislerde bertarafı hizmetleri

38.31.11 Gemi ve diğer yüzer yapıların sökülmesi

38.31.11 Gemilerin sökülmesi hizmetleri

38.31.12 Parçalara ayırma hizmetleri, kullanılmış otomobillerin, bilgisayarların, televizyonların ve diğer
ekipmanların

38.31.12 Geri kazanılabilir maddelerini elde etmek amacıyla araba, bilgisayar ve benzeri hurdaların
parçalara ayrılması hizmetleri

38.32.11 Araba, buzdolabı gibi kullanılmış eşyaların zararlı atıklarının (yağ, soğutma sıvısı, akaryakıt
vb.) boşaltılması amacıyla sökülmesi

38.32.11 Tasnif edilmiş metal malzemelerin geri kazanımı hizmetleri

38.32.11 Kullanılmış arabalar, çamaşır makineleri, bisikletler ve benzeri metal atıkların sıralanıp
ayrılarak mekanik olarak ezilmesi

38.32.11 Tekrar kullanılabilir parçalar elde etmek amacıyla araba gibi kullanılmış malların sökülmesi

38.32.11 Tasniflenmiş metal atık ve hurdalar ile metal eşyaların, kullanılmış olsun veya olmasın, ikincil
hammadde olarak elde edilmesi işlemi

38.32.11 Tren vagonları gibi büyük demir parçaların mekanik olarak ufaltılması

38.32.12 İkincil hammadde üretmek için kullanılmış tekerlek lastiği gibi maddelerden kauçuk elde
edilmesi

38.32.12 Tasnif edilmiş metal dışı malzemelerin geri kazanımı hizmetleri

38.32.12 Camın sıkıştırılarak ezilmesi, temizlenmesi ve tasnif edilmesi

38.32.12 İkincil hammadde elde etmek üzere yıkıntı atığı gibi diğer atıkların sıkıştırılarak ezilmesi,
temizlenmesi ve tasnif edilmesi

38.32.12 Hortum, çiçek saksısı, palet ve benzerleri için ikincil hammadde üretmek üzere plastiklerin
sınıflandırılması ve pelet haline getirilmesi

38.32.12 Kimyasal atıklardan kimyasalların elde edilmesi

38.32.12 Kullanılmış olsun veya olmasın tasnif edilmiş metal dışı atık ve hurdalar ile metal dışı
eşyalardan ikincil hammadde elde edilmesi

38.32.13 Metal veya plastik atıklardan peletler ve briketler

38.32.13 Başka yerde sınıflandırılmamış briketler (birtakım farklı sanayi atıkları vb.den üretilenler)

38.32.13 Metal veya plastikten pelet ve briketler

38.32.13 Sanayi atıkları karışımlarından pelet ve briketler

38.32.21 Değerli metalden ikincil hammaddeler

38.32.22 Demir-çelik ikincil hammaddeler

38.32.23 Bakır ikincil hammaddeler

38.32.24 Nikel ikincil hammaddeler

38.32.25 Alüminyum ikincil hammaddeler

38.32.29 Diğer metalden ikincil hammaddeler

38.32.29 Krom döküntü ve hurdaları
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38.32.29 Antimon döküntü ve hurdaları

38.32.31 Camdan ikincil hammaddeler

38.32.32 Kağıt ve mukavva ikincil hammaddeler

38.32.33 Plastik ikincil hammaddeler

38.32.34 Kauçuk ikincil hammaddeler

38.32.35 Tekstil ikincil hammaddeler

38.32.39 Diğer metal dışı ikincil hammaddeler

39.00.11 Toprak ve yer altı suları iyileştirme ve temizleme hizmetleri

39.00.11 Mayınların ve benzerlerinin temizlenmesi (patlatma dahil)

39.00.11 Kirletilmiş alanlardaki toprak ve yer altı sularının yasa veya tüzüklerle belirlenmiş koşulları
karşılayacak şekilde iyileştirilmesi için onaylanmış planların yürütülmesiyle ilgili hizmetler

39.00.12 Yüzey sularını iyileştirme ve temizleme hizmetleri

39.00.12 Kirletilmiş alanlardaki yüzey sularının yasa veya tüzüklerle belirlenmiş koşulları karşılayacak
şekilde iyileştirilmesi için onaylanmış planların yürütülmesiyle ilgili hizmetler

39.00.13 Hava iyileştirme ve temizleme hizmetleri

39.00.13 Kirletilmiş alanlardaki havanın yasa veya tüzüklerle belirlenmiş koşulları karşılayacak şekilde
iyileştirilmesi için onaylanmış planların yürütülmesiyle ilgili hizmetler

39.00.14 Binalardaki asbest, kurşun, vb. azaltılması

39.00.14 Binalardaki asbest, kurşun, radon veya diğer kirliliğin giderilmesi, imha edilmesi, önlenmesi
veya kirliliğin başka bir şekilde azaltılması için iyileştirme planlarının geliştirilmesi ve
uygulanması

39.00.14 Bina iyileştirme hizmetleri

39.00.21 Kirliliğin yayılmasını veya artmasını önlemeyi kapsayan yerinde yapılan hizmetler

39.00.21 İyileştirme faaliyetlerinin etkinliğini belirlemek üzere alanın izlenmesi

39.00.21 Kontrol altına alınamayan kirliliğin hareketini önleme,

39.00.21 Alan iyileştirmesinin korunması, kontrolü ve izlenmesi hizmetleri ile diğer alan iyileştirme
hizmetleri

39.00.21 Kirlilik alanlarına erişimin kontrolü

39.00.22 Diğer iyileştirme hizmetleri

39.00.22 Çevreyle ilişkili acil müdahale hizmetleri

39.00.23 Asitleşen tortuların (asit yağmurlarının) izlenmesi, kontrolü ve hasar tespit hizmetleri

39.00.23 Diğer uzmanlaşmış kirlilik kontrol hizmetleri

41.00.11 Tek daireli binalar (ikamet amaçlı binalar)

41.00.11 Müstakil evler, örneğin bungalovlar, villalar, ahşap evler, orman evleri, çiftlik evleri, kır
evleri, yazlıklar, haftasonu evleri vb (ikamet amaçlı binalar)

41.00.11 Tek daireli binalar

41.00.11 Her bir konutun kendine ait çatısı ve zeminden doğrudan kendine ait girişi bulunan yarı
müstakil veya sıra evler (tek daireli) (ikamet amaçlı binalar)

41.00.11 Her bir konutun kendine ait çatısı ve zeminden doğrudan kendine ait girişi bulunan yarı
müstakil veya sıra evler (ikamet amaçlı binalar)

41.00.12 İki daireli müstakil evler, yarı müstakil evler veya sıra evler (ikamet amaçlı binalar)

41.00.12 İki daireli binalar

41.00.12 İki daireli binalar (ikamet amaçlı binalar)

41.00.13 Üç ve daha fazla sayıda daire içeren binalar

41.00.13 İkamet amaçlı diğer binalar, örneğin bitişik apartmanlar, apartmanlar, üç veya daha çok daireli
(ikamet amaçlı binalar)

41.00.13 Üç ve daha fazla sayıda daire içeren binalar (ikamet amaçlı binalar)

41.00.13 Apartman tipi binalardaki restoranlar (ikamet amaçlı binalar)

41.00.14 Topluluklar için ikamet amaçlı binalar
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41.00.14 Öğrenci hostelleri (ikamet amaçlı binalar)

41.00.14 Topluluklar için ikamet amaçlı binalar (yaşlılar, öğrenciler, çocuklar ve diğer sosyal gruplar
için hizmet verilen ikamet binaları ile rezidanslar, örneğin emekli evleri, işçi yurtları
(hostelleri), cemiyet evleri, yetimhaneler, evsizler için yurtlar (hosteller) vb. dahil) (ikamet
amaçlı binalar)

41.00.14 Yaşlı ve engelli vb. insanlar için sosyal yardım hizmetleri verilen rezidanslar ve evler (ikamet
amaçlı binalar)

41.00.14 Yatılı okullara ait müstakil binalardan oluşan oteller (ikamet amaçlı binalar)

41.00.14 Topluluklar için ikamet amaçlı binalar (ikamet amaçlı binalar)

41.00.21 Belirli ürünlerin imalatına tahsis edilmemiş (uzmanlaşmamış) sanayi binaları

41.00.21 Sanayi üretimi için kullanılan kapalı binalar, örneğin fabrikalar, mağazalar, kesimevleri
(mezbahalar), bira fabrikaları, montaj tesisleri vb.

41.00.21 Sanayi binaları

41.00.22 İnek ahırları, at ahırları, domuz ağılları, koyun ağılları, haralar, köpek kulübeleri, endüstriyel
tavuk kümesleri

41.00.22 Çiftlik binaları, ikamet amaçlı olmayanlar

41.00.22 Tahıl ambarları, hangarlar ve tarım amaçlı müştemilatlar, mahzenler, şarap üretim tesisleri,
şarap küvleri (wine vats)

41.00.22 Seralar, tarımsal silolar, vb.

41.00.22 İkamet amaçlı olmayan çiftlik binaları

41.00.22 Tarım amaçlı kullanılan çiftlik binaları ve depolama binaları

41.00.22 Tarım amaçlı silolar ve tarım amaçlı kullanılan depolama binaları

41.00.23 Konferans ve kongre merkezleri, mahkemeler ve meclis binaları

41.00.23 Devlet daireleri binaları, belediye binaları, vb.

41.00.23 Postane binaları

41.00.23 Büro ve idari amaçlar için iş yeri olarak kullanılan binalar

41.00.23 Banka binaları

41.00.23 Ofis binaları

41.00.24 Kapalı pazarlar, servis istasyonları (benzinlikler), vb salonlar

41.00.24 Her türlü alışveriş merkezi, büyük mağazalar, müstakil mağazalar ve butikler

41.00.24 Fuar salonları, müzayede ve sergi salonları

41.00.24 Alışveriş merkezindeki restoranlar

41.00.24 Toptan veya perakende ticaret binaları

41.00.24 Servis istasyonları (benzinlikler)

41.00.25 Deniz feneri binası

41.00.25 Havaalanı hangarları, sinyalizasyon merkezi binaları, makine (motor) ve vagon hangarları

41.00.25 Telefon kulübeleri

41.00.25 Garajlar (yer üstü veya yeraltı) ve kapalı (çatılı) otoparklar

41.00.25 Trafik ve iletişim binaları

41.00.25 Bisikletler için kapalı park yerleri

41.00.25 Radyo ve televizyon yayın binaları, santral binaları, telekomünikasyon merkezleri, vb.

41.00.25 Hava trafik kontrol binası (kulesi)

41.00.25 Sivil ve askeri havaalanları, tren istasyonları, otobüs istasyonları ve liman terminalleri,
teleferik ve telesiyej istasyonları binaları ve kurulumları

41.00.26 Depolama alanları

41.00.26 Sıvılar için depolar ve tanklar

41.00.26 Soğuk depolar ve özel depolar

41.00.26 Sıvılar için depolar, silolar, depolar (ardiye, antrepo vb.)

41.00.26 Petrol ve gaz için depolar
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41.00.26 Tahıl, çimento veya diğer kuru agregalar için silolar

41.00.26 Sıvılar için depolar, silolar, depolar

41.00.27 Müstakil lokantalar ve barlar için inşaat işleri

41.00.27 Oteller

41.00.27 Gençlik hostelleri, dağ barınakları, çocuk veya aile tatil kampları, tatil bungalov, tatil ve
dinlenme evleri ve taticiler için başka yerde sınıflandırılmamış konaklama binaları için inşaat
işleri

41.00.27 Oteller ve benzeri binalar

41.00.27 Müstakil lokantalar ve barlar

41.00.27 Oteller, moteller, hanlar, pansiyonlar ve benzeri konaklama binaları, lokantalı veya lokantasız

41.00.27 Oteller, moteller, hanlar, pansiyonlar ve benzeri konaklama binaları, lokantalı veya lokantasız
için inşaat işleri

41.00.27 Gençlik hostelleri, dağ barınakları, çocuk veya aile tatil kampları, tatil bungalov, tatil ve
dinlenme evleri ve taticiler için başka yerde sınıflandırılmamış konaklama binaları

41.00.27 Gençlik hostelleri, tatil kampları, tatil bungalovları

41.00.28 Kumarhaneler, sirkler, müzik salonları, dans salonları ve diskotekler, orkestra çardağı, vb.

41.00.28 Sanatoryum, uzun süreli kalınan hastaneler ve bakım evleri, psikiyatri hastaneleri,
dispanserler, doğum evleri, anne ve çocuk yardım merkezleri

41.00.28 Meteoroloji istasyonları, rasathane binaları

41.00.28 Müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler ve kaynak araştırma merkezleri

41.00.28 Kapalı alan sporları (basketbol, tenis kortları, yüzme havuzları, jimnastik salonları, buz pateni
veya buz hokeyi sahaları) için kullanılan, seyircilere seyir alanı ve tribün, sporculara duş ve
soyunma odaları gibi tesisler sağlayan binalar

41.00.28 Üniversite hastaneleri, cezaevleri, hapishane veya silahlı kuvvetlere ait hastane binaları

41.00.28 Toplantı salonları ve esas itibariyle eğlencele amaçlı kullanılan salonlar için inşaat işleri

41.00.28 Sanatoryum, uzun süreli kalınan hastaneler ve bakım evleri, psikiyatri hastaneleri,
dispanserler, doğum evleri, anne ve çocuk yardım merkezleri için inşaat işleri

41.00.28 Meteoroloji istasyonları, rasathane binaları için inşaat işleri

41.00.28 Hastane ve klinikler

41.00.28 Kapalı spor tesisleri ve seyirciler için seyir alanı, tribün vb. tesisler

41.00.28 Kamu eğlence, eğitim, hastane, bakım kuruluşları binaları veya dini binalar

41.00.28 Okul öncesi , temel eğitim öncesi eğitim, temel eğitim ve ortaöğretim eğitimi (çocuk yuvaları,
kreşler, anaokulu, ilkokul, temel eğitim okulları, ortaöğretim okulları, kolejler, yüksek
okulları, dil okulları, teknik okullar, vb.), resmi eğitim okulları, mesleki eğitim okulları için
kullanılan binalar

41.00.28 Kiliseler, şapeller (küçük kiliseler), camiler, sinagoglar vb.

41.00.28 Kaplıca tedavisi (termal/ısıl tedavi), deniz suyu/ deniz yosunu vb. ile yapılan terapi tedavisi,
fizik tedavi, kan nakli, anne sütü toplama, veteriner tedavisi vb. için kullanılan binalar

41.00.28 Kumarhaneler, sirkler, müzik salonları, dans salonları ve diskotekler, orkestra çardağı, vb. için
inşaat işleri

41.00.28 Kapalı alan sporları (basketbol, tenis kortları, yüzme havuzları, jimnastik salonları, buz pateni
veya buz hokeyi sahaları) için kullanılan, seyircilere seyir alanı ve tribün, sporculara duş ve
soyunma odaları gibi tesisler sağlayan binalar için inşaat işleri

41.00.28 Üniversite hastaneleri, cezaevleri, hapishane veya silahlı kuvvetlere ait hastane binaları için
inşaat işleri

41.00.28 Hemşire bakımı veya tıbbi bakım sağlanan kurumsal binalar

41.00.28 Sinemalar, konser salonları, opera salonları, tiyatrolar vb. için inşaat işleri

41.00.28 Hasta ve yaralı insanlar için tıbbi ve cerrahi tedavi ve hemşirelik bakımı sağlayan kuruluşlar
için inşaat işleri

41.00.28 Engelli çocuklar için özel okul binaları için inşaat işleri

41.00.28 Mezarlıklar ve ilgili inşaatlar, cenaze evleri, ölüleri yakma yerleri için inşaat işleri



KOD TANIM

41.00.28 Islahevlerine, silahlı kuvvetlere veya hapishanelere ait hastaneler

41.00.28 Sinemalar, konser salonları, opera salonları, tiyatrolar vb.

41.00.28 Yüksek öğrenim ve araştırmalar için kullanılan binalar, araştırma laboratuarları binaları,
yüksek eğitim kuruluşlarının binaları

41.00.28 Arşiv binaları

41.00.28 Yaşlılar veya engelliler, vb. için hemşire bakımı veya tıbbi bakım sağlanan ve hizmet verilen,
ikamet veya kısa süreli konaklama amaçlı kurumsal binalar

41.00.28 Müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler ve kaynak araştırma merkezleri için inşaat işleri

41.00.28 Kiliseler, şapeller (küçük kiliseler), camiler, sinagoglar vb. için inşaat işleri

41.00.28 Kaplıca tedavisi (termal/ısıl tedavi), deniz suyu/ deniz yosunu vb. ile yapılan terapi tedavisi,
fizik tedavi, kan nakli, anne sütü toplama, veteriner tedavisi vb. için kullanılan binalar için
inşaat işleri

41.00.28 Müzeler

41.00.28 Toplantı salonları ve esas itibariyle eğlencele amaçlı kullanılan salonlar

41.00.28 Hasta ve yaralı insanlar için tıbbi ve cerrahi tedavi ve hemşirelik bakımı sağlayan kuruluşlar

41.00.28 Engelli çocuklar için özel okul binaları

41.00.28 Mezarlıklar ve ilgili inşaatlar, cenaze evleri, ölüleri yakma yerleri

41.00.28 Yüksek öğrenim ve araştırmalar için kullanılan binalar, araştırma laboratuarları binaları,
yüksek eğitim kuruluşlarının binaları için inşaat işleri

41.00.28 Arşiv binaları için inşaat işleri

41.00.28 Yaşlılar veya engelliler, vb. için hemşire bakımı veya tıbbi bakım sağlanan ve hizmet verilen,
ikamet veya kısa süreli konaklama amaçlı kurumsal binalar için inşaat işleri

41.00.28 Dini binalar

41.00.29 Otobüs durakları, umuma açık tuvaletler, hamamlar vb. yapılar

41.00.29 İkamet amaçlı olmayan diğer binalar

41.00.29 Hapishaneler, kışlalar

41.00.29 Cezaevleri, hapisane ve nezarethane, silahlı kuvvetleri, polis veya itfaiye hizmetleri için
kışlalar

41.00.29 Tarihi veya koruma altındaki her tür binalar, diğer amaçlar için kullanılmayan

41.00.29 Heykeller ve anıtlar, sanatsal veya dekoratif inşaatlar

41.00.29 Koruma atındaki kalıntılar, arkeolojik kazılar ve prehistorik (tarih öncesi) bölgeler - heykeller
ve anıtlar, sanatsal veya dekoratif inşaatlar

41.00.31 Her birinin kendine ait çatısı ve zeminden doğrudan kendine ait girişi bulunan yarı müstakil
veya sıra evler için inşaat işleri

41.00.31 Müstakil evler (örneğin bungalovlar, villalar, ahşap evler, orman evleri, çiftlik evleri, kır
evleri, yazlıklar, haftasonu evleri vb.) için inşaat işleri

41.00.31 Tek daireli binaların inşaat işleri

41.00.32 İki daireli binaların inşaat işleri

41.00.32 İki daireli müstakil evler, yarı müstaki evler veya sıra evler için inşaat işleri

41.00.33 Üç ve daha çok daireli binaların inşaat işleri

41.00.33 İkamet amaçlı, üç veya daha çok daireli diğer binalar (örneğin apartmanlar, bitişik
apartmanlar) için inşaat işleri

41.00.33 Apartman tipi binalardaki restoranlar için inşaat işleri

41.00.34 Öğrenci hostelleri için inşaat işleri

41.00.34 Topluluklar için ikamet amaçlı binalar (yaşlılar, öğrenciler, çocuklar ve diğer sosyal gruplar
için hizmet verilen ikamet binaları ile rezidanslar, örneğin emekli evleri, işçi yurtları
(hostelleri), cemiyet evleri, yetimhaneler, evsizler için yurtlar (hosteller) vb. dahil) için inşaat
işleri

41.00.34 Topluluklar için rezidansların inşaat işleri
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41.00.34 Yaşlı ve engelli vb. insanlara sosyal yardım hizmetleri verilen rezidanslar ve evler için inşaat
işleri

41.00.34 Topluluklar için ikamet amaçlı binaların inşaat işleri

41.00.34 Yatılı okullara ait müstakil binalardan oluşan hosteller için inşaat işleri

41.00.41 Sanayi binalarının inşaat işleri

41.00.42 İnek ahırları, at ahırları, domuz ağılları, koyun ağılları, haralar, köpek kulübeleri, endüstriyel
tavuk kümesleri için inşaat işleri

41.00.42 Seralar, tarımsal silolar, vb. için inşaat işleri

41.00.42 Tarım amaçlı kullanılan çiftlik binaları ve depolama binaları için inşaat işleri

41.00.42 İkamet amaçlı olmayan çiftlik binalarının inşaat işleri

41.00.42 Tahıl ambarları, hangarlar ve tarım amaçlı müştemilatlar, mahzenler, şarap üretim tesisleri,
şarap küvleri (wine vats) için inşaat işleri

41.00.42 İkamet amaçlı olmayan çiftlik binaları için inşaat işleri

41.00.42 Çiftlik binaları için inşaat işleri, ikamet amaçlı olmayanlar

41.00.43 Konferans ve kongre merkezleri, mahkemeler ve meclis binaları için inşaat işleri

41.00.43 Ofis binalarının inşaat işleri

41.00.43 Postane binaları için inşaat işleri

41.00.43 Banka binaları için inşaat işleri

41.00.43 Devlet daireleri binaları, belediye binaları, vb. için inşaat işleri

41.00.43 Büro ve idari amaçlar için iş yeri olarak kullanılan binalar için inşaat işleri

41.00.44 Toptan ve perakende ticaret binalarının inşaat işleri

41.00.44 Kapalı pazarlar, servis istasyonları (benzinlikler), vb salonlar için inşaat işleri

41.00.44 Her türlü alışveriş merkezi, büyük mağazalar, müstakil mağazalar ve butikler için inşaat işleri

41.00.44 Toptan veya perakende ticaret binaları için inşaat işleri

41.00.44 Alışveriş merkezindeki restoranlar için inşaat işleri

41.00.44 Servis istasyonları (benzinlikler) için inşaat işleri

41.00.44 Fuar salonları, müzayede ve sergi salonları için inşaat işleri

41.00.45 Deniz feneri binası için inşaat işleri

41.00.45 Garajlar (yer üstü veya yeraltı) ve kapalı (çatılı) otoparklar için inşaat işleri

41.00.45 Trafik ve iletişim binalarının inşaat işleri

41.00.45 Sivil ve askeri havaalanları, tren istasyonları, otobüs istasyonları ve liman terminalleri,
teleferik ve telesiyej istasyonları binaları ve kurulumları için inşaat işleri

41.00.45 Hava trafik kontrol binası (kulesi) için inşaat işleri

41.00.45 Radyo ve televizyon yayın binaları, santral binaları, telekomünikasyon merkezleri, vb. için
inşaat işleri

41.00.45 Havaalanı hangarları, sinyalizasyon merkezi binaları, makine (motor) ve vagon hangarları için
inşaat işleri

41.00.45 Bisikletler için kapalı park yerleri için inşaat işleri

41.00.46 Depoların inşaat işleri

41.00.46 Soğuk depolar ve özel depolar için inşaat işleri

41.00.46 Depolama alanları için inşaat işleri

41.00.46 Sıvılar için depolar ve tanklar için inşaat işleri

41.00.46 Petrol ve gaz için depolar için inşaat işleri

41.00.46 Sıvı depolarının, siloların, depoların (ardiye, antrepo vb.) inşaat işleri

41.00.46 Tahıl, çimento veya diğer kuru agregalar için silolar için inşaat işleri

41.00.46 Sıvılar için depoların, siloların, depoların inşaat işleri

41.00.46 Sıvılar için depolar, silolar, depolar için inşaat işleri

41.00.47 Otellerin ve benzeri binaların inşaat işleri
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41.00.47 Oteller, gençlik hostelleri, tatil kampları, tatil bungalovları için inşaat işleri

41.00.48 Hastaneler, klinikler, hemşire bakımı veya tıbbi bakım sağlanan kurumsal binalar için inşaat
işleri

41.00.48 Kamu eğlence binalarının, eğitim binalarının, hastanelerin, bakım kuruluşları binalarının veya
dini binaların inşaat işleri

41.00.49 Otobüs durakları, umuma açık tuvaletler, hamamlar vb. yapılar için inşaat işleri

41.00.49 Koruma atındaki kalıntılar, arkeolojik kazılar ve prehistorik (tarih öncesi) bölgeler - heykeller
ve anıtlar, sanatsal veya dekoratif inşaatlar için inşaat işleri

41.00.49 Hapishaneler ve kışlalar için inşaat işleri

41.00.49 Cezaevleri, hapisane ve nezarethane, silahlı kuvvetleri, polis veya itfaiye hizmetleri için
kışlalar için inşaat işleri

41.00.49 Heykeller ve anıtlar, sanatsal veya dekoratif inşaatlar için inşaat işleri

41.00.49 Diğer ikamet amaçlı olmayan binaların inşaat işleri

41.00.49 Tarihi veya koruma altındaki her tür binalar için inşaat işleri, diğer amaçlar için kullanılmayan

42.11.10 Otoyollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yolları ile havaalanı pistleri

42.11.10 Havaalanı pistleri

42.11.10 Araçlar ve yayalar için altgeçitler

42.11.10 Otobanlar (yükseltilmiş kara yolları (viyadükler) hariç), şehir içi yollar ve kara yolları ile diğer
taşıt ve yaya yolları

42.11.10 Yol kenarı bariyerleri ve açık otoparklar, özel araba yolları, araç ve yaya alt ve üst geçitleri ile
bisiklet yoları

42.11.10 Havaalanı pisti, hızlanma pisti ve bina dışındaki diğer havaalanı yapıları dahil

42.11.20 Otoyollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yolları ile havaalanı pistleri için
inşaat işleri

42.11.20 Yol yüzeylerini, park ceplerini ve benzeri yüzeyleri işaretleme amaçlı boyama işleri

42.11.20 Yolların, açık otoparkların ve benzeri yüzeylerin boyayla işaretlenmesi işleri

42.11.20 Kaldırım, kasis (hız kesici), bisiklet yolu ve benzerlerinin inşaatı

42.11.20 Otobanlar, kara yolları ve şehir içi yollar ile diğer taşıt ve yaya yollarının ve açık otoparkların
temel inşaatı işleri

42.11.20 Havaalanı pisti, hızlanma pisti ve apronların inşaat işleri

42.11.20 Sokakların, çevre yollarının ve kamu kaldırımlarının kaplanmasını kapsayan inşaat işleri

42.11.20 Çarpma bariyerleri, alçak ayırma duvarları, trafik işaretleri ve benzerlerinin kurulumu işleri

42.11.20 Havaalanı pistleri için inşaat işleri

42.11.20 Patika, yürüyüş/koşu yolları vb. yolların oluşturulması, bakımı ve trafik levhalarıyla
donatılması

42.11.20 Yolların bakım ve onarım işleri

42.11.20 Yol yüzeylerinin ve açık otoparkların asfalt veya beton ve benzerleriyle inşaatı veya onarımı

42.12.10 Demir yolları ve metrolar

42.12.10 Demir yolu hatları

42.12.10 Demir yolu elektrifikasyon yapıları

42.12.10 Uzun mesafe ve banliyö trenleri, şehir içi tramvaylar ile şehir içi yer altı veya yükseltilmiş
hızlı transit sistemleri için demir yolu hatları

42.12.20 Demir yolu hatlarının kontrol ve güvenlik sistemlerinin kurulum işleri

42.12.20 Demir yolu güvenlik ve kontrol sistemlerinin inşaat işleri

42.12.20 Balast ve rayların döşenmesi işleri

42.12.20 Demir yolu hatları için inşaat işleri

42.12.20 Demir yolları ve metrolar için inşaat işleri

42.12.20 Demir yolu hatlarının bakım ve onarım işleri

42.12.20 Demir yolu makası ve hemzemin geçitlerdeki kumanda mekanizmasının kurulum işleri
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42.12.20 Kablolu tren (füniküler) ile teleferik ve telesiyej gibi sistemlerin inşaat işleri

42.12.20 Yer altı demir yolu dahil demir yolu inşaat işleri

42.13.10 Tüneller

42.13.10 Yer altı demir yolu trafiği için tüneller

42.13.10 Motorlu kara taşıtları trafiği için yükseltilmiş yollar

42.13.10 Yer altı demir yolu trafiği için tünel inşaatları

42.13.10 Kara yolu tünelleri

42.13.10 Her türlü kara taşımacılığı ve yayalar için metal, beton veya diğer malzemelerden köprüler ve
viyadükler

42.13.10 Yükseltilmiş kara yolu (viyadükler)

42.13.10 Köprüler ve tüneller

42.13.20 Köprü ve tünel için inşaat işleri

42.13.20 Yer altı demir yolları için tünel inşaat işleri

42.13.20 Köprü ve yükseltilmiş yollar için inşaat işleri

42.13.20 Yükseltilmiş kara yolu (viyadükler), tünel ve köprü inşaat işleri

42.13.20 Tüneller için inşaat işleri

42.21.11 Su ve diğer ürünlerin taşımacılığı için karada ve deniz altında uzun mesafe boru hattı

42.21.11 Petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı için karada ve deniz altında uzun mesafe boru hattı

42.21.11 Akışkanlar için uzun mesafe boru hatları

42.21.12 Akışkanlar için kısa mesafe (yerel) boru hatları

42.21.12 Su, kanalizasyon ve diğer akışkanlar için kısa mesafe (yerel) boru hattı

42.21.12 Şebeke üzerinden şehir gaz ve su dağıtım sistemleri

42.21.13 Kule şeklinde su depoları

42.21.13 Sulama sistemleri (kanallar); ana su şebekeleri ve su hatları inşaatı; su arıtma tesisleri,
kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları

42.21.21 Su ve kanalizasyon şebekesi ve boru hattı inşaat işleri (uzun mesafe)

42.21.21 Petrol ve gaz için yer üstü, yer altı ve deniz altı uzun mesafe boru hattı inşaat işleri

42.21.21 Su, kanalizasyon veya yağmur suyu için için yer üstü, yer altı ve deniz altı uzun mesafe boru
hattı inşaat işleri

42.21.21 Diğer akışkanlar (petrol, gaz, su, kanalizasyon hariç) için yer üstü, yer altı ve deniz altı uzun
mesafe boru hattı inşaat işleri

42.21.21 Uzun mesafe boru hattı için inşaat işleri

42.21.22 Su ve kanalizasyon şebekesi ve boru hattı inşaat işleri (kısa mesafe (yerel)

42.21.22 Gaz ve buhar için yardımcı işler dahil kısa mesafe (yerel) boru hattı inşaat işleri

42.21.22 Su veya kanalizasyon için yardımcı işler dahil kısa mesafe (yerel) boru hattı inşaat işleri

42.21.22 Kısa mesafe (yerel) boru hattı için inşaat işleri, yardımcı işler dahil

42.21.22 Diğer akışkanlar (su, kanalizasyon, sıcak su, gaz, buhar hariç) için yardımcı işler dahil kısa
mesafe (yerel) boru hattı inşaat işleri

42.21.22 Sıcak su için yardımcı işler dahil kısa mesafe (yerel) boru hattı inşaat işleri

42.21.23 Sulama sistemleri (kanallar), ana su şebekeleri ve su hatları, su arıtma tesisleri, kanalizasyon
bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları için inşaat işleri

42.21.24 Su kuyusu açma ve septik sistem kurulum işleri

42.21.24 Su kuyusu sondajı veya kazılması işlerini içeren özel inşaat işleri

42.21.24 Su kuyusu sondajı

42.21.24 Su kuyusu pompası ve kuyu boru tesisatı sisteminin kurulum işleri

42.21.24 Septik sistemlerin kurulum işleri

42.22.11 Uzun mesafe elektrik hatları (yüksek gerilim hatları dahil) ve iletişim hatları

42.22.11 Uzun mesafe yer üstü veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları
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42.22.11 Uzun mesafe yüksek gerilim elektrik iletim hatları (kablolar)

42.22.12 İletişim iletim hatları (kablolar)

42.22.12 Kısa mesafe (yerel) elektrik hatları ve iletişim hatları

42.22.12 Telekommünikasyon hatları ve direkleri

42.22.12 Kısa mesafe (yerel) elektrik hatları

42.22.12 Anten dahil iletim kuleleri ve trafo istasyonları ve yerel sınırlar içinde dağıtım alt istasyonları
gibi yardımcı işler

42.22.13 Ağır elektrik üretim santralleri ve donanımları, nükleer enerji üretim santralleri için tesis ve
donanımlar dahil

42.22.13 Güç santralleri

42.22.21 Demir yolları için elektrik hattı inşaat işleri

42.22.21 Uzun mesafe iletişim ve elektrik hatları inşaat işleri

42.22.21 Yer üstü uzun mesafe telekomünikasyon iletim hatlarının inşaat ve onarım işleri

42.22.21 Uzun mesafe elektrik hatları ve iletişim hatları için inşaat işleri

42.22.21 Deniz altına kablo döşenmesi

42.22.21 Deniz altı veya yer altı uzun mesafe elektrik enerjisi hatlarının inşaat ve onarım işleri

42.22.21 Demir yolları için olanlar dahil yer üstü uzun mesafe elektrik enerjisi hatlarının inşaat ve
onarım işleri

42.22.21 Deniz altı veya yer altı uzun mesafe telekomünikasyon iletim hatlarının inşaat ve onarım işleri

42.22.22 Kısa mesafe (yerel) elektrik hatları ve iletişim hatları için inşaat işleri

42.22.22 Yer altı ve yer üstü kısa mesafe (yerel) iletişim iletim hattı inşaat ve onarım işleri, iletim
kuleleri inşaat işleri gibi yardımcı işler dahil

42.22.22 Telekommünikasyon hatları ve direkleri için inşaat işleri

42.22.22 Kısa mesafe (yerel) kablolamaya ilişkin inşaat işleri

42.22.22 Yerel sınırlar dahilinde dağıtım için anten ve trafo istasyonlarının inşaat işleri

42.22.22 Yer altı ve yer üstü kısa mesafe (yerel) elektrik enerjisi hattı inşaat ve onarım işleri, trafo
istasyonları ve yerel sınırlar dahilinde dağıtım için alt santrallerin inşaat işleri gibi yardımcı
işler dahil

42.22.23 Her çeşit güç santrali inşaat işleri

42.22.23 Güç santrali inşaat işleri

42.22.23 Güç santralleri için inşaat işleri

42.91.10 Liman zemini ve liman kanalı, dalgakıran, iskele, rıhtım ve benzeri yapılar ile su yolu
taşımacılığı trafiği için nehir işleri ve kanal inşaatı

42.91.10 Kıyı ve liman inşaatları, barajlar, kanal havuzları ve ilgili hidromekanik yapılar

42.91.10 Baraj ve benzeri su tutucu yapılar ile sahil ve diğer su kenarı alanları için bentler

42.91.20 Kıyı ve liman inşaatları, barajlar, kanal havuzları ve ilgili hidromekanik yapılar için inşaat
işleri

42.91.20 Sualtı işleri (dalgıç, balık adam ve diğer tekniklerle) ve çeşitli hidrolik mühendislik işleri

42.91.20 Onarım dahil baraj ve bent inşaat işleri

42.91.20 Tarama işleri, kaya ve siltlerin uzaklaştırılması ve suyla ilgili inşaat işleri

42.91.20 Suyla ilgili diğer işler için inşaat ve onarım hizmetleri ve yukarıda belirtilen işlerle ilgili
onarımlar

42.91.20 Liman inşaat işleri, nehir inşaatları, yat limanları (marina), doldurularak yapılmış limanlar,
iskeleler, kagir iskeleler, doklar ve benzeri liman kurulumları, onarım dahil

42.91.20 Barınak, bent kapağı, savak, lift, kuru dok, gemi kızağı, engel ve diğer hidromekanik yapılar
için inşaat ve onarım işleri

42.99.11 Madencilik yapıları

42.99.11 Başka yerde sınıflandırılmamış örneğin demir dökümhaneleri gibi imalata uygun uzmanlaşmış
tesisler

42.99.11 Hidrokarbon terminalleri
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42.99.11 Madencilik ve madencilikle ilgili tesisler, örneğin, maden yükleme ve boşaltma istasyonları;
sarım mili ve kuleleri; tünel ve galeriler

42.99.11 Temel kimyasalların, bileşiklerinin, eczacılıkla ilgili kimyasalların ve diğer kimyasalların
imalatına uygun tesisler

42.99.11 Kimyasal imalat tesisleri ile yüksek fırın ve kok fırını gibi ilgili imalat tesisleri

42.99.11 Madencilik ve imalat sanayii yapıları

42.99.11 Kompleks endüstriyel tesisler (elektrik santralleri, rafineriler, vb) bir binanın özelliklerine
sahip olmayanlar

42.99.12 Lunapark ve spor parkları

42.99.12 Lunaparklar ve eğlence parkları

42.99.12 Golf sahası, plaj tesisi, dağ barınakları, park alanları ve eğlence parkları gibi dinlence/eğlence
tesisleri

42.99.12 Spor ve eğlence alanları yapıları

42.99.12 Hayvanat bahçelerinin ve botanik bahçelerinin kurulumu

42.99.12 Futbol, beyzbol, ragbi, koşu, saha, araba/bisiklet yarışı, at yarışı ve benzeri açık havada
yapılan sporlara uygun tesisler

42.99.12 Açık hava sporları için kullanılan spor alanları, örneğin, açık hava tenis kortları, açık hava
yüzme havuzları vb.

42.99.19 Silahlı kuvvetler mühendislik işleri

42.99.19 Yollara, iletişim ağlarına ve/veya benzerlerine erişimi hazır olanlar dahil bölünmüş alanlar
(parseller)

42.99.19 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılar

42.99.21 Kimyasal ve ilgili tesisler için inşaat ve onarım işleri

42.99.21 Tarım amaçlı silolar ve tarım amaçlı kullanılan depolama binaları için inşaat işleri

42.99.21 Bina özelliğine sahip olmayan kompleks sanayi tesisleri (güç santralleri, rafineriler vb.) için
inşaat işleri

42.99.21 Maden yükleme ve boşaltma istasyonları, sarım milleri, demir dökümhaneleri, yüksek fırın ve
kok fırınları gibi madencilik ve imalat sanayi için inşaat ve onarım işleri,

42.99.21 Hidrokarbon terminalleri için inşaat işleri

42.99.21 Madencilik ve imalat sanayii için inşaat işleri

42.99.21 Diğer imalat tesisleri için inşaat ve onarım işleri

42.99.22 Açık spor stadyumları ve spor alanları ile ilgili yapılar için inşaat işleri

42.99.22 Hayvanat bahçeleri ve botanik bahçeleri tesisleri için inşaat işleri

42.99.22 Lunapark ve spor parkları için inşaat işleri

42.99.22 Golf sahası, plaj tesisi, dağ barınakları, park alanları ve eğlence parkı tesisleri gibi
dinlence/eğlence tesislerinin inşaat işleri

42.99.22 Açık hava sporları için kullanılan spor alanları, örneğin, açık hava tenis kortları, açık hava
yüzme havuzları vb. için inşaat işleri

42.99.22 Lunaparklar ve eğlence parkları için inşaat işleri

42.99.22 Futbol, beyzbol, ragbi, koşu, saha, araba/bisiklet yarışı, at yarışı ve benzeri açık havada
yapılan sporlara uygun yapıların ve düz alanların inşaat işleri

42.99.29 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı yapılar için inşaat işleri

42.99.29 Arazilerin parselasyonunun yapılması ve iyileştirilmesi

42.99.29 Arazinin parsellenmesi ve geliştirilmesi (arazinin yollara, iletişim ağlarına ve/veya
benzerlerine erişimin sağlanması dahil)

42.99.29 Başka yerde sınıflanmamış diğer bina dışı yapıların inşaatı

42.99.29 Arazinin parsellenmesi ve geliştirilmesi

42.99.29 Telefon kulübeleri için inşaat işleri

43.11.10 Binaların ve diğer yapıların sökülmesi ve yıkılması

43.11.10 Otobanların, cadde ve sokakların söküm ve yıkım işleri
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43.11.10 Yıkım işleri

43.12.11 Şantiye alanının temizlenmesi, ağaç altı bitkilerinin temizlenmesi

43.12.11 Madencilik için şantiye alanının hazırlanması işleri; ağır yükün taşınması ile diğer maden ve
inşaat alanlarının hazırlanması işleri (tünel açma dahil, petrol ve gaz çıkarımı için olanlar
hariç)

43.12.11 Orman arazisinin drenajı

43.12.11 Kömür çıkarma için alan hazırlama

43.12.11 Tarımsal arazinin hazırlanması işleri

43.12.11 Kablo veya drenaj borularının yer aldığı dehlizler için yatay sondaj işleri

43.12.11 Şantiye drenajı için hendek açma işleri

43.12.11 İnşaat alanlarının temizlenmesi

43.12.11 Dinamitleme ve kayaların kaldırılması (uzaklaştırılması) işleri de dahil sonraki inşaat işleri
için şantiyenin hazırlanması işleri

43.12.11 Zemin ve arazi hazırlama işleri; alanın temizlenmesi işleri

43.12.11 Zemin ıslahı

43.12.12 Hendek açma işleri

43.12.12 Kirlenmiş üst toprağın kaldırılması işleri

43.12.12 Bbaşka yerde sınıflandırılmamış hafriyat veya kazı işleri

43.12.12 Tesisler, kent drenajı, çeşitli yol çalışmaları ve benzerleri için hendek açma işleri

43.12.12 Hafriyat işleri

43.12.12 Kazı ve hafriyat işleri

43.12.12 Hendek kazma işleri

43.12.12 Çeşitli yapılar için kanalların açılması işleri

43.12.12 Geniş ölçekli hafriyat işleri (otoban, kara yolu, demir yolu gibi yol inşaatından önce dolgu
veya yarma işleri ile ilgili kazı, eğim, hafriyat işleri)

43.12.12 Eğlence ve dinlence alanlarının oluşturulması işleri

43.13.10 Test sondajı ve delme işleri

43.13.10 İnşaat, jeofizik, jeolojik veya benzer amaçlar için test sondajı ve delme ile karot çıkarımı işleri

43.21.10 Binalardaki veya diğer inşaat projelerindeki temel elektrik kablolama devrelerinin veya
bağlantı parçalarının kurulumunu içeren özel tesisat işleri

43.21.10 Bina içindeki kablolu televizyon hatlarının kurulum işleri

43.21.10 Daha sonra kontrol olmaksızın, hırsız ve yangın alarmı benzeri güvenlik sistemlerinin
kurulumu

43.21.10 Elektrik sayaçların kurulum işleri

43.21.10 İnşaat şantiyelerindeki yangın ve hırsızlık alarm sistemlerinin kurulum işleri

43.21.10 Telekomünikasyon kablolamasına yönelik elektrikle ilgili kurulum işleri

43.21.10 Bina içinde kablolu televizyon hattı kurulum hizmetleri

43.21.10 Cihazların kurulumunda ortaya çıkan elektrik işleri

43.21.10 Acil güç kaynağı sistemleri için elektrik kablolama ve bağlantı işleri

43.21.10 Binalardaki elektrikli güneş enerjisi kollektörü ve konvektörü dahil diğer elektrikli
ekipmanların elektrikle ilgili kurulum işleri

43.21.10 Elektrikli güneş enerjisi kollektörleri ve konvektörleri için elektrik tesisatı kurulum işleri

43.21.10 Elektrik tesisatı işleri

43.21.10 Elektrik enerjisi sayacı kurulum hizmetleri

43.21.10 Yol, havaalanı ve limanlardaki aydınlatma ve sinyalizasyon sistemlerinin kurulum işleri

43.21.10 Uydu antenleri dahil her türlü konut tipi antenlerin kurulum işleri

43.22.11 Kanalizasyon tesisatı döşeme işleri

43.22.11 Yangın söndürme (hortumlu ve hortum ağızlı yangın muslukları dahil) amaçlı basınçlı su
tedariğine yönelik kurulum işleri,
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43.22.11 Lavabo, küvet, vb. sıhhi ürünlerin kurulumu,

43.22.11 Su ve kanalizasyon tesisatı döşeme işleri

43.22.11 Püskürtme sistemlerinin (yangın söndürme için) kurulum işleri

43.22.11 Binalardaki drenaj borularının temizlenmesi ve tıkanıklıklarını açılması

43.22.11 Su sayaçlarının kurulum hizmetleri

43.22.11 Yağmurlama sistemlerinin kurulumu dahil sıcak ve soğuk su boru sistemleri (sıhhi tesisat)
kurulum işleri,

43.22.11 Sıhhi tesisatla ilgili işler

43.22.12 Konut, bilgi işlem merkezi, büro ve mağazalar için havalandırma, soğutma veya iklimlendirme
ekipmanlarının inşaat işleri. Boru işleri, kanal işleri ve kapsanan işlerin entegre bir parçası
olarak kabul edilen ilgili metal levha işleri

43.22.12 Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme tesisatı işleri

43.22.12 Havalandırma ve iklimlendirme işleri

43.22.12 Ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörlerin onarım ve bakımı

43.22.12 Isıtma ekipmanlarının kurulum işleri

43.22.12 Isıtma ekipmanlarının kurulum işleri (elektrik, gaz, petrol, elektriksiz güneş enerjisi
kollektörü). Boru işleri, kanal işleri ve kapsanan işlerin entegre bir parçası olarak kabul edilen
ilgili metal levha işleri

43.22.12 Merkezi ısıtma tesisatı için bakım hizmetleri

43.22.12 Isıtma cihazlarının kurulum işleri

43.22.12 Bölgesel ısıtma sistemlerine bağlantı

43.22.12 Isıtma cihazlarının kurulumu, ilgili boru işleri dahil

43.22.12 Merkezi ısıtma kontrol sistemlerinin kurulumu ve bakımı

43.22.20 Gaz tesisatı işleri

43.22.20 Gaz sayaçlarının kurulum hizmetleri

43.22.20 Çeşitli gazların (örneğin hastanelerdeki oksijen) temini için kurulum işleri ile bunların gazla
çalışan diğer ekipmanlarla bağlantısı

43.29.11 Sıcak veya soğuk su boruları, kazanları (boyler) ve kanal hatları için ısı yalıtım işleri

43.29.11 Yangından koruma işleri

43.29.11 Dış duvar için hava yalıtım malzemesi dahil ısı yalıtım işleri

43.29.11 Ateşe dayanıklı hale getirme işleri

43.29.11 Ses yalıtım işleri

43.29.11 İzolasyon işleri

43.29.11 Yalıtım işleri (su yalıtım işleri hariç)

43.29.12 Parmaklık ve korkuluk tesisatı işleri

43.29.12 Parmaklık, tırabzan ve benzerlerinin tesis işleri. Parmaklıklar farklı malzemeden (tel, ahşap,
çelik, fiberoptik, vb.) olabilir ve çeşitli yerlerde (bahçelerde, oyun alanlarında, konutlarda veya
sanayi tesislerinde) kullanılabilir

43.29.12 Yangın merdivenlerine (metal) ilişkin özel kurulum işleri

43.29.12 Çit ve parmaklık montaj işleri

43.29.19 Bina yapısının esas parçası olarak görülmeyen ürünlerin başka yerde sınıflandırılmamış
kurulum işleri

43.29.19 Paratonerlerin montaj işleri

43.29.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tesisat işleri

43.29.19 Stor ve güneşliklerin montaj işleri

43.29.19 Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarım işleri

43.29.19 Tabelaların (ışıklı olsun veya olmasın) montaj işleri

43.29.19 Otomatik ve döner kapıların kurulum işleri

43.29.19 Asansör, yürüyen merdiven, yürüyen yollar için bakım ve onarım dahil özel kurulum işleri
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43.29.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kurulum işleri

43.31.10 Sıva işleri

43.31.10 Genellikle alçı taşından alçıpan inşaatını içeren harçsız duvar işleri

43.31.10 Binalardaki iç ve dış sıva veya alçı işleri ile malzeme kaplamayla ilgili inşaat işleri

43.32.10 Prefabrik pencere birimlerinin montajı

43.32.10 İç merdiven kurulum işleri, gömme dolap inşaası, hazır mutfak birimlerinin montaj işleri

43.32.10 Ateşe dayanıklı kapıların montaj işleri

43.32.10 Seyyar bölme ve metal yapı üzerine asma tavan montaj işleri

43.32.10 Herhangi bir malzemeden yapılan kapı ve pencere kasaları, kapılar (otomatik ve döner kapılar
hariç), pencereler, kepenkler, panjurlar, garaj kapıları ve benzerlerinin montaj işleri

43.32.10 İnce tahta, lambri ve benzerlerinin montaj işleri

43.32.10 Doğrama tesisatı işleri

43.32.10 Müstakil evlerdeki veranda ve kış bahçelerinin kurulum işleri

43.32.10 Dış kapıların zırhlanması ve zırhlı kapıların montaj işleri

43.33.10 Binanın dış duvarının seramik malzemeler, taşla, tuğlayla veya benzerleriyle dekoratif olarak
kaplanması

43.33.10 Bina veya diğer yapıların içinde ya da dışında seramikten, betondan veya taştan duvar karosu,
yer karosu ve kaldırım taşı döşeme veya dizme inşaat işleri

43.33.10 Karoların döşenmesi işleri

43.33.10 Taş, beton ve seramik yer karolarının döşenmesi işleri

43.33.10 İnşaat döşeme işleri

43.33.21 Yerinde dökme mozaik inşaat işleri ve iç mekan mermer, granit veya kayağan taşı
(arduvaz/kayraktaşı) işleri

43.33.21 Dökme mozaik, mermer, granit ve kayağantaşı döşeme işleri

43.33.29 Duvar kağıdı sökme işleri

43.33.29 Parke ve diğer ahşap döşeme malzemesi dahil ahşap yer veya duvar kaplamalarının döşenmesi
işleri. Sistreleme, cilalama, dolgu malzemesiyle doldurma ve benzeri tamamlama işleri dahil

43.33.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yer döşeme ve kaplama, duvar kaplama ve duvar kağıdı
kaplama işleri

43.33.29 Halı, taban muşambası ve diğer esnek yer kaplamalarının döşenmesi. İlgili tamamlama işleri
dahil

43.33.29 Duvarları kağıt ve diğer esnek duvar kaplama malzemesiyle kaplama işleri

43.34.10 Çatı boyama işleri

43.34.10 Bina içi boyama (esas itibariyle dekoratif amaçlı) ve benzeri işler (giydirme, vernikleme vb.
uygulamalar)

43.34.10 Boya çıkarma işleri

43.34.10 Bina vb. yerlerin parmaklık, kafes (ızgara), kapı ve pencere pervazlarının boyanması işleri

43.34.10 Bina dışı boyama (esas itibariyle koruma amaçlı) işleri

43.34.10 Boyama işleri

43.34.10 Diğer mühendislik yapılarının boyanması işleri

43.34.20 Cam kaplama, duvar aynası ve diğer cam ürünlerin montaj işleri

43.34.20 Cam takma işleri

43.34.20 Pencere camı montaj işleri gibi kapatma işleri

43.39.11 Radyatörleri kaplayan ızgaraların montaj işleri

43.39.11 Dekoratif demir veya çelik işler ile süs veya mimari amaçlı metal işleri

43.39.11 Demir süsleme işleri

43.39.11 Dekoratif malzemenin ve süslerin montaj işleri

43.39.11 Standart veya ısmarlama üretilen metal levha bileşenlerinin montaj işleri

43.39.19 Yapıların tamamlanmasıyla birlikte yapıların dış temizliği hizmetleri
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43.39.19 İç duvar ve tavanlara akustik panel, karo veya diğer malzemelerin uygulanmasını içeren
akustik işler

43.39.19 İnşaatlardaki başka yerde sınıflandırılmamış bütünleyici ve tamamlayıcı işler

43.39.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yapı tamamlama ve bitirme işleri

43.39.19 Yeni binaların, inşaat sonrası temizliği

43.39.19 Akustikle ilgili işler

43.91.11 Çatı iskeleti kurulumunu içeren inşaat işleri

43.91.11 Çatı iskeleti işleri

43.91.19 Diğer çatı işleri

43.91.19 Çatı oluğu, oluk ağzı ile metal ve diğer malzemeden çatı kaplama işleri

43.91.19 Herhangi bir türde çatı kaplama montajını içeren inşaat işleri

43.91.19 Metal levhadan çatı kaplama malzemesinin montaj işleri

43.99.10 Düz çatı ve teraslardaki su yalıtım işleri

43.99.10 İnşaat ve diğer yer altı yapıların dış cephesindeki su yalıtım işleri

43.99.10 Nem yalıtımı

43.99.10 Su yalıtımı işleri

43.99.10 Su yalıtım işleri

43.99.20 İnşaat iskelesinin ve çalışma platformunu kurma ve sökme işleri (inşaat iskelesinin ve çalışma
platformunun kurma ve sökme işleri yapılarak kiralanması hariç)

43.99.20 İnşaat iskelesi işleri

43.99.30 Kazık çakma işleri

43.99.30 Kazık çakma işleri; temel inşaatı işleri

43.99.40 Temelin güçlendirilmesi

43.99.40 Betonlama işleri

43.99.40 Hacmi ve kullanılan metodu nedeniyle özel ustalık ve ekipman gerektiren güçlendirilmiş beton
çerçevelerin kurulması işleri

43.99.40 İnşaat şekillendirme ve güçlendirmeyi içeren işler

43.99.40 Beton zeminlerin döşenmesi işleri (beton karolar hariç)

43.99.40 Beton işleri

43.99.40 Beton kubbe ve ince kabukların inşaatı

43.99.40 Kalıp içerisine beton dökülmesi ile yapımında genellikle beton kullanılan diğer işler (genel
temeller, temel tabakaları, radye temeller, destekler, zeminler vb.)

43.99.40 Beton güçlendirme inşaat projeleri için çeliğin bükülmesini ve kaynak yapılmasını içeren özel
inşaatçılık işleri

43.99.50 Perde duvar kurulması

43.99.50 İlgili kaynak işleri

43.99.50 Prefabrik çelik bileşenlerin kurulması işleri

43.99.50 Bina, köprü, gezer vinç veya elektrik iletim kulesi gibi diğer yapılar için prefabrik yapısal
çelik bileşenlerinin kurulumu

43.99.50 Yapısal çelik bileşenlerinin kurulması işleri

43.99.50 Binalar için özel beton veya çelik iskeletin inşaası

43.99.50 Yapısal çelik bileşenlerinin kurulum işleri

43.99.50 Çelik iskeletler konusunda özel inşaat işleri

43.99.60 Tuğla örme, blok döşeme, taş yığma ve diğer duvarcılık işleri

43.99.60 Duvarcılık ve tuğla örme işleri

43.99.70 Prefabrik yapılar ve inşaatlar için kurulum, montaj ve tesis hizmetleri

43.99.70 Her çeşit sokak düzeneklerinin (otobüs durağı, bank vb.) kurulum hizmetleri

43.99.70 Prefabrik yapıların montajı ve kurulması işleri
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43.99.90 Fırınlar vb. için refrakter kaplama işleri

43.99.90 Belirli bir inşaat hizmetine yerleştirilemeyen vinç ve diğer bina ekipmanlarının operatörüyle
birlikte kiralanması

43.99.90 Düşey galeri açma

43.99.90 Açık yüzme havuzu inşaat işleri

43.99.90 Fabrika bacalarının inşaat işleri

43.99.90 Binaların dış cepheleri için buharlı temizleme, kumlama ve benzeri uzmanlaşmış inşaat işleri

43.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer uzmanlaşmış inşaat işleri

43.99.90 Süs şöminesi inşaat işleri

45.11.11 Yolcu taşıyan motorlu kara taşıtlarının toptan ticareti (otobüs hariç)

45.11.11 Yeni veya kullanılmış (ikinci el) otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının toptan ticareti (bir
ücret veya sözleşmeye dayalı olanlar hariç)

45.11.12 Yeni veya kullanılmış (ikinci el) otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının toptan ticareti, bir
ücret veya sözleşmeye dayalı olanlar hariç

45.11.12 Ambulans ve minibüs gibi özel amaçlı yolcu taşıyan motorlu kara taşıtları ile ağırlığı ≤ 3.5 ton
olan arazi tipi motorlu kara taşıtlarının toptan ticareti

45.11.21 Yolcu taşıyan yeni motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda
perakende ticareti

45.11.22 Yolcu taşıyan kullanılmış motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda
perakende ticareti

45.11.23 Ambulans ve minibüs gibi yolcu taşıyan özel amaçlı yeni motorlu kara taşıtları ile ağırlığı ≤
3.5 ton olan arazi tipi motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda
perakende ticareti

45.11.24 Ambulans ve minibüs gibi yolcu taşıyan özel amaçlı kullanılmış motorlu kara taşıtları ile
ağırlığı ≤ 3.5 ton olan arazi tipi motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis edilmiş
mağazalarda perakende ticareti

45.11.31 Otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının internet üzerinden perakende ticareti

45.11.39 Başka yerde sınıflandırılmamış otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının diğer perakende
ticareti

45.11.41 Otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak internet
üzerinden toptan ticareti

45.11.49 Otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak diğer
toptan ticareti

45.19.11 Yeni veya kullanılmış kamyonlar, otobüsler ve diğer ağır motorlu kara taşıtlarının toptan
ticareti, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olanlar hariç

45.19.11 Kamyon, çekici, treyler (römork), yarı treyler (yarı römork) ve otobüslerin toptan ticareti

45.19.12 Karavan ve motorlu karavan gibi kamp taşıtlarının toptan ticareti

45.19.12 Yeni veya kullanılmış kamp taşıtlarının toptan ticareti, bir ücret veya sözleşmeye dayalı
olanlar hariç

45.19.21 Kamyon, çekici, treyler (römork), yarı treyler (yarı römork) ve otobüslerin belirli bir mala
tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti

45.19.22 Karavan ve motorlu karavan gibi kamp taşıtlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda
perakende ticareti

45.19.31 Diğer motorlu kara taşıtlarının internet üzerinden perakende ticareti

45.19.39 Başka yerde sınıflandırılmamış motorlu kara taşıtlarının diğer perakende ticareti

45.19.41 Diğer motorlu kara taşıtlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak internet üzerinden
toptan ticareti

45.19.49 Diğer motorlu kara taşıtlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak diğer toptan ticareti

45.20.11 Otomobil ve yük taşıyan hafif motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım hizmetleri
(elektrik sistemi, tekerlek ve karoser onarım hizmetleri hariç)

45.20.12 Otomobil ve yük taşıyan hafif motorlu kara taşıtlarının elektrik sistemlerinin onarım hizmetleri
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45.20.13 Otomobil ve yük taşıyan hafif motorlu kara taşıtlarının tekerlek ayar ve balansı

45.20.13 Lastik onarım hizmetleri, otomobil ve yük taşıyan hafif motorlu kara taşıtlarının tekerlek ayar
ve balansı dahil

45.20.14 Otomobil ve yük taşıyan hafif motorlu kara taşıtlarının kaporta onarımı ve benzeri hizmetler
(kapı, kilit, cam, boyama, çarpma onarımı)

45.20.21 Diğer motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım hizmetleri (elektrik sistemi ve kaporta
onarım hizmetleri hariç)

45.20.22 Diğer motorlu kara taşıtlarının (otomobil ve yük taşıyan hafif motorlu kara taşıtlar hariç)
elektrik sistemlerinin onarım hizmetleri

45.20.22 Diğer motorlu kara taşıtlarının elektrik sistemlerinin onarım hizmetleri

45.20.23 Diğer motorlu kara taşıtlarının kaporta onarımı ve benzeri hizmetler (kapı, kilit, cam, boyama,
çarpma onarımı)

45.20.23 Diğer motorlu kara taşıtlarının (otomobil ve yük taşıyan hafif motorlu kara taşıtları hariç)
kaporta onarımı ve benzeri hizmetler (kapı, kilit, cam, boyama, çarpma onarımı)

45.20.30 Araba yıkama, cilalama ve benzeri hizmetler

45.20.30 Araba temizleme hizmetleri

45.31.11 Kauçuk lastik ve iç lastiklerin toptan ticareti

45.31.11 Kauçuk lastik ve iç lastiklerin toptan ticareti, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olanlar hariç

45.31.12 Motorlu kara taşıtlarının diğer parça ve aksesuarlarının toptan ticareti

45.31.12 Motorlu kara taşıtlarının diğer parça ve aksesuarlarının toptan ticareti, bir ücret veya
sözleşmeye dayalı olanlar hariç

45.31.20 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak
toptan ticareti

45.32.11 Taşıt lastiklerinin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti

45.32.12 Motorlu kara taşıtlarının diğer parça ve aksesuarlarının belirli bir mala tahsis edilmiş
mağazalarda perakende ticareti

45.32.21 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının internet üzerinden perakende ticareti

45.32.22 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının posta yoluyla yapılan perakende ticareti

45.32.29 Başka yerde sınıflandırılmamış motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının diğer
perakende ticareti

45.32.29 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti, belirli bir mala tahsis
edilmemiş mağazalarda

45.32.29 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti, tezgah ve pazarlarda

45.32.29 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti, b.y.s. diğer yerlerde
(belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda, tezgah ve pazarlarda yapılan perakende ticaret
hariç)

45.40.10 Motosikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının toptan ticareti

45.40.20 Motosikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda
perakende ticareti

45.40.30 Motosikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının diğer perakende ticareti

45.40.40 Motosikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
toptan ticareti

45.40.50 Motosiklet bakım ve onarım hizmetleri

46.11.11 Canlı hayvanların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.11.12 Çiçek ve bitkilerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.11.19 Diğer tarımsal hammaddelerin, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların bir ücret veya
sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.12.11 Katı, sıvı ve gaz haldeki yakıtların ve ilgili ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
toptan ticareti

46.12.12 Birincil formdaki metal ve metal cevherlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan
ticareti
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46.12.13 Endüstriyel kimyasallar, gübreler ve zirai kimyasal ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı
olarak toptan ticareti

46.13.11 Kereste ve kereste ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.13.12 İnşaat malzemesinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.14.11 Bilgisayar, yazılım, elektronik ve telekomünikasyon donanımlarının ve diğer büro
ekipmanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.14.12 Gemilerin, hava taşıtlarının ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının bir
ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.14.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine ve sanayi ekipmanlarının bir ücret veya
sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.15.11 Mobilyaların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.15.12 Radyo, televizyon ve video cihazlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.15.13 Hırdavatçı eşyalarının ve el aletlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.15.19 Başka yerde sınıflandırılmamış çatal-bıçak takımı, diğer kesici aletler ve ev eşyalarının bir
ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.16.11 Tekstilin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.16.11 Ev tekstili, perde, tül ve tekstil malzemesinden çeşitli ev eşyalarıın bir ücret veya sözleşmeye
dayalı olarak toptan ticareti

46.16.11 İplik ve kumaşın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.16.12 Giysi, kürk ve ayakkabının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.16.13 Deri eşyalar ve seyahat aksesuarlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.17.11 Gıdanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.17.12 İçeceklerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.17.13 Tütünün bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.18.11 Eczacılıkla ilgili ürünler, tıbbi ürünler, parfüm ve bakım ürünleri ile temizlik malzemesinin bir
ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.18.12 Oyun ve oyuncak, spor malzemesi, bisiklet, kitap, gazete, dergi, kırtasiye ürünleri, müzik aleti,
kol saati, duvar saati ve mücevher ile fotoğrafçılıkla ilgili aletlerin ve optik aletlerin bir ücret
veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.18.19 Kağıt ve kartonun (mukavva) bir ücret veya sözleşmeye dayalı toptan ticareti

46.18.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer belirli ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
toptan ticareti

46.18.19 İşlenmemiş ağaın bir ücret veya sözleşmeye dayalı toptan ticareti

46.18.19 Atık, hurda ve geri dönüştürülebilir malzemelerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı toptan
ticareti

46.19.10 Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

46.21.11 Tahıl toptan ticareti

46.21.12 Tohum (yağlı tohumlar hariç) toptan ticareti

46.21.13 Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti

46.21.14 Hayvan yemi toptan ticareti

46.21.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tarımsal hammaddelerin toptan ticareti

46.21.20 İşlenmemiş tütün toptan ticareti

46.22.10 Çiçek ve bitki toptan ticareti

46.23.10 Canlı hayvan toptan ticareti

46.23.10 Ev hayvanlarının toptan ticareti

46.24.10 Ham deri, post ve deri toptan ticareti

46.31.11 Taze meyve ve sebze toptan ticareti

46.31.12 İşlenmiş meyve ve sebze toptan ticareti

46.32.11 Et (kümes hayvanı etleri dahil) toptan ticareti



KOD TANIM

46.32.12 Et ürünleri (kümes hayvanı etlerinden olanlar dahil) toptan ticareti

46.33.11 Süt ürünleri toptan ticareti

46.33.12 Yumurta toptan ticareti

46.33.13 Yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti

46.34.11 Meyve ve sebze suları, maden suyu, meşrubat ve diğer alkolsüz içeceklerin toptan ticareti

46.34.12 Alkollü içeceklerin toptan ticareti

46.35.10 Tütün ürünleri toptan ticareti

46.36.11 Şeker toptan ticareti

46.36.12 Fırın ürünleri toptan ticareti

46.36.13 Çikolata ve şekerleme toptan ticareti

46.37.10 Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti

46.38.10 Balık, kabuklular ve yumuşakçaların toptan ticareti

46.38.21 Hazır homojenize gıda ile diyet gıda ürünleri toptan ticareti

46.38.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin toptan ticareti

46.39.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş dondurulmuş gıda toptan ticareti

46.39.12 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda (dondurulmamış), içecek ve tütün toptan
ticareti

46.41.11 İplik toptan ticareti

46.41.12 Kumaş toptan ticareti

46.41.13 Evde kullanılan tekstil takımları, perdeler ve çeşitli tekstil malzemesinden ev eşyaları toptan
ticareti

46.41.14 Tuhafiye eşyaları toptan ticareti

46.42.11 Giysi toptan ticareti

46.42.12 Ayakkabı toptan ticareti

46.43.11 Elektrikli ev aletleri toptan ticareti (radyo, televizyon ve fotoğrafçılıkla ilgili ürünler hariç)

46.43.12 Arabalar için radyo ve televizyon ekipmanlarının toptan ticareti

46.43.12 Radyo, televizyon, video ve DVD cihazlarının toptan ticareti

46.43.12 Radyo, televizyon, video ve DVD ekipmanlarının toptan ticaret hizmetleri

46.43.13 Plak, ses ve görüntü kasetleri, CD ve DVD toptan ticareti (boş kasetler hariç)

46.43.14 Fotoğrafçılıkla ilgili ürünler ile optik ürünlerin toptan ticareti

46.43.14 Fotoğrafçılıkla ilgili ürünler ile optik ürünlerin toptan ticaret hizmetleri

46.44.11 Porselen ve cam eşyalar ile çömlek ürünleri toptan ticareti

46.44.12 Temizlik malzemesi toptan ticareti

46.45.10 Parfüm ve kozmetik ürünleri toptan ticareti

46.46.11 Temel eczacılık ürünleri ile eczacılık müstahzarlarının toptan ticareti

46.46.12 Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti

46.47.11 Ev mobilyası toptan ticareti

46.47.12 Aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti

46.47.13 Halı ve kilim toptan ticareti

46.48.10 Saat ve mücevher toptan ticareti

46.49.11 Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile metal ev eşyalarının toptan ticareti

46.49.12 Hasır eşyalar, mantar eşyalar, bakır ürünler ve diğer ahşap ürünlerin toptan ticareti

46.49.19 Başka yerde sınıflandırılmamış ev eşyaları ve ev gereçlerinin toptan ticareti

46.49.21 Kitap toptan ticareti

46.49.22 Dergi ve gazete toptan ticareti

46.49.23 Kırtasiye ürünleri toptan ticareti

46.49.31 Müzik aletleri toptan ticareti



KOD TANIM

46.49.32 Oyun ve oyuncak toptan ticareti

46.49.33 Spor malzemesi toptan ticareti (bisiklet dahil)

46.49.34 Deri eşyalar ve seyahat aksesuarları toptan ticareti

46.49.35 Pul ve jeton toptan ticareti

46.49.36 Hediyelik eşya ve sanat eserleri toptan ticareti

46.49.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tüketim malları toptan ticareti

46.51.10 Bilgisayarların, bilgisayar çevre birimlerinin ve yazılımlarının toptan ticareti

46.52.11 Telekomünikasyon ekipman ve parçalarının toptan ticareti

46.52.12 Elektronik cihaz ve parçalarının toptan ticareti

46.52.13 Boş ses ve görüntü kaset ve disketleri ile manyetik ve optik disk, CD ve DVD toptan ticareti

46.52.13 Boş kasetlerin toptan ticareti

46.61.11 Traktörlerin toptan ticaret hizmeti

46.61.11 Tarım ve ormancılık makine ve ekipmanları ile aksam ve parçalarının toptan ticareti, traktörler
dahil

46.61.12 Çim biçme ve bahçe makine ve ekipmanları ile aksam ve parçalarının toptan ticareti

46.62.11 Ağaç işleme takım tezgahlarının toptan ticareti

46.62.12 Metal işleme takım tezgahlarının toptan ticareti

46.62.19 Diğer malzemeleri işleme için takım tezgahlarının toptan ticareti

46.63.10 Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makineleri toptan ticareti

46.64.10 Tekstil endüstri makineleri ile dikiş ve örgü makineleri toptan ticareti

46.65.10 Büro mobilyalarının toptan ticareti

46.66.10 Diğer büro makineleri ve ekipmanlarının toptan ticareti

46.69.11 Ulaşım araçları toptan ticareti (motorlu kara taşıtları, motosiklet ve bisiklet hariç)

46.69.12 Makine ve ekipmanlarla ilgili aksam ve parçaların toptan ticareti

46.69.13 Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının toptan ticareti

46.69.14 Gıda, içecek ve tütün sanayiinde kullanılan makinelerin toptan ticareti

46.69.15 Mesleki elektrikli makine, cihaz ve aletlerin toptan ticareti

46.69.16 Silah ve mühimmatın toptan ticareti

46.69.19 Genel ve özel amaçlı diğer makine, cihaz ve aletlerin toptan ticareti

46.71.11 Katı yakıtların toptan ticareti

46.71.12 Hava taşıtlarında kullanılan benzin toptan ticaret hizmeti

46.71.12 Motor yakıtı toptan ticareti, uçak yakıtı dahil

46.71.13 Gaz yakıtlarının toptan ticareti

46.71.13 Diğer sıvı ve gaz türü yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti

46.72.11 Demir cevherleri toptan ticareti

46.72.12 Demir dışı cevherlerin toptan ticareti

46.72.13 Birincil formdaki demir ve çelik toptan ticareti

46.72.14 Birincil formdaki demir dışı metallerin toptan ticareti

46.73.11 İşlenmemiş ağaç (ham haldeki) toptan ticareti

46.73.12 Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti

46.73.13 Banyo küvetleri, lavabolar, klozet kapakları, oturakları ve rezervuarları ile benzeri sıhhi
ürünlerin toptan ticareti

46.73.14 Boya, vernik ve lak toptan ticareti

46.73.15 Düz cam toptan ticareti

46.73.16 Diğer inşaat malzemesi toptan ticareti

46.73.17 Duvar kağıdı toptan ticareti

46.73.18 Yer döşemeleri toptan ticareti (halı hariç)
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46.74.11 Hırdavat malzemesi toptan ticareti

46.74.12 Sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemesi toptan ticareti

46.74.13 El aletleri toptan ticareti

46.75.11 Gübre ve zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti

46.75.12 Endüstriyel kimyasalların toptan ticareti

46.76.11 Kağıt ve mukavva toptan ticareti

46.76.12 Tekstil elyafı toptan ticareti

46.76.13 Birincil formdaki plastik ve kauçuk toptan ticareti

46.76.19 Başka yerde sınıflandırılmamış ara ürün (tarım hariç) toptan ticareti

46.77.10 Sanayi işlemleri olmaksızın toplama, tasnifleme, paketleme, dağıtma ve benzeri işlemler dahil
atık ve hurdaların toptan ticareti

46.77.10 Atık ve hurda toptan ticareti

46.90.10 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret

47.00.11 Taze meyve ve sebze perakende ticareti

47.00.12 İşlenmiş meyve ve sebze perakende ticareti

47.00.13 Et perakende ticareti

47.00.14 Et ürünlerinin perakende ticareti

47.00.15 Balık, kabuklu ve yumuşakçaların perakende ticareti

47.00.16 Fırın ürünleri perakende ticareti

47.00.17 Şeker ve şekerleme perakende ticareti

47.00.18 Süt ürünleri perakende ticareti

47.00.19 Yumurta perakende ticareti

47.00.21 Çay, kahve, kakao ve baharat perakende ticareti

47.00.22 Yenilebilir katı ve sıvı yağların perakende ticareti

47.00.23 Homojenize gıda müstahzarları ve diyet gıdaların perakende ticareti

47.00.24 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti

47.00.25 Alkollü içeceklerin perakende ticareti

47.00.26 Otomatik satış makineleri yoluyla içeceklerin perakende ticareti

47.00.26 Paketlenmiş/hazır içeceklerin yeniden satılması

47.00.26 Diğer içeceklerin perakende ticareti

47.00.27 Tütün ürünleri perakende ticareti

47.00.31 Bilgisayar ve çevre birimleri ile yazılım perakende ticareti

47.00.31 Yazılımların toptan ve perakende ticareti

47.00.32 İletişim ekipmanları perakende ticareti

47.00.33 Ses ve görüntü ekipmanları perakende ticareti

47.00.41 Hırdavat perakende ticareti

47.00.42 Boya, vernik ve lak perakende ticareti

47.00.43 Düz cam perakende ticareti

47.00.44 Çim biçme ve bahçe ekipmanları perakende ticareti

47.00.45 Sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemesi perakende ticareti

47.00.46 Banyo küvetleri, lavabolar, klozet kapakları, oturakları ve rezervuarları ile benzeri sıhhi
ürünlerinin perakende ticareti

47.00.47 El aletleri perakende ticareti

47.00.49 Başka yerde sınıflandırılmamış inşaat malzemesi perakende ticareti

47.00.51 İğne, şiş, tığ ve benzeri ürünlerin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti

47.00.51 Tekstil ürünleri perakende ticareti
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47.00.51 Ev tekstili, masa örtüsü, havlu ve tekstil malzemesinden çeşitli ev eşyalarının belirli bir mala
tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti

47.00.51 Örgü ipliğinin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti

47.00.51 Kumaşın belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti

47.00.51 Halı, duvar halısı veya nakış yapımı için temel malzemelerin belirli bir mala tahsis edilmiş
mağazalarda perakende ticareti

47.00.52 Perde ve tül perde perakende ticareti

47.00.53 Duvar kağıdı ve yer döşemeleri ile halı ve kilim perakende ticareti

47.00.54 Elektrikli ev aletleri perakende ticareti

47.00.55 Mobilya perakende ticareti

47.00.56 Aydınlatma teçhizatı perakende ticareti

47.00.57 Ahşap, mantar ve hasır eşyaların perakende ticareti

47.00.58 Müzik aletleri ve müzik partisyonu (nota kağıdı) perakende ticareti

47.00.58 Diğerleri tarafından üretilen basılı müziklerin perakende satışı

47.00.59 Kurulum ve bakım hizmetleri olmaksızın, kilitleme cihazları, kasalar ve kasa daireleri gibi
elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin perakende ticareti

47.00.59 Kontrol, kurulum veya bakım hizmetleri olmaksızın, elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin,
mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının, kasaların ve güvenlik bölmelerinin satışı

47.00.59 Başka yerde sınıflandırılmamış yemek takımları, cam eşya, çin porseleni, çanak-çömlek, çatal-
bıçak ile elektrikli olmayan ev aletleri, eşyaları ve ekipmanları perakende ticareti

47.00.59 Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı, tabak-çanak, cam eşyalar, porselen ve çömlek ürünlerinin
perakende ticareti

47.00.61 Kitap perakende ticareti

47.00.62 Gazete ve dergi perakende ticareti

47.00.63 Kırtasiye perakende ticareti

47.00.64 Müzik ve video kayıtları perakende ticareti

47.00.64 Boş disk ve bantların perakende ticareti

47.00.65 Spor malzemesi perakende ticareti (bisiklet dahil)

47.00.66 Kamp malzemesi perakende ticareti

47.00.67 Oyun ve oyuncak perakende ticareti

47.00.68 Pul ve jeton perakende ticareti

47.00.69 Hediyelik eşya ve sanat eserleri perakende ticareti

47.00.69 Ticari sanat galerileri tarafından verilen satış ve sergileme hizmetleri

47.00.71 Giysi perakende ticareti

47.00.72 Ayakkabı, terlik vb. perakende ticareti

47.00.73 Deri eşyalar ve seyahat aksesuarları perakende ticareti

47.00.74 Eczacılık ile ilgili eşyaların perakende ticareti

47.00.75 Tıbbi ve ortopedik eşyaların perakende ticareti

47.00.76 Kozmetik ve bakım ürünleri perakende ticareti

47.00.77 Çiçek, bitki ve tohum perakende ticareti

47.00.78 Gübre ve zirai kimyasal ürünlerin perakende ticareti

47.00.79 Ev hayvanları ile bunların mama ve gıdalarının perakende ticareti

47.00.81 Otomotiv yakıtı perakende ticareti

47.00.82 Saat ve mücevher perakende ticareti

47.00.83 Fotoğrafçılıkla ilgili aletler ile optik ve hassas aletlerin perakende ticareti, gözlükçülerin
hizmetleri

47.00.84 Temizlik malzemesi perakende ticareti

47.00.85 Şişelenmiş gazın perakende ticareti
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47.00.85 Evde kullanılan fuel-oil, tüp gaz, kömür ve odun perakende ticareti

47.00.86 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda dışı tüketim malları perakende ticareti

47.00.87 Tahıl, yağlı tohum, diğer tarımsal tohumlar ve tarımsal hayvan yemlerinin belli bir mala tahsis
edilmiş mağazalarda perakende ticareti

47.00.87 Canlı tarım hayvanlarının belli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti

47.00.87 Başka yerde sınıflandırılmamış tarımsal hammadde perakende ticareti

47.00.87 B.y.s. diğer işlenmemiş tarımsal ürünlerin belli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende
ticareti

47.00.88 B.y.s. diğer makine ve ekipmanların perakende ticareti (büro makine/ekipmanları ve endüstri
makine ve ekipmanları ile ilgili işletim gereçleri perakende ticareti hariç)

47.00.88 Büro makine ve ekipmanlarının perakende ticareti

47.00.88 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman perakende ticareti

47.00.88 Endüstri makine ve ekipmanları ile ilgili işletim gereçlerinin perakende ticareti

47.00.89 B.y.s. mineral ve diğer tüketime yönelik olmayan gıda dışı ürünler perakende ticareti

47.00.89 Kağıt ve karton (mukavva) (kırtasiyede satılanlar hariç) perakende ticareti

47.00.89 Başka yerde sınıflandırılmamış tüketime yönelik olmayan gıda dışı ürünlerin perakende
ticareti

47.00.91 Antika eşyaların perakende ticareti

47.00.91 Müzayede evleri üzerinden perakende ticaret hizmetleri

47.00.91 Antika perakende ticareti

47.00.92 İkinci el kitapların perakende ticareti

47.00.99 İkinci el diğer eşyaların perakende ticareti

49.10.11 Demir yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri, gezi amaçlı

49.10.19 Beraberinde taşınan araç, bagaj, hayvan ve diğer yükler için taşıma hizmetleri

49.10.19 Demir yoluyla yolcu ve beraberlerindeki araçların taşınması hizmetleri

49.10.19 Diğer demir yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri, şehirler arası

49.10.19 Kapsanan mesafe ve kullanılan mevki dikkate alınmaksızın, demir yolları ile şehirler arası
yolcu taşımacılığı hizmetleri

49.20.11 Özel frigorifik vagonlarda dondurulmuş veya soğutulmuş malların demir yoluyla taşınması
hizmetleri

49.20.11 Demir yolu yük taşımacılığı hizmetleri, frigorifik vagonlarla

49.20.12 Demir yolu yük taşımacılığı hizmetleri, petrol ürünleri, sarnıçlı vagonlarla

49.20.12 Özel sarnıçlı vagonlarda, petrol ürünlerinin (ham petrol, doğal gaz ve rafine petrol ürünleri)
demir yoluyla taşınması hizmetleri.

49.20.13 Demir yolu yük taşımacılığı hizmetleri, dökme sıvı ve gaz, sarnıçlı vagonlarla

49.20.13 Özel sarnıçlı vagonlarda, diğer dökme likit veya gazların demir yoluyla taşınması hizmetleri

49.20.14 Yükleme ve boşaltmada kolaylık sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış sevkiyat
konteynerlerinde biraraya getirilerek yüklenmiş olan parça eşya ve paketlerin demir yoluyla
taşınması hizmetleri

49.20.14 Demir yoluyla birden çok taşıma türlerine uygun konteynerlerin taşınması hizmetleri

49.20.15 Postaların ulusal ve yabancı posta yetkilileri adına demir yoluyla taşınması hizmetleri

49.20.15 Mektupların ve paketlerin posta ve kuryeler adına demir yoluyla taşınması hizmetleri

49.20.15 Demir yoluyla mektup ve kolilerin taşınması hizmetleri

49.20.16 Un, tahıl, çimento, kum, kömür ve benzeri kuru dökme yüklerin demir yoluyla taşınması
hizmetleri

49.20.16 Demir yoluyla kuru dökme yüklerin taşınması hizmetleri

49.20.19 B.y.s. diğer yüklerin demir yoluyla taşınması hizmetleri (araba, kamyon ve kamyon römorkları
ile canlı hayvanlar hariç)

49.20.19 Araba, kamyon ve kamyon römorklarının demir yoluyla taşınması hizmetleri



KOD TANIM

49.20.19 Demir yoluyla diğer yük taşımacılığı hizmetleri

49.20.19 Canlı hayvanların demir yoluyla taşınması hizmetleri

49.31.10 Demir yoluyla şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı hizmetleri

49.31.10 Demir yoluyla (yer altı veya yükseltilmiş demir yolu) sağlanan şehir içi toplu taşımacılık
hizmetleri

49.31.10 Şehir içi ve banliyö yolcularının demir yoluyla taşınması hizmetleri

49.31.10 Yolcu beraberindeki araçların, bagajların, hayvanların ve diğer eşyaların taşınması hizmetleri

49.31.10 Demir yolu ile şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı hizmetleri

49.31.10 Demir yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri (şehir içi ve banliyö)

49.31.21 Kara yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri (şehir içi ve banliyö), tarifeli

49.31.21 Şehir, banliyö veya metropol transit sistemlerin parçası olmak koşuluyla, tarifeli olarak
sağlanan kablolu tren (füniküler) hatlarının, havai kablolu hatların ve benzerlerinin işletilmesi
hizmetleri

49.31.21 Yolcu beraberindeki, ilave ücret gerektirmeyen bagaj, hayvan ve diğer eşyaların taşınması
hizmetleri

49.31.21 Otobüs, tramvay, troleybüs ve benzerleri gibi herhangi bir taşımacılık için, şehir içinde
sunulan, önceden belirlenen güzergah üzerinde tarifeli yolcu taşımacılığı hizmetleri

49.31.21 Tramvayla sağlanan hizmetler

49.31.21 Şehir, banliyö veya metropol transit sistemlerin parçası olmak koşuluyla, kablolu tren
hatlarının (füniküler), havai kablolu hatların ve benzerlerinin işletilmesi hizmetleri

49.31.22 Karma yapılan taşımacılık ile yapılan yolcu taşımacılığı hizmetleri (şehir içi ve banliyö),
tarifeli

49.31.22 Belirli güzergah üzerinde düzenli tarifeli olarak birden fazla taşıma türü kullanılarak yapılan
şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı hizmetlerinin sağlanması

49.32.11 Şehir içi, banliyö (genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya
sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi) ve şehirler arası dahil taksi hizmetleri

49.32.11 Taksi hizmetleri, bu hizmetler genellikle mesafeye dayalı seyahat olarak ve belli bir varış
noktası için verilir.

49.32.11 Taksi hizmetleri

49.32.11 Tarifesiz havaalanı taşıma (servis) hizmetleri

49.32.11 Tarifesiz havaalanı servis hizmetleri

49.32.11 Bağlantılı rezervasyon hizmetleri

49.32.12 Şoförüyle birlikte araba kiralama hizmetleri

49.32.12 Şoförüyle birlikte otomobillerin kiralanması veya leasingi hizmetleri

49.32.12 Her nereye olursa olsun, şoförlü araba kiralama hizmetleri (taksi hizmetleri hariç)

49.32.12 Otomobil kiralama hizmetleri, şoförü ile birlikte

49.32.12 Otomobil kiralama hizmetleri, şoförü ile birlikte (Bu hizmetler genellikle sınırlı sayıdaki yolcu
için belli bir zamana dayalı olarak ve çoğunlukla birden fazla noktaya ulaşımı içerecek şekilde
verilirler.)

49.39.11 Otobüs, tramvay, troleybüs ve benzerleri gibi herhangi bir taşımacılık için, önceden belirlenen
güzergah üzerinde tarifeli şehirler arası yolcu taşımacılığı hizmetleri

49.39.11 Şehirler arası kara yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri, tarifeli

49.39.11 Yolcu beraberindeki, ilave ücret gerektirmeyen bagaj, hayvan ve diğer eşyaların taşınması
(şehirler arası) hizmetleri

49.39.12 Şehirler arası özel amaçlı kara yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri, tarifeli

49.39.12 Belli kullanıcı grupları için, önceden belirlenen güzergah üzerinde tarifeli şehirler arası yolcu
taşımacılığı hizmetleri

49.39.12 Tarifeli, şehirler arası servis hizmetleri, örneğin, şehirler arası havaalanı servisleri

49.39.13 Belli kullanıcı grupları için, önceden belirlenen güzergah üzerinde tarifeli şehir içi ve banliyö
yolcu taşımacılığı servis hizmetleri, örneğin üniversiteler veya işyerleri için öğrenci veya
personel taşımacılığı



KOD TANIM

49.39.13 Tarifeli şehir içi ve banliyö servis hizmetleri, örneğin şehir içi havaalanı servisleri

49.39.13 Kırsal alanlardakiler dahil öğrencileri ev-okul ve okul-ev arası taşıyan bütün öğrenci servisi
hizmetleri

49.39.13 Diğer özel amaçlı kara yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri, tarifeli

49.39.20 Teleferiklerin, kablolu trenlerin (füniküler) ve telesiyejlerin işletilmesi hizmetleri

49.39.20 Şehir, banliyö veya metropol transit sistemlerin parçası olmamak koşuluyla, kablolu trenlerin
(füniküler), havai kablolu hatların ve benzerlerinin işletilmesi hizmetleri

49.39.20 Şehir, banliyö veya metropol transit sistemlerin parçası olmamak koşuluyla, kablolu trenler
(füniküler), teleferikler ve telesiyejlerin işletilmesi hizmetleri

49.39.20 Teleferik, telesiyej ve kablolu tren (füniküler) ile yolcu taşımacılığı hizmetleri

49.39.20 Telesiyejlerin işletilmesi hizmetleri

49.39.31 Genellikle mesafeye bağlı olmaksızın belli bir zaman süresi için şoförüyle birlikte otobüs
kiralama hizmetleri

49.39.31 Şoförüyle birlikte otobüs kiralama hizmetleri

49.39.31 Şoförüyle birlikte toplu taşımacılık tipindeki yolcu araçlarının kiralanması veya leasingi
hizmetleri

49.39.31 Toplu taşıma tipi yolcu araçlarının operatörüyle birlikte kiralanması veya leasingi hizmetleri

49.39.31 Otobüs kiralama hizmetleri, şoförü ile birlikte (Kiralayıcı programı, güzergahı ve diğer işletme
faktörlerini belirleyerek aracın ne zaman ve nasıl kullanılacağını tanımlar.)

49.39.31 Otobüs kiralama hizmetleri, şoförü ile birlikte

49.39.32 Gezi amaçlı kara yolu taşımacılığı

49.39.32 Şehir turları dahil, gezi otobüsü hizmetleri

49.39.32 Kara yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri, gezi için

49.39.33 Yerel (şehir içi) otobüs çarter hizmetleri, tarifesiz

49.39.33 Tarifesiz şehir içi otobüs çarter seferi hizmetleri

49.39.33 Genellikle zaman ve mesafeye dayalı olan, çoğunlukla birden fazla noktaya ulaşımı içerecek
şekilde şehir içi ve banliyö alanlarında şoförüyle birlikte, tarifesiz olarak kiralanan otobüs
hizmetleri

49.39.33 Yerel (şehir içi) otobüs çarter hizmetleri, tarifesiz (Bu servis, tüm kontrolün müşteride olduğu
otobüs kiralama hizmetinden farklı olarak, önceden belirlenen bir güzergah ve zaman
çizelgesine dayalı olarak sağlanır.)

49.39.34 Uzun mesafe otobüs çarter hizmetleri, tarifesiz

49.39.34 Tarifesiz uzun mesafe otobüs çarter seferi hizmetleri

49.39.34 Genellikle zaman ve mesafeye dayalı olan, çoğunlukla birden fazla noktaya ulaşımı içerecek
şekilde şehirler arası ve uzun mesafede şoförüyle birlikte kiralanan otobüs hizmetleri

49.39.34 Uzun mesafe otobüs çarter hizmetleri, tarifesiz (Bu servis, tüm kontrolün müşteride olduğu
otobüs kiralama hizmetinden farklı olarak, önceden belirlenen bir güzergah ve zaman
çizelgesine dayalı olarak sağlanır.)

49.39.35 İnsan veya hayvan tarafından çekilen taksi hizmetleri

49.39.35 İnsanlar veya hayvanlar tarafından çekilen taşıtlarla veya yük hayvanları ve çekçek gibi
taşıtlarla yolcu taşımacılığı hizmetleri (taşımacılıkta kullanılan araç veya hayvanlar
sürücüleriyle birlikte sağlanır)

49.39.35 Kara yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri, insan veya hayvan tarafından çekilen taşıtlarla

49.39.39 Başka yerde sınıflandırılmamış kara yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri

49.39.39 Şoförlü araçlarla yolcu taşımacılığı hizmetleri (yolcu beraberindeki bagajların, hayvanların ve
diğer eşyaların ilave ücret gerekmeksizin taşınması hizmetleri dahi)

49.41.11 Kara yolu yük taşımacılığı hizmetleri, frigorifik araçlarla

49.41.11 Dondurulmuş veya soğutulmuş malların özel frigorifik kamyon ve arabalarda kara yoluyla
taşınması hizmetleri

49.41.12 Petrol ürünlerinin (ham petrol, doğal gaz ve rafine petrol ürünleri) özel tanker kamyonlarında
kara yoluyla taşınması hizmetleri



KOD TANIM

49.41.12 Kara yolu yük taşımacılığı hizmetleri, petrol ürünleri için tanker kamyonu veya yarı treyler
(yarı römork) vasıtasıyla

49.41.13 Diğer dökme sıvı veya gazların (ham petrol, doğal gaz ve rafine petrol ürünleri hariç) özel
tanker kamyonlarında kara yoluyla taşınması hizmetleri

49.41.13 Kara yolu yük taşımacılığı hizmetleri, diğer dökme sıvı veya gazlar için tanker kamyonu veya
yarı treyler (yarı römork) vasıtasıyla

49.41.14 Kara yoluyla çeşitli taşıma türüne uygun konteynerlerin taşınması hizmetleri

49.41.14 Yükleme ve boşaltmada kolaylık sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış sevkiyat
konteynerlerinde biraraya getirilerek yüklenmiş olan parça eşya ve paketlerin kara yoluyla
taşınması hizmetleri

49.41.15 Kara yoluyla kuru dökme yüklerin taşınması hizmetleri

49.41.15 Un, tahıl, çimento, kum, kömür ve benzeri kuru dökme yüklerin kara yoluyla taşınması
hizmetleri

49.41.16 Kara yoluyla canlı hayvanların taşınması hizmetleri

49.41.16 Canlı hayvanların özel araçlarda kara yoluyla taşınması hizmetleri

49.41.17 Kara yolu yük taşımacılığı hizmetleri, insan veya hayvan tarafından çekilen taşıtlarla

49.41.18 Kara yoluyla mektup ve kolilerin taşınması hizmetleri

49.41.18 Mektupların ve paketlerin posta ve kurye servisleri adına herhangi bir şekilde taşınması
hizmetleri (demir yolu ve hava yolu hariç)

49.41.19 B.y.s. diğer özel araçlarla atıkların ve atık maddelerinin (toplanmaksızın ve bertaraf
edilmeksizin), beton ve katranlı makadamların, arabaların ve benzerlerinin kara yoluyla
taşınması hizmetleri

49.41.19 Diğer kara yolu yük taşımacılığı hizmetleri

49.41.19 B.y.s. yüklerin, yüke özel olmayan araçlarda kara yoluyla taşınması

49.41.19 Kerestelerin orman dışına taşınması

49.41.20 Kamyon kiralama hizmetleri, şoförü ile

49.41.20 Şoförüyle birlikte ticari yük araçlarının kiralanması veya leasingi hizmetleri

49.41.20 Kamyon ve diğer motorlu yük araçlarının şoförüyle birlikte kiralanması hizmetleri

49.42.11 Paketleme, nakliye ve eve yerleştirilmesine yardımcı hizmetler dahil ev eşyalarının ve
mobilyaların taşınması hizmetleri

49.42.11 Ev eşyaları taşıma hizmetleri

49.42.19 İşyeri eşyaları taşıma hizmetleri

49.42.19 Paketleme, nakliye ve büroya yerleştirilmesine yardımcı hizmetler dahil büro ekipmanlarının,
makinelerinin ve mobilyaların taşınması hizmetleri

49.50.11 Ham veya rafine petrol ve petrol ürünlerinin boru hatları üzerinden taşınması

49.50.11 Boru hattı taşımacılığı hizmetleri, ham veya rafine petrol ve petrol ürünleri için

49.50.11 Gazların boru hatlarıyla taşınması

49.50.11 Boru hattı taşımacılığı hizmetleri, ham veya rafine petrol ve petrol ürünleri için (ham veya
rafine petrol ve petrol ürünleri için pompa istasyonları işletme hizmetleri dahil)

49.50.12 Boru hattı taşımacılığı hizmetleri, doğal gaz için (doğal gaz için pompa istasyonları işletme
hizmetleri dahil)

49.50.12 Doğal gazın boru hatları üzerinden taşınması

49.50.12 Boru hattı taşımacılığı hizmetleri, doğal gaz için

49.50.19 Suyun, su boruları aracılığıyla (uzak mesafelere) taşınması hizmetleri

49.50.19 Boru hattı taşımacılığı hizmetleri, diğer mallar için

49.50.19 B.y.s. diğer kimyasal ürünlerin, kömür çamurunun ve diğer ürünlerin boru hattı üzerinden
taşınması hizmetleri

50.10.11 Deniz ve kıyı sularında yolcuların feribotlarla taşınması hizmetleri

50.10.11 Ayaklı tekne (hydrofoil) ve hava yastıklı tekne (hoverkraft) dahil olmak üzere tarifeli veya
tarifesiz deniz veya kıyı suları feribotlarının yolcu taşımacılığı hizmetleri



KOD TANIM

50.10.12 Deniz ve kıyı sularında yolcuların kruvaziyer gemilerle taşınması hizmetleri

50.10.12 Kruvaziyer gemilerle ulaşım, konaklama, yemek, dinlence ve diğer eğlencelerin kapsandığı
her şey dahil hizmetler

50.10.19 Yolcu beraberindeki bagaj, hayvan ve diğer eşyaların ilave ücret gerektirmeksizin taşınması
hizmetleri

50.10.19 Yük gemileri de dahil, limandan limana yolcu taşıma hizmetleri

50.10.19 Hizmet sınıfına bakılmaksızın tarifeli olsun ya da olmasın, deniz ve sahil sularında yolcuların
taşınması hizmetleri (feribot ve kruvaziyer gemiler hariç)

50.10.19 Deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı hizmetleri

50.10.20 Deniz ve kıyı sularında yolcuların yolcu teknesiyle taşınması için teknelerin mürettebatıyla
birlikte kiralanması veya leasingi hizmetleri

50.10.20 Gezinti teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması hizmetleri (örneğin balık tutma amaçlı
gezinti tekneleri)

50.10.20 Deniz veya kıyı sularında yolcu gemilerin taşımak için mürettebatıyla birlikte kiralanması
hizmetleri

50.10.20 Deniz ve kıyı sularında yolcu gemilerinin kiralanması hizmetleri (mürettebatıyla birlikte)

50.20.11 Dondurulmuş veya soğutulmuş malların özel frigorifik bölümlerde deniz ve kıyı suyu yoluyla
taşınması hizmetleri

50.20.11 Deniz ve kıyı sularında frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması
hizmetleri

50.20.12 Deniz ve kıyı sularında ham petrolün tankerlerle taşınması hizmetleri

50.20.13 Svı gazların deniz veya su yoluyla taşınması

50.20.13 Özel tankerlerde, diğer dökme doğal gaz, metan ve rafine petrol ürünleri gibi likit veya
gazların deniz ve kıyı suyu yoluyla taşınması hizmetleri

50.20.13 Deniz ve kıyı sularında diğer dökme sıvı veya gazların tankerlerle taşınması hizmetleri

50.20.14 Deniz ve kıyı sularında çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle
taşınması hizmetleri

50.20.14 Yükleme ve boşaltmada kolaylık sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış sevkiyat
konteynerlerinde biraraya getirilerek yüklenmiş olan parça eşya ve paketlerin deniz ve kıyı
suyu yoluyla taşınması hizmetleri

50.20.15 Un, tahıl, çimento, kum, kömür ve benzeri kuru dökme yükün deniz ve kıyı suyu yoluyla
taşınması hizmetleri

50.20.15 Deniz ve kıyı sularında kuru dökme yüklerin taşınması hizmetleri

50.20.19 Deniz ve kıyı sularında diğer yüklerin taşınması hizmetleri

50.20.19 Mektupların ve paketlerin posta ve kuryeler adına deniz ve kıyı suyu yoluyla taşınması
hizmetleri

50.20.21 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı gemilerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması
hizmetleri

50.20.21 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı gemilerinin kiralanması hizmetleri, mürettebatıyla
birlikte

50.20.21 Deniz ve kıyı sularında yüklerin yük teknesiyle taşınması için teknelerin mürettebatıyla
birlikte kiralanması veya leasingi hizmetleri

50.20.21 Deniz ve kıyı sularında taşımacılık için tanker, kuru yük kargo gemisi, kargo ve yük gemisi,
römorkör ve balıkçılık tekneleri gibi kendinden hareket eden her türlü geminin mürettebatıyla
birlikte kiralanması veya leasingi hizmetleri

50.20.22 Kıyı sularında veya açık denizlerde çekme ve itme (römorkaj) hizmetleri

50.20.22 Petrol platformlarını, yüzer vinçleri, tarama gemilerini ve şamandıraları çekme hizmetleri ile
tamamlanmamış gemileri ve gemi gövdelerini çekme hizmetleri (Bu hizmetler genellikle
kendileri yük veya yolcu taşımayan gemilerle sağlanır.)

50.20.22 Deniz ve kıyı sularında gemilerin çekilmesi ve itilmesi (römorkaj) hizmetleri (Bu hizmetler
genellikle kendileri yük veya yolcu taşımayan gemilerle sağlanır.)

50.20.22 Kıyı sularında veya açık denizlerde gemileri çekme hizmetleri
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50.20.22 Deniz ve kıyı sularında çekme ve itme (römorkaj) hizmetleri

50.30.11 İç sularda yolcu taşımacılığı hizmetleri, feribotlar ile

50.30.11 Birlikte taşınan araç, bagaj, hayvan ve diğer eşyaların taşınması hizmetleri

50.30.11 Nehir, kanal, göl ve diğer iç sularda ayaklı tekne (hydrofoil) ve hava yastıklı tekne
(hoverkraft) dahil olmak üzere tarifeli veya tarifesiz olarak feribotla yolcu taşıma hizmetleri

50.30.12 İç sularda yolcu taşımacılığı hizmetleri, yolcu gemileri ile (feribotlar hariç)

50.30.12 Ulaşım, konaklama, yemek ve diğer yardımcı hizmetlerin kapsandığı her şey dahil iç su
gezintileri

50.30.13 Tekne hizmetleri, gezinti amaçlı

50.30.19 İç sularda diğer yolcu taşımacılığı hizmetleri

50.30.19 Su taksileri

50.30.19 Nehir, kanal ve diğer iç sularda tarifeli veya tarifesiz olarak gemilerle yolcu taşınması
hizmetleri (feribot, kruvaziyer gemileri ve gezinti tekneleri hariç)

50.30.20 İç sularda yolcu taşıma gemilerinin kiralanması hizmetleri, mürettebatıyla birlikte

50.30.20 İç sularda yolcuların yolcu teknesiyle ulaşımı için teknelerin mürettebatıyla birlikte
kiralanması veya leasingi hizmetleri

50.30.20 İç sularda yolcu taşımacılığı amacıyla teknelerin mürettebatıyla birlikte kiralanması hizmetleri

50.40.11 İç sularda frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması hizmetleri

50.40.12 İç sularda ham petrolün tankerlerle taşınması hizmetleri

50.40.13 Özel tankerlerde, diğer dökme doğal gaz, metan ve rafine petrol ürünleri gibi likit veya
gazların iç sularda taşınması hizmetleri

50.40.13 İç sularda diğer dökme sıvı ve gazların tankerlerle taşınması hizmetleri

50.40.14 Yükleme ve boşaltmada kolaylık sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış sevkiyat
konteynerlerinde biraraya getirilerek yüklenmiş olan parça eşya ve paketlerin iç sularda
taşınması hizmetleri

50.40.14 İç sularda çeşitli taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması
hizmetleri

50.40.19 İç sularda diğer yük taşımacılığı hizmetleri

50.40.21 İç sularda yüklerin yük teknesiyle taşınması için teknelerin mürettebatıyla birlikte kiralanması
veya leasingi hizmetleri

50.40.21 Tanker, kuru yük kargo gemisi, kargo ve yük gemisi, römorkör ve balıkçı tekneleri gibi
kendinden hareketli iç su gemilerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması veya leasingi
hizmetleri

50.40.21 İç sularda yük taşımacılığı amacıyla teknelerin mürettebatıyla birlikte kiralanması hizmetleri

50.40.21 İç sularda yük taşıma gemilerinin kiralanması hizmetleri, mürettebatıyla birlikte

50.40.22 İç sularda çekme ve itme (römorkaj) hizmetleri

50.40.22 Petrol kulelerini, yüzer vinçleri, tarama gemilerini, şamandıraları, tamamlanmamış gemi ve
gemi gövdelerini çekme hizmetleri

50.40.22 İç sularda veya kanallarda römorkörlerle sağlanan mavna çekme hizmetleri

50.40.22 İç sularda gemileri çekme hizmetleri

51.10.11 Hava yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri, tarifeli iç hatlar

51.10.11 Helikopter dahil her türlü hava taşıtıyla belirli yurtiçi rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre
hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetleri

51.10.12 İç su ve hava taksi hizmetleri

51.10.12 Hava yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri, tarifesiz iç hatlar (gezinti amaçlı olanlar hariç)

51.10.12 Helikopter dahil her türlü hava taşıtıyla belirli yurtiçi rotalar üzerinden ve tarifesiz olarak hava
yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetleri

51.10.13 Hava yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri, tarifeli uluslararası

51.10.13 Helikopter dahil her türlü hava taşıtıyla belirli uluslararası rotalar üzerinden ve belirli tarifelere
göre hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetleri
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51.10.14 Helikopter dahil her türlü hava taşıtıyla belirli uluslararası rotalar üzerinden ve tarifesiz olarak
hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetleri

51.10.14 Yolcu bagajı ve ilave ücret gerektirmeksizin taşınabilen diğer eşyalar için ortak taşımacılık
hizmetleri

51.10.14 Hava yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri, tarifesiz uluslararası

51.10.15 Gezinti amaçlı hava yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri

51.10.15 Hava yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri, tarifesiz gezinti amaçlı

51.10.20 Hava taşımacılığı araçlarının mürettebatıyla birlikte kiralanması veya leasingi hizmetleri

51.10.20 Mürettebatıyla birlikte hava yolu yolcu taşımacılığı için araç kiralama hizmetleri

51.10.20 Hava yolu yolcu ve yük taşımacılığına uygun hava ulaşım ekipmanlarının (helikopterler dahil)
kiralanması veya leasingi hizmetleri (Bu hizmetler çoğunlukla birkaç varış noktasını
kapsayacak şekilde ve süreye dayalı olarak verilirler.)

51.10.20 Hava yolu yolcu taşıma araçlarının kiralanması hizmetleri, mürettebatıyla birlikte

51.10.20 Hava yolu yolcu taşımacılığı için mürettebatıyla birlikte hava ulaşım ekipmanlarının
kiralanması veya leasingi hizmetleri (helikopterler dahil) kiralanması veya leasingi hizmetleri
(Bu hizmetler çoğunlukla birkaç varış noktasını kapsayacak şekilde ve süreye dayalı olarak
verilirler.)

51.21.11 Yükleme ve boşaltmada kolaylık sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış sevkiyat
konteynerlerinde biraraya getirilerek yüklenmiş olan parça eşya ve paketlerin tarifeli hava
yoluyla taşınması hizmetleri

51.21.11 Hava yoluyla çeşitli taşıma türüne uygun konteynerlerin taşınması hizmetleri, tarifeli

51.21.12 Hava yoluyla mektup ve kolilerin taşınması hizmetleri

51.21.12 Mektupların ve paketlerin posta ve kuryeler adına tarifeli veya tarifesiz olarak hava yoluyla
taşınması hizmetleri

51.21.13 Hava yolu diğer yük taşımacılığı hizmetleri, tarifeli

51.21.14 Yükleme ve boşaltmada kolaylık sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış sevkiyat
konteynerlerinde biraraya getirilerek yüklenmiş olan parça eşya ve paketlerin tarifesiz olarak
hava yoluyla taşınması hizmetleri

51.21.14 Hava yolu diğer yük taşımacılığı hizmetleri, tarifesiz

51.21.20 Hava yolu yük taşımacılığı için mürettebatıyla birlikte kargo uçağı (kargo helikopteri dahil)
kiralama ve leasing hizmetleri (Bu hizmetler çoğunlukla birkaç varış noktasını kapsayacak
şekilde ve süreye dayalı olarak verilirler.)

51.21.20 Hava yolu yük taşıma araçlarının kiralanması hizmetleri, mürettebatıyla birlikte

51.21.20 Mürettebatıyla birlikte hava yolu yük taşımacılığı için araç kiralama hizmetleri

51.22.11 Uzaya yolcu taşımacılığı hizmetleri

51.22.12 Uzaya yük taşımacılığı hizmetleri

51.22.12 Uyduların fırlatılması ve uzaya yerleştirilmesi

51.22.12 Uzay laboratuvarları tarafından verilen hizmetler

52.10.11 Frigorifik depolama hizmetleri

52.10.11 Bozulabilir gıda ürünleri dahil dondurulmuş veya soğutulmuş mallar için depolama ve
ambarlama hizmetleri (serbest ticaret bölgesindeki malların depolanması hizmetleri dahil)

52.10.12 Yağ ve yağ ürünleri, şarap ve benzerleri dahil dökme sıvı ve gazlar için depolama ve
ambarlama hizmetleri (serbest ticaret bölgesindeki malların depolanması hizmetleri dahil)

52.10.12 Dökme sıvı veya gaz depolama hizmetleri

52.10.13 Hububat silolarının işletilmesi hizmetleri

52.10.13 Hububatların ambarlanması hizmetleri

52.10.13 Hububat depolama hizmetleri

52.10.13 Hububat depolama hizmetleri (serbest ticaret bölgesindeki malların depolanması hizmetleri
dahil)

52.10.19 Diğer depolama ve ambarlama hizmetleri
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52.10.19 Diğer depolama ve ambarlama hizmetleri (serbest ticaret bölgesindeki malların depolanması
hizmetleri dahil)

52.21.11 Demir yolu çekme ve itme hizmetleri

52.21.11 Makas ve manevra hizmetleri

52.21.11 Demir yolu itme ve çekme hizmetleri, örneğin, manevra alanları, sanayi hatları ve
benzerlerinin arasında vagonların hareketi

52.21.19 Demir yolu taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler

52.21.19 Demir yolu yolcuları için terminal hizmetleri (bilet satışı, rezervasyon, bagaj bürosu, bagaj
emanetçisi)

52.21.19 Demir yolu altyapısını işletme hizmetleri

52.21.19 B.y.s. demir yolu taşımacılığı için diğer destekleyici hizmetler

52.21.21 Şehir içi, banliyö ve şehirler arası otobüsle yolcu taşımacılığıyla ilişkili terminal hizmetleri
(bilet satışı, rezervasyon, bagaj bürosu, bagaj emanetçisi)

52.21.21 Otobüs terminalleri hizmetleri

52.21.22 Otoban işletme hizmetleri

52.21.22 Otoban, kara yolu, sokak ve şoselerin işletim hizmetleri

52.21.23 Köprü ve tünel işletme hizmetleri

52.21.24 Motorlu kara taşıtları, motosikletler ve bisikletler için çatısı olsun veya olmasın araba park
yerleri, park cepleri, otopark garajları ile sağlanan otopark hizmetleri

52.21.24 Sokak, yol ve kamu alanlarındaki otoparklar için ücret toplama hizmetleri

52.21.24 Motorlu kara taşıtları için park tesisleri

52.21.24 Araç park hizmetleri

52.21.24 Park alanı hizmetleri

52.21.24 Araç park yeri hizmetleri

52.21.25 Özel ve ticari araçlar için çekme hizmetleri

52.21.25 Zor durumdaki ticari veya özel araçları çekme hizmetleri

52.21.25 Diğer araçlar için çekme hizmetleri, örneğin, park ihlalleri için

52.21.29 Kara yolu taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler

52.21.30 Gazların, taşımacılık amacıyla maden alanlarının dışında sıvılaştırılması

52.21.30 Boru hattı taşımacılığını destekleyici hizmetler

52.22.11 Deniz feneri, fener dubası ve fener gemisi, şamandıra, kanal işaretleri ve benzeri seyir
yardımcıları ile sağlanan hizmetler

52.22.11 Deniz ve kıyı sularıyla ilişkili yolcu terminali hizmetleri dahil, doldurularak yapılmış limanlar,
iskeleler, kagir iskeleler, doklar ve marina terminal tesisleriyle bağlantılı diğer hizmetler gibi
liman işletim hizmetleri

52.22.11 Deniz ve kıyı sularında liman ve su yolu işletme hizmetleri (kargo yükleme boşaltma hariç)

52.22.12 İç sularda su yolu işletme hizmetleri (kargo yükleme boşaltma hariç)

52.22.12 Römorkörlerle yapılanlar hariç kanallardaki çekme hizmetleri, örneğin, çekme yolu üzerinde
traktör veya lokomotiflerle yapılanlar

52.22.12 Kanal havuzu, tekne asansörü, su bendi ve savak hizmetleri

52.22.12 Tekne, mavna ve gemi kanalı işletim ve bakım hizmetleri, kanalize olmuş nehirlerin ve diğer
yapay olan veya olmayan iç suların işletim ve bakım hizmetleri

52.22.12 Deniz feneri, fener dubası ve fener gemisi, şamandıra, kanal işaretleri ve benzeri gemi seyir
yardımcıları ile sağlanan hizmetler

52.22.13 Limanın içinde veya dışında ya da çevredeki denizle ilgili tehlikelerde, deniz veya kıyı
sularında gemiye bağlansın veya bağlanmasın kılavuz gemi hizmetleri dahil kılavuzluk
hizmetleri

52.22.13 Deniz veya kıyı sularında römorkör yardımıyla her türlü geminin havuzlanması ve havuzdan
çıkarılması hizmetleri
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52.22.13 Kıyı ve sahil sularındaki geminin römorkör yardımıyla havuzlanması ve havuzdan çıkarılması
hizmetleri

52.22.13 Deniz ve kıyı sularında kılavuzluk ve rıhtıma yanaştırma hizmetleri

52.22.13 Kıyı ve sahil sularındaki gemilerin havuzlanması ve havuzdan çıkarılmasıyla ilişkili olarak
kılavuzluk hizmetleri

52.22.14 İç sularda kılavuzluk ve rıhtıma yanaştırma hizmetleri

52.22.14 Limanın içinde veya dışında veya çevredeki sularla ilgili tehlikelerde, iç sularda gemiye
bağlansın veya bağlanmasın kılavuz gemi hizmetleri dahil kılavuzluk hizmetleri

52.22.14 İç sularda geminin havuzlanması ve havuzdan çıkarılmasıyla ilişkili olarak kılavuzluk
hizmetleri

52.22.14 İç sularda römorkör yardımıyla her türlü geminin havuzlanması ve havuzdan çıkarılması
hizmetleri

52.22.14 İç sularda geminin römorkör yardımıyla havuzlanması ve havuzdan çıkarılması hizmetleri

52.22.14 Römorkör yardımıyla geminin havuzlanması ve havuzdan çıkarılması hizmetleri

52.22.15 Deniz veya kıyı sularında karaya oturmuş gemilerin tekrar yüzdürülmesi hizmetleri

52.22.15 Deniz veya kıyı sularında alabora olmuş gemilerin düzeltilmesi hizmetleri

52.22.15 Deniz veya kıyı sularında zor durumdaki gemiler ile batık gemileri ve bunların kargolarını
kurtarma hizmetleri

52.22.15 Deniz veya kıyı sularında sağlanan kurtarma gemisi hizmetleri

52.22.15 Deniz veya kıyı sularında gemilerin çekilmesi hizmetleri

52.22.15 Deniz ve kıyı sularında gemi kurtarma ve tekrar yüzdürme hizmetleri

52.22.15 Deniz veya kıyı sularında batık gemilerin çıkarılması hizmetleri

52.22.16 İç sularda batık gemilerin çıkarılması hizmetleri

52.22.16 İç sularda gemi kurtarma ve tekrar yüzdürme hizmetleri

52.22.16 İç sularda karaya oturmuş gemilerin tekrar yüzdürülmesi hizmetleri

52.22.16 İç sularda alabora olmuş gemilerin düzeltilmesi hizmetleri

52.22.16 İç sularda zor durumdaki gemilerin çekilmesi hizmetleri

52.22.16 İç sularda sağlanan kurtarma gemisi hizmetleri

52.22.16 İç sularda zor durumdaki gemiler ile batık gemileri ve bunların kargolarını kurtarma hizmetleri

52.22.19 Su taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler

52.22.19 Gemilerin işletilmesiyle doğrudan bağlantılı olmayan buz kırma, gemi tescili, geminin kızağa
çekilmesi ile depolama hizmetleri ve benzerleri gibi su taşımacılığını destekleme hizmetleri

52.22.19 B.y.s. gemilerin işletilmesiyle doğrudan bağlantılı su taşımacılığını destekleme hizmetler

52.22.19 Mavnayla taşıma (bir geminin su çekimini (draft: geminin suyun altında kalan kısmının
yüksekliği) azaltmak için yükün bir kısmının başka gemilere aktarılması)

52.23.11 Havaalanı işletme hizmetleri (kargoyükleme boşaltma hariç)

52.23.11 Uçak pisti işletme hizmetleri dahil hava yolu yolcu terminali hizmetleri ve havaalanındaki yer
hizmetleri

52.23.12 Uçakların yaklaşmasını, inişini ve kalkışını kontrol hizmetleri dahil uçuş kontrol kulesi işletim
hizmetleri

52.23.12 Havaalanında yer alan radar istasyonları tarafından sağlanan hizmetler

52.23.12 Hava trafik kontrol hizmetleri

52.23.19 Hava taşıtlarında yangın söndürme ve yangın önleme hizmetleri

52.23.19 Hava taşıtlarının çekilmesi

52.23.19 Hangar hizmetleri

52.23.19 Hava taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler

52.23.19 Havaalanlarında uzman olmayan birimler tarafından sağlanan yangın söndürme ve yangından
koruma hizmetleri

52.23.19 Hava taşıtlarında destek ve bakım hizmetleri (onarım hariç)
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52.23.20 Uzay taşımacılığını destekleyici hizmetler

52.24.11 Limanlarda yükleme ve boşaltma hizmetleri konteynerlere konulmuş yükler için

52.24.11 Konteyner yükleme boşaltma hizmetleri, limanlarda

52.24.11 Llimanlarda konteynerli yük terminal tesislerinin hizmetleri, örneğin yükleme ve boşaltma
gibi (limanlarda gemilerin konteynerli yüklerinin yüklenmesi, boşaltılması gibi)

52.24.11 Limanlarda özel konteynerlerdeki yük için kargo yükleme ve boşaltma hizmetleri

52.24.11 Limanlarda yükleme boşaltma hizmetleri konteynerlere konulmuş yükler için

52.24.12 Konteynerdeki yükler için demir yolu yük kargo yükleme boşaltma hizmetleri

52.24.12 Llimanlardakiler hariç özel konternerlerdeki yük için sağlanan kargo yükleme boşaltma
hizmetleri

52.24.12 Demir yolu yük vagonlarının yüklenmesi ve boşaltılması hizmetleri dahil her türlü taşımacılık
şekli için konteynerli yük terminali tesislerinin (limanlarda yer almayanlar) hizmetleri

52.24.12 Diğer konteyner yükleme boşaltma hizmetleri

52.24.13 Yükleme boşaltma için yük terminali tesislerinin hizmetleri (limanlarda konteynerlere
konulmamış yüklerin gemilere yüklenmesi ve boşaltılması gibi)

52.24.13 Diğer kargo yükleme boşaltma hizmetleri, limanlarda

52.24.13 Limanlarda yükleme ve boşaltma hizmetleri konteynerlere konulmamış yükler için

52.24.13 Lmanlarda yükleme boşaltma hizmetleri konteynerlere konulmamış yükler için

52.24.19 B.y.s. yük taşımacılığı ile ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri

52.24.19 Diğer kargo yükleme boşaltma hizmetleri

52.24.19 Konteynerlere konulmamış yükler veya yolcu bagajları için demir yolu yük kargo yükleme
boşaltma hizmetleri

52.24.19 Havaalanı terminalinde, konteynerlere konulmuş yükler için kargo yükleme boşaltma
hizmetleri

52.24.19 Konteynerlere konulmamış yükler veya yolcu bagajları için sağlanan kargo yükleme boşaltma
hizmetleri

52.24.19 Bagaj ve kargo yükleme boşaltma hizmetleri

52.24.19 Havaalanı ve otobüs, tren veya otoban araç terminallerinde bagaj yükleme boşaltma hizmetleri

52.29.11 Gemi komisyonculuğu hizmetleri

52.29.12 Hava taşıtlarındaki boş alanlara ilişkin komisyonculuk hizmetleri

52.29.12 B.y.s. diğer yük komisyonculuğu hizmetleri

52.29.12 Diğer yük komisyonculuğu hizmetleri

52.29.19 Diğer yük sevkiyat acenteliği hizmetleri

52.29.20 Başka yerde sınıflandırılmamış taşımacılığı destekleyici diğer hizmetler

52.29.20 Malların taşınması sırasında korunması amacıyla geçici olarak kasalara ve benzerlerine
yerleştirilmesi ve paketlenmesi hizmetleri

52.29.20 Tip eğitim hizmetleri (belli tipteki bir uçağı kullanabilmek için bu tip uçağa özel kullanma
izni)

52.29.20 Taşımacılık için paketleme ve kolileme hizmetleri

52.29.20 Malların taşınması sırasında korunması amacıyla geçici olarak kasalara ve benzerlerine
yerleştirilmesi, malların sandıklardan, kasalardan ve benzerlerinden çıkarılması, numune
alınması, ağırlıklarının tartılması gibi malların yüklenmesi ve boşaltılması ile ilgili hizmetler

53.10.11 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında, yurt içi veya yurt dışı varış noktaları için gazetelerin,
dergilerin ve süreli yayınların kabul edilmesi, toplanması, ulaştırılması ve dağıtılması
hizmetleri

53.10.11 Posta hizmetleri, evrensel hizmet yükümlülüğü altında, gazete ve süreli yayınlar

53.10.12 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında, yurt içi veya yurt dışı varış noktaları için mektupların,
broşürlerin, kitapçık ve benzeri basılı malzemenin (matbua) kabul edilmesi, toplanması,
ulaştırılması ve dağıtılması hizmetleri

53.10.12 Posta hizmetleri, evrensel hizmet yükümlülüğü altında, mektuplar
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53.10.13 Posta hizmetleri, evrensel hizmet yükümlülüğü altında, koliler

53.10.13 Ulusal posta idaresi tarafından yürütülen, yurt içi veya yurt dışı varış noktaları için koli ve
paketlerin kabul edilmesi, toplanması, ulaştırılması ve dağıtılması hizmetleri

53.10.14 Postane gişe hizmetleri

53.10.14 Posta pulu satışı, kayıtlı (taahhütlü, alma haberli taahhütlü, APS, tebligat vb.) mektupların ve
kolilerin kabul edilmesi ve işlenmesi gibi postanede gerçekleştirilen hizmetler ile diğer
postane hizmetleri

53.10.19 Diğer posta hizmetleri, evrensel hizmet yükümlülüğü altında

53.10.19 Posta kutusu kiralama hizmetleri, postrestant hizmetleri ve b.y.s. genel posta hizmetleri

53.20.11 Bisikletli kuryelerin mesaj ulaştırma (ulak) hizmetleri dahil, kurye hizmetleri

53.20.11 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında yapılanlar hariç, kurye tarafından bir veya birden fazla
taşımacılık türü kullanılarak gerçekleştirilen, yurt içi veya yurt dışı varış noktaları için
mektupların, kolilerin ve paketlerin toplanması, ulaştırılması ve dağıtılması hizmetleri. (Bu
hizmetler ya sahibi olunan araçlar ya da toplu taşıma araçları kullanılarak sağlanabilir.
Bisikletli kuryelerin kurye hizmetleri de burada kapsanmaktadır.)

53.20.11 Birden fazla taşımacılık türüyle yapılan kurye hizmetleri

53.20.12 Evlere gıda dağıtım hizmetleri

53.20.19 Yiyecek hariç, satın alınan şeylere ilişkin yerel dağıtım hizmetleri

53.20.19 Yük taksileriyle (şehir içi nakliye araçları gibi) gerçekleşen yerel dağıtım hizmetleri

53.20.19 Mesaj ulaştırma (ulak) hizmetleri (bisikletli kuryeler hariç)

53.20.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer posta ve kurye hizmetleri

55.10.10 Oda veya süit konaklama hizmetleri, günlük temizlik dahil (devre mülkler hariç)

55.10.10 Daimi ikamet yerlerinden uzakta olan kişiler için örneğin, otel, resort otel, motel, apart otel,
kaplıca veya konferans otelleri ve benzeri işletmelerde genellikle günlük veya haftalık esasına
dayalı sağlanan temizlik ve diğer servisleri içeren oda veya süitlerden oluşan konaklama
hizmetleri

55.20.11 Oda veya süit konaklama hizmetleri, gençlik hostellerinde ve tatil kulübelerinde

55.20.11 Öğrenci hostelleri

55.20.11 Oda veya süitlerden oluşan, günlük temizliği içermeyen veya çok sınırlı olarak içeren gençlik
hostelleri, dağ evleri ve tatil kulübelerinde konaklama hizmetleri

55.20.11 Dağ evleri, kulübeler ve gençlik hostelleri

55.20.12 Oda veya süit konaklama hizmetleri, devre mülklerde

55.20.12 Daimi ikametlerinden uzakta olan ziyaretçiler için devre mülklerde konaklama hizmetleri

55.20.19 Daimi ikamet yerlerinden uzakta olan kişiler için örneğin, tatil evleri, apart oteller, bungalov
ve dağ evlerinde genellikle günlük veya haftalık esasına dayalı olarak sağlanan günlükten daha
seyrek olarak sağlanan temizlik ve diğer hizmetleri içeren oda veya süitlerden oluşan
konaklama hizmetleri

55.20.19 Okulların tatil süresi içinde konferans katılımcılarına veya ziyaretçilere öğrenci konutlarında
oda veya süit sağlanması

55.20.19 Diğer oda veya süit konaklama hizmetleri, günlük temizlik olmaksızın

55.30.11 İkamet yerlerinden uzakta olan kişiler için, genellikle günlük veya haftalık esasına dayalı
olarak, kamp taşıtı veya çadır için yer sağlanması

55.30.11 Çadır ve/veya uyku tulumu ile kamp kurma amaçlı açık hava tesisi ya da koruyucu barınak
sağlanması

55.30.11 Kamp alanları hizmetleri

55.30.12 Yetişkinler, gençler veya çocuklar için her şey dahil birleşik kamp paketlerinde, yemek ve
eğlence veya eğitim hizmetleriyle birlikte konaklama sağlanması

55.30.12 Eğlence ve dinlenceye yönelik kamp hizmetleri

55.30.12 Çocuklar için gündüz kampları

55.90.11 Öğrenci yurtları ve öğrenci birliklerinin konaklama hizmetleri

55.90.11 Öğrenci konutları, okul yurtları
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55.90.11 Öğrenciler için öğrenci konutlarında ve okula veya üniversiteye bağlı yurtlarda oda veya süitte
konaklama hizmetleri

55.90.11 Oda veya süit konaklama hizmetleri, öğrenci konutları veya okul yurtlarında

55.90.12 İşçiler için genellikle kısa dönem veya mevsimlik olarak kamp veya işçi yurtlarındaki
(hostelleri) konaklama hizmetleri

55.90.12 Oda veya süit konaklama hizmetleri, işçi yurtları veya kamplarında

55.90.13 Yataklı vagon hizmetleri

55.90.13 Yataklı vagon ve benzeri hizmetler, diğer ulaşım araçlarında

55.90.19 Pansiyonlarda ve ikamete yönelik üyelik binalarında yarı sürekli ikametler için oda veya süit
konaklama hizmetleri

55.90.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer konaklama hizmetleri

56.10.11 Eğlence olsun veya olmasın, masada (banko veya standlar dahil) oturan müşteriye garson
hizmetini içeren tam donanımlı servis sunan lokantalar, kafeteryalar ve benzeri yemek yeme
tesisleri tarafından verilen yemek hazırlama ve ilişkili içecek hizmetleri

56.10.11 Lokantalarda yemek sunum hizmetleri

56.10.11 Genelde masada (banko veya standlar dahil) oturan müşteriye garson hizmetini içeren tam
donanımlı servis sunan otel ve diğer konaklama tesisleri tarafından verilen yemek hazırlama
ve ilişkili içecek hizmetleri

56.10.12 Yemek vagonu hizmetleri

56.10.12 Genelde masada (banko veya standlar dahil) oturan müşteriye garson hizmetini içeren tam
donanımlı servis sunan tren, gemi vb. ulaştırma araçlarında verilen yemek hazırlama ve ilişkili
içecek hizmetleri

56.10.12 Yemekli vagon hizmetleri

56.10.12 Gemilerde ve trenlerde yemek sunum hizmetleri

56.10.13 Oturacak yeri bulunan fakat garson hizmeti vermeyen kantinler

56.10.13 Selfservis ve sınırlı servis sunan yerlerdeki yemek servis hizmetleri, oturacak yer sağlayan
fakat garson hizmeti vermeyen yerler

56.10.13 Selfservis tesislerde yemek sunum hizmetleri

56.10.13 Oturacak yeri bulunan fakat garson hizmeti vermeyen fast-food noktaları

56.10.19 Büfeler, kızarmış balık ve patates satan yerler, oturacak yeri olmayan ve garson servisi
yapmayan fast-food satış yerleri, al götür tesisleri ve benzerleri tarafından sağlanan diğer
yemek hazırlama ve ilişkili içecek hizmetleri

56.10.19 Garson hizmetleri olmayan ve normalde oturacak yer bulunmayan tesislerde yiyecek
sağlanması

56.10.19 Diğer yemek sunum hizmetleri

56.10.19 Motorlu taşıtlarda veya seyyar tezgahlarda hemen tüketim için yemek ve içeceklerin
hazırlanması ve servis edilmesine yönelik seyyar yemek hizmetleri (oturacak yeri olmayan ve
garson hizmeti sunmayan)

56.10.19 Otomatik olarak yemek satan makinelerle hazır yemek ve atıştırmalık (aperatif) hizmetleri

56.10.19 Dondurma ve pasta servisi yapan yerlerdeki hizmetler (oturacak yeri olmayan ve garson
hizmeti sunmayan)

56.21.11 Belirli bir etkinlik için müşteriler tarafından belirlenen yerlerde, sözleşmeye bağlı
düzenlemelere dayalı olarak özel kişi veya hanelere yiyecek hazırlanması ve temini hizmetleri

56.21.11 Özel günlerde dışarıya yemek sunan işletmelerin hizmetleri (catering), evlere

56.21.19 Belirli bir etkinlik için müşteriler tarafından belirlenen kurumsal, kamu, ticari, sanayi veya
ikamet amaçlı mekanlarda veya yerlerde (bakım yurdu, yetiştirme yurdu, yetimhaneler vb.)
müşteriler ile yapılan sözleşmeye bağlı düzenlemelere dayalı olarak diğer yiyecek
hazırlanması ve temini hizmetleri

56.21.19 Özel günlerde dışarıya yemek sunan işletmelerin hizmetleri (catering), diğer yerlere

56.29.11 Sözleşme esasına dayalı yiyecek hizmetleri, ulaştırma şirketleri için

56.29.11 Hava yolu şirketleri ve diğer ulaştırma şirketleri için sözleşmeye bağlı düzenlemelere dayalı
olarak yiyecek hazırlanması ve temini hizmetleri
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56.29.19 Sözleşme esasına dayalı diğer yiyecek hizmetleri

56.29.19 Belirli süreler için müşteriler ile yapılan sözleşmeye bağlı düzenlemelere dayalı olarak yiyecek
hazırlanması ve temini hizmetleri; örneğin spor etkinlikleri ve benzeri tesislerde yiyecek satış
yerleri

56.29.20 Kantin hizmetleri

56.29.20 Bayilik esasına dayalı olarak fabrika, işyeri veya okul kantini hizmetleri

56.29.20 Aynı profesyonel ortamdaki kişilerden oluşan, açık şekilde tanımlanmış gruplara, genellikle
indirimli fiyatlarla yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri, örneğin spor, fabrika veya işyeri
kantinleri, okul kantini ile mutfakları, üniversite yemekhanesi hizmetleri, silahlı kuvvetler
mensupları için yemekhane ve kantinler vb.

56.29.20 İmtiyazlı yiyecek satış hizmetleri, yani kantin ve kafeterya gibi yiyecek tesislerini işletenler
tarafından verilen hizmetler

56.30.10 Seyyar tesislerde içecek hazırlama ve servis yapma hizmetleri

56.30.10 İçecek sunum hizmetleri

56.30.10 Barlarda meyva suyu hazırlama ve servis yapma hizmetleri

56.30.10 Otel ve diğer konaklama tesislerinde veya gemi ya da tren gibi ulaştırma araçlarında işletilen
barların verdiği hizmetler

56.30.10 Diskoteklerin içecek servis faaliyetleri

56.30.10 Hazır yemek olmaksızın içecek sunum hizmetleri

56.30.10 Eğlence olsun veya olmasın barlarda, birahanelerde, gece kulüplerinde, diskoteklerde ve
benzeri tesislerde verilen çoğunlukla alkollü olan içeceklerin servisi hizmetleri

56.30.10 Kafelerde içecek hazırlama ve servis yapma hizmetleri

58.11.11 Basılı eğitim kitapları

58.11.11 Esas olarak resmi öğrenim programlarındaki öğrenciler ve öğretmenler için eğitim malzemesi
olarak kullanılan basılı kitaplar (Bu kitaplar genellikle özet bilgi ve/veya metinle ilgili
alıştırma sorularını içerir.)

58.11.11 Alıştırma kitapları, öğretmenlerin el kitapları ve beceri malzemeleri

58.11.12 Akademisyenlere ve araştırmacılara yönelik uygulamalarda bireysel olarak kullanılan
araştırma, ileri düzeyde malumat ve/veya bilgi içeren ihtisas kitaplar

58.11.12 Basılı mesleki, teknik ve diğer bilimsel kitaplar

58.11.12 Avukat, doktor, elektrikçi, muhasebeci, iş veya bilgisayar uzmanları gibi belli meslek ve işlere
ilişkin uygulamalarda bireysel olarak kullanılan araştırma, ileri düzeyde malumat ve/veya bilgi
içeren ihtisas kitapları

58.11.13 Basılı çocuk kitapları

58.11.13 Çocuklar için resimli albüm ve kitaplar

58.11.13 Kurgusal ve kurgusal olmayan (gerçek içerikli) basılı kitaplar, çocuklar için

58.11.13 Basılı boyama kitapları çocuklar için

58.11.13 Basılı sesli kitaplar, çocuklar için

58.11.13 Basılı deste şeklindeki oyuncak kitap setleri, çocuklar için

58.11.13 Basılı kaynak kitaplar, çocuklar için

58.11.13 Resimli kitaplar ve ders dışı kitaplar dahil çocuklar için basılı kitaplar

58.11.14 Basılı kavramlar dizini (tezaruslar)

58.11.14 Genel referans amaçlı ve büyük ölçüde halka yönelik kitaplar

58.11.14 Basılı sözlük ve ansiklopediler

58.11.14 Ansiklopedi, sözlük gibi genel referans amaçlı kitapların ciltleri, fasikülleri

58.11.14 Sözlükler; ansiklopediler

58.11.15 Atlaslar ve diğer harita kitapları

58.11.15 Kitap halinde haritalar

58.11.15 Basılı atlaslar ve diğer haritalı kitaplar

58.11.16 Basılı haritalar, kitap şeklinde olmayanlar
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58.11.16 Basılı haritalar ile hidrografik (deniz haritacılığına ait) veya benzeri özellikte haritalar (kitap
şeklinde olmayanlar)

58.11.16 Diğer matbu harita, hidrografik haritalar; topografya planları

58.11.19 Yemek kitapları

58.11.19 Kurgusal veya kurgusal olmayan edebi yayınlar (roman, hikaye, vb.)

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

58.11.19 Kuran, incil vb. dini kitaplar ve ilahi kitapları

58.11.19 Seyahat kitapları vb.

58.11.19 Şiir ve drama kitapları

58.11.19 Ev ve bahçe yayınları

58.11.19 Diğer basılı kitap, broşür, kitapçık ve benzerleri

58.11.19 Diğer kitaplar, broşürler, risaleler vb matbuat

58.11.19 Kurgusal olmayan tarihi ve siyasi yayınlar ile biyografiler

58.11.20 Disk, bant veya diğer fiziki ortamlardaki kitaplar

58.11.20 Süreli yayınlardan, ders kitaplarından, referans kitaplarından ve diğer kaynaklardan metinlerin
sesli olmayan kayıtlarını içeren CD-ROM, disket, mikrofilm, mikrofiş vb. fiziki ortamlar

58.11.20 Sesli kitap ve kasetler

58.11.20 Sesli kitaplar

58.11.20 Sesli kitaplar, yani kitap metni okuyan birinin ses kaydı dahil fiziki ortamlar (CD-ROM, bant,
vb.)

58.11.30 Çevrim içi kitaplar

58.11.30 Yetişkinlere yönelik içeriği olan çevrim içi kitaplar

58.11.30 Çevrim içi kitaplar (atlaslar, diğer harita ve grafik kitapları, sözlükler ve ansiklopediler gibi
genel referans kitapları ile okul kitapları dahil)

58.11.41 Kitaplardaki reklam alanları, basılı ortamdakiler

58.11.41 Kitaplardaki reklam için ayrılmış alanlar, basılı ortamdakiler

58.11.42 Kitaplardaki reklam alanları, elektronik ortamdakiler

58.11.42 Kitaplardaki reklam alanları

58.11.42 Kitaplardaki reklam için ayrılmış alanlar, elektronik ortamdakiler

58.11.50 Kitap yayımı, bir ücret veya sözleşmeye dayalı

58.11.60 Kitaplar için lisanslama hizmetleri

58.11.60 Kitap, broşür, kitapçık, harita ve benzerlerini orijinallerinden çoğaltma, dağıtma veya
birleştirme hakkı için lisanslama hizmetleri

58.12.10 Rehber ve posta adres listesi, basılı veya disk, bant, vb. fiziksel ortamlardaki

58.12.10 Rehber ve posta adresi listelerinin yayımlanması

58.12.10 Telefon rehberleri

58.12.10 Sistematik olarak düzenlenmiş iletişim bilgilerine ilişkin derleme yayınlar. Genellikle
şahısların, kurumların, yayınların veya diğer içeriklerin tanımlayıcı bilgileri kapsanır

58.12.10 Belediye ve şehir rehberleri

58.12.10 İş ve ticaret rehberleri

58.12.20 Sistematik olarak düzenlenmiş iletişim bilgilerine ilişkin derlemelerin çevrim içi sağlanması
hizmetleri. Genellikle şahısların, kurumların, yayınların veya diğer içeriklerin tanımlayıcı
bilgileri kapsanır

58.12.20 Çevrim içi belediye ve şehir rehberleri

58.12.20 Çevrim içi rehber ve posta adres listesi

58.12.20 Çevrim içi telefon rehberi

58.12.20 Çevrim içi yayımlanan rehber ve posta adres listeleri

58.12.20 Çevrim içi iş ve ticaret rehberi

58.12.30 Gerçek olay/bilgi (veri tabanı) içeren derlemelerin kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri
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58.12.30 Rehber ve posta adres listesinin kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri

58.12.30 Rehber ve posta adres listesinin kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri, örneğin telefon
rehberi, iş ve ticaret rehberi, belediye ve şehir rehberi ve benzeri

58.12.40 Rehberlerdeki ve posta adres listelerindeki reklam alanlarının satışı

58.13.10 Basılı ilan gazeteleri

58.13.10 Haftada en az dört kez yayımlanan, geniş kitlelere hitap eden birçok konuyu içeren basılı
gazeteler

58.13.10 Haftada en az dört kez yayımlanan ilan gazeteleri

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

58.13.10 Basılı gazeteler

58.13.20 Gazetelerin, günlük veya daha sık aralıklarla elektronik postayla gönderilen başlık gibi
kısımları

58.13.20 Yetişkinlere yönelik içeriği olan çevrim içi gazeteler, süreli yayınlar ve kitaplar

58.13.20 Aboneli olsun veya olmasın internet üzerinden yayımlanan, belli aralıklarla (genellikle günlük
olarak) ana içeriği haftada en az dört kez güncellenen çevrim içi gazeteler

58.13.20 Çevrim içi gazeteler

58.13.31 Gazetelerdeki reklam için ayrılmış alanlar, basılı ortamdakiler

58.13.31 Gazetelerdeki reklam alanları, basılı ortamdakiler

58.13.32 Gazetelerdeki reklam alanları

58.13.32 Gazetelerdeki reklam alanları, elektronik ortamdakiler

58.13.32 Gazetelerdeki reklam için ayrılmış alanlar, elektronik ortamdakiler

58.14.11 Genel ilgi alanlarına yönelik basılı dergiler ve süreli yayınlar

58.14.11 Geniş kitlelere hitap eden, genel ilgi alanlarına yönelik birçok konuyu içeren süreli yayınlar,
haftada dört kereden daha az sıklıkta yayımlananlar

58.14.11 Genel ilgi alanlarına yönelik basılı dergiler ve süreli yayınlar, haftada dört kereden daha az
sıklıkta yayımlananlar

58.14.11 Diğer gazete ve periyodik yayınlar

58.14.11 Genel haberler, iş haberleri, bireysel finans, genel ilgi alanları (makaleler, resimler vb.),
haftada dört kereden daha az sıklıkta yayımlananlar

58.14.12 Basılı iş, meslek ve akademik dergiler ve süreli yayınlar

58.14.19 Diğer basılı dergi ve süreli yayınlar

58.14.20 Süreli yayınların, günlük veya daha sık aralıklarla elektronik postayla gönderilen başlık gibi
kısımları

58.14.20 Aboneli olsun veya olmasın, internet üzerinden yayımlanan, belli aralıklarla (genellikle günlük
olarak) ana içeriği haftada dört kereden az güncellenen çevrim içi dergiler ve diğer süreli
yayınlar

58.14.20 Çevrim içi dergi ve süreli yayınlar

58.14.20 Yetişkinlere yönelik içeriği olan çevrim içi süreli yayınlar

58.14.20 Çevrim içi süreli yayınlar

58.14.31 Dergi ve süreli yayınlardaki reklam alanları, basılı ortamdakiler

58.14.31 Dergi ve süreli yayınlardaki reklam alanları, basılı ortamlardaki

58.14.32 Dergi ve süreli yayınlardaki reklam alanları, elektronik ortamdakiler

58.14.32 Dergi ve süreli yayınlardaki reklam alanları

58.14.32 İnternet kitaplarındaki, gazetelerindeki, dergi ve süreli yayınlarındaki reklam alanları

58.14.32 Dergi ve süreli yayınlardaki reklam alanları, elektronik ortamlardaki

58.14.40 Dergi ve süreli yayınlar için lisanslama hizmetleri

58.19.11 Kartpostallar, tebrik kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları

58.19.11 Basılı kartpostal, tebrik kartları ve benzerleri

58.19.12 Resim, gravür ve fotoğraflar
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58.19.12 Basılı resim, desen ve fotoğraflar

58.19.13 Matbu her türlü takvim

58.19.13 Her nevi diğer çıkartmalar

58.19.13 Cam üzerine tatbik edilen çıkartmalar

58.19.13 Basılı çıkartmalar, takvimler

58.19.14 Banknotlar

58.19.14 Posta, damga vb. pullar

58.19.14 Basılı, kullanılmamış posta, damga veya benzeri pullar; damgalı kağıtlar; çek defterleri;
banknot, tahvil, hisse senedi veya senet ve benzeri değerli kağıtlar

58.19.14 Hisse senedi, çek defterleri, tahvilat ve kıymetli evrak vs.

58.19.15 Ticari kataloglar

58.19.15 Ticari reklamcılık malzemelerinin yayımlanması

58.19.15 Ticari reklam yayınları vb.

58.19.15 Basılı ticari reklam malzemesi, ticari kataloglar ve benzerleri

58.19.19 Diğer basılı ürünler

58.19.19 Diğer basılı eşya

58.19.19 Yapışkanlı çıkartma kitapları

58.19.21 Yetişkinlere yönelik çevrim içi içerikler

58.19.21 İnternet üzerinden grafik, gerçek faaliyetler ve etkileşimli performanslar ile sanal faaliyetler
dahil, yetişkinlere özel konular, müstehcen içerikli yayın veya yayımlar (Ödemeler abonelik,
üyelik veya izleme başına göre olabilir.)

58.19.29 Tebrik kartları, takvimler, sanatsal reprodüksiyonlar gibi yukarıda kapsanmayan diğer çevrim
içi içerikler

58.19.29 Çevrim içi olarak yayımlanan istatistik ve benzeri bilgiler

58.19.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer çevrim içi içerikler

58.19.29 Hisse senedi fiyat kotasyonu hizmetlerinin bir bilgi sunucusu üzerinden sağlanması

58.19.30 Diğer basılı ürünler için lisanslama hizmetleri

58.19.30 Takvim, tebrik kartı, fotoğraf gibi diğer telif hakkı saklı olan basılı malzemelerin lisanslanması
hizmetleri

58.19.30 Sanatsal reprodüksiyonlar veya yeni baskılar gibi orijinal kopyaları tekrar çoğaltma, dağıtma
veya birleştirme hakkı için lisanslama hizmetleri

58.21.10 Bilgisayar oyunları, paket halinde

58.21.20 Yerel cihazlara (hard disklere, taşınabilir belleklere, CD' lere, vs.) indirilebilir ve saklanabilir
halde olan bilgisayar oyunlarını içeren elektronik dosyalar

58.21.20 Bilgisayar oyunları, indirilebilir halde

58.21.30 İnternet üzerinden rol yapma/üstlenme oyunları (RPG) (Ödemeler abonelik yöntemiyle veya
oyun başına olarak yapılabilir.)

58.21.30 İnternet üzerinden oynamak amacıyla oyun sunulması (Ödemeler abonelik yöntemiyle veya
oyun başına olarak yapılabilir.)

58.21.30 İnternet üzerinden çocuk oyunları (Ödemeler abonelik yöntemiyle veya oyun başına olarak
yapılabilir.)

58.21.30 İnternet üzerinden, aksiyon oyunları (Ödemeler abonelik yöntemiyle veya oyun başına olarak
yapılabilir.)

58.21.30 İnternet üzerinden strateji oyunları (Ödemeler abonelik yöntemiyle veya oyun başına olarak
yapılabilir.)

58.21.30 İnternet üzerinden iskambil oyunları (Ödemeler abonelik yöntemiyle veya oyun başına olarak
yapılabilir.)

58.21.30 Çevrim içi oyunlar

58.21.40 Bilgisayar oyunları için bilgisayar programlarının, program açıklamalarının ve yardımcı
malzemelerin çoğaltılması, dağıtılması veya birleştirilmesi hakkı için lisanslama hizmetleri
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58.21.40 Bilgisayar oyunlarının kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri

58.29.11 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus yarı iletken diğer mesnetler; kayıt yapılmış

58.29.11 Çevre birimleri ile arayüz arasındaki ilişkiyi yöneten, görevleri zamanlayan, depolama
birimini ayıran ve hiçbir uygulama programı çalışmıyorken kullanıcılar için varsayılan bir
arayüz sunan alt seviye yazılımlar (bütün istemci ve ağ işletim sistemleri dahil)

58.29.11 İşletim sistemleri, paket halinde

58.29.12 Ağ yazılımları, paket halinde

58.29.12 İşletim sistemleri, ağlar, ağ servisleri, veritabanları, depolama ve merkezi bir konumdan ağ
boyunca entegre ve birleşik şekildeki ağ uygulamaları ile kontrol, izleme, yönetme ve
haberleşme amaçlı kullanılan yazılımlar

58.29.12 Bütün ağ yönetim yazılımları, sunucu yazılımları, güvenlik ve şifreleme yazılımları, ara
katman yazılımlar vb.

58.29.13 Bir veritabanından bilgi çekmeye, depolamaya veya değiştirmeye olanak sağlayan yazılım
programı grupları

58.29.13 Bilgisayar üzerinde çalışan küçük sistemlerden ana bilgisayarlarda çalışan büyük sistemlere
kadar çok geniş bir yelpazede veritabanı yönetim sistemleri (VTYS) bulunmaktadır, örneğin
Oracle, PostGreSQL, vb.

58.29.13 Veritabanı yönetimi yazılımları, paket halinde

58.29.14 Yazılım geliştirme araçları ve programlama dilleri yazılımları, paket halinde

58.29.14 Bilgisayar programı geliştirmeye ve/veya yazmaya yardımcı olarak kullanılan yazılımlar

58.29.14 Çeşitli yazılım sistemleri ve çözümlere ilişkin tasarım, geliştirme ve uygulamalar yapan
profesyonel geliştiricileri destekleyen yazılım ürünleri

58.29.21 Verimliliği arttırmak için iş amaçlı veya evde eğlence, referans veya eğitim amaçlı kullanılan
yazılımlar

58.29.21 Genel iş verimliliğine ve evde kullanıma yönelik uygulamalar, paket halinde

58.29.21 Kelime işlemciler, tablolama programları, basit veritabanları gibi ofis uygulamaları; grafik
uygulamaları; proje yönetimi yazılımları; bilgisayar destekli eğitim yazılımları, referans, ev
eğitimi vb.

58.29.29 B.y.s. uygulama yazılımları

58.29.29 Diğer uygulama yazılımları, paket halinde

58.29.29 Profesyonel muhasebe yazılımları, insan kaynakları yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi
yazılımları, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımları, web sayfası/sitesi tasarım yazılımları vb.

58.29.29 Dikey pazar uygulama yazılımları, yani, imalat, perakende ticaret, sağlık, mühendislik,
lokantalar gibi belli endüstriler için geniş aralıkta iş fonksiyonlarını gerçekleştirecek yazılımlar

58.29.29 Yardımcı uygulama yazılımları, yani, program sıkıştırma, virüs tarama ve giderme (antivirüs),
arama motoru, yazı karakteri, dosya görüntüleyici ve ses tanıyıcı yazılımlar gibi belirli işleri
gerçekleştirmede kullanılan küçük bilgisayar programları (yardımcı yazılımlar, büyüklük,
maliyet ve karmaşıklık açısından diğer uygulama yazılımlarından farklılık gösterir)

58.29.29 Sektörler arası uygulama yazılımları, yani, belli bir endüstriye özel olmayan özel bir iş
fonksiyonunu veya sürecini gerçekleştirmek ve/veya yönetmek için tasarlanmış olan
yazılımlar

58.29.31 Daha sonraki kurulum/çalıştırmalar için yerel cihazlara indirilebilir ve saklanabilir sistem
yazılımı içeren elektronik dosyalar

58.29.31 İndirilebilir halde sistem yazılımları

58.29.32 İndirilebilir halde uygulama yazılımları

58.29.32 Daha sonraki kurulum/çalıştırmalar için yerel cihazlara indirilebilir ve saklanabilir uygulama
yazılımı içeren elektronik dosyalar

58.29.40 Çevrim içi yazılımlar

58.29.40 Çevrim içi uygulamalar için amaçlanan yazılımlar

58.29.50 Yazılımı çoğaltma ve dağıtma hakkı için lisanslama hizmetleri
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58.29.50 Sistem ve uygulama yazılımları için bilgisayar programlarının, program açıklamalarının ve
destekleme malzemelerinin çoğaltılması, dağıtılması veya birleştirilmesi hakkı için lisanslama
hizmetleri

58.29.50 Diğer yazılım ürünlerini oluşturmak için yazılım bileşenlerini kullanım hakkı ve yazılım
bileşenlerini diğer yazılım ürünlerine dahil ederek kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri

58.29.50 Bilgisayar yazılımları kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri

59.11.11 Öncelikle televizyonda gösterilmek üzere tasarlanmış her türlü (dizi, televizyon filmi, çizgi
film) sinema filmlerinin yapımı ve gerçekleştirilmesi

59.11.11 Sinema filmi yapımcılık hizmetleri

59.11.11 Öncelikle sinema perdelerinde gösterilmek üzere tasarlanmış çizgi filmler dahil sinema
filmlerinin üretilmesi ve gerçekleştirilmesi

59.11.12 Tanıtım veya reklam filmlerinin üretilmesi veya gerçekleştirilmesi

59.11.12 Promosyon veya reklam amaçlı sinema filmi ve video yapımcılık hizmetleri

59.11.13 Diğer televizyon programı yapımcılık hizmetleri

59.11.13 Söyleşi, eğlence, spor ve benzeri canlı veya kaydedilmiş diğer televizyon programlarının
yapım hizmetleri

59.11.21 Sinema filmi, video ve televizyon programı, orijinal

59.11.21 Diğerleri tarafından üretilen DVD`lerin perakende satışı

59.11.21 Doğrudan satış sözleşmesi (yani, her şeyiyle birlikte mülkiyet hakkı) olmaksızın üretilen, telif
hakkı saklı sinema filmleri, videokasetler ve televizyon programları (Bu orijinaller dolaylı
veya açık bir şekilde telif hakkıyla korunmuş satışlar için üretilirler.)

59.11.22 Sinama filmleri; eni >= 10 mm fakat < 35 mm olanlar

59.11.22 Sinematografik filmler

59.11.22 Eni 35mm sinema filmi (diğer pozitifler)

59.11.22 Sinemacılıkta kullanılan filmler (dolu ve develope edilmiş); en < 35mm

59.11.22 Sinama filmleri; eni < 10 mm olanlar

59.11.22 Sinemacılıkta kullanılan filmler (dolu ve develope edilmiş); en >= 35mm

59.11.23 Lazer okuma sistemleri için dijital çok yönlü diskler (DVD); kayıt yapılmış

59.11.23 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus manyetik bantlar ve manyetik diskler; kayıt
yapılmış

59.11.23 Film ve diğer video içerikleri (disk, bant veya diğer fiziki ortamlar üzerinde olanlar)

59.11.23 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus kayıt yapılmış diğer optik mesnetler

59.11.23 Lazer okuma sistemleri için diğer diskler; kayıt yapılmış

59.11.23 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus yarı iletken katı hal kalıcı depolama
aygıtları; kayıt yapılmış

59.11.23 Video kayıtlarını içeren CD, kaset bandları ve plak vb. fiziki ortamlar, sinematografik filmler
hariç

59.11.24 Yerel cihazlara indirilebilir ve saklanabilir haldeki film ve diğer video kayıtlarını içeren
elektronik dosyalar

59.11.24 Filmler veya diğer videolar, indirilebilir halde olanlar

59.11.25 Görüntü içerik akışı

59.11.25 İnternet üzerinden gönderilen görüntü içerik akışları

59.11.30 Sinema filmi, video ve televizyon program ürünlerindeki reklam alan veya sürelerinin satışı

59.12.11 Ses-görüntü redaksiyon hizmetleri

59.12.11 Bir görsel-işitsel çalışmayla (film, video, sayısal ortam vb.) ilgili olarak görüntüleyici,
projektör ve sayısal video düzeltme aygıtları ve teknikleri gibi ekipmanlarla hikayenin
senaryo, drama ve eğlence değeri açısından analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve sahnelerin
seçilmesi yoluyla görüntü ve seslerin organize edilmesi ve düzenlenmesi (Yapılan işlem, film
ve video kütüphanelerinden seçilmiş olan arşiv fotoğraflarının filme veya videoya
aktarılmasını kapsamaktadır.)

59.12.12 Asıl kopyaların aktarımı ve çoğaltılması hizmetleri
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59.12.12 Filmler hariç görsel-işitsel çalışmaların çoğaltılması veya kopyalanması hizmetleri, yani,
çeşitli kullanımlar için görsel-işitsel çalışmaların (video, sayısal ortam vb.) uzun veya kısa
gösterim süreli kopyalarının oluşturulması (Bu kopyalar VHS, DVD, video akışı (çevrim içi
canlı görüntü görüntüleme olanağı sunan teknoloji) vb. dahil çeşitli formatlarda üretilebilir.)

59.12.12 Asıl kopyaların transfer hizmetleri, yani, bir görsel-işitsel çalışmanın (sinema filmi, video,
sayısal ortam vb.), ürünün sunulması veya saklanması (örneğin orijinalin bozulması olasılığına
karşı orijinalin veya kopyanın yedeğinin alınması) için seçilen bir formata adapte edilmesi
amacıyla bir formattan diğerine aktarılması. Örneğin filmin kasete, kasetin filme, dijital
ortamın filme, dijital ortamın kasete, diyapozun videoya, fotoğrafın videoya transferi vb. (Bu
kopyalar VHS, DVD, video akışı (çevrim içi canlı görüntü görüntüleme olanağı sunan
teknoloji) vb. dahil çeşitli formatlarda üretilebilir.)

59.12.13 Görsel-işitsel çalışmalar için dijital restorasyon hizmetleri, yani, filmleri aktarma işlemine
hazır hale getirmek için sayısal teknikler kullanılarak görsel-işitsel çalışmalardan (film, video,
sayısal ortam, vb.) çiziklerin bertaraf edilmesi

59.12.13 Renk düzeltme ve sayısal (dijital) iyileştirme hizmetleri

59.12.13 Renk düzeltme hizmetleri, yani bir görsel-işitsel çalışmada (film, video, veya sayısal ortam
vb.) sayısal teknikler kullanılarak, elektronik olarak renk ekleme, düzeltme veya çıkarma işleri

59.12.14 Görsel efekt hizmetleri

59.12.14 Görsel-işitsel çalışmalarda, (film, video veya sayısal ortam vb.), asıl fotoğraf veya ilk film
çekimi ortaya çıktıktan sonra çalışmaya fotoğrafik veya dijital teknoloji kullanarak
minyatürler, optik ve dijital efektler, mat boyama, çift baskı, karartma ve süsleme gibi görsel
efekt katmak

59.12.15 Kille yapılan nesneler ve karakterler kullanılarak gerçekleştirilen animasyonlar

59.12.15 Bilgisayar animasyonu veya resimlerin ardışık dizilimi dahil çeşitli teknikler kullanılarak
resim, özet tasarım ve benzeri orijinal kompozisyonların oluşturulması

59.12.15 Animasyon hizmetleri

59.12.16 Görsel-işitsel çalışmalar için alt yazı hizmetleri, yani, karakter (harf vb.) üreteç veya altyazı
veri üretim sistemleri kullanılarak görsel-işitsel çalışmalara (film, video, veya sayısal ortam
vb.) metin ilave edilmesi

59.12.16 Görsel-işitsel çalışmalar için başlık oluşturma hizmetleri, yani, görsel-işitsel çalışmaları (film,
video veya sayısal ortam vb.) metin yoluyla tanımlamak ve zenginleştirmek için dizgi ve
grafik elemanların ilave edilmesi, başlangıç başlıkları, jenerik ve kelimeler dahil

59.12.16 Simultane alt yazı dışındaki alt yazı hizmetleri

59.12.16 Metnin kullanıcı isteğine göre ekranda görülebilmesini sağlayan kapalı alt yazı hizmetleri

59.12.16 Metnin ekran üzerinde her zaman görülebilmesini sağlayan açık alt yazı hizmetleri

59.12.16 Görsel-işitsel çalışmalar için alt yazı hizmetleri, yani, orijinal görsel-işitsel çalışmanın (film,
video veya sayısal ortam) diyalog ve başlıklarının filmlerin veya videoların gösterildiği
ülkenin diline çevirisinin metin olarak görüntüye ilave edilmesi

59.12.16 Alt yazı yazılması, başlıklandırma ve alt başlıklandırma hizmetleri

59.12.17 Ses redaksiyonu ve tasarımı hizmetleri

59.12.17 Çalışmanın işitsel kısmıyla görsel kısmını eşleştiren ses kaydı (soundtrack) için görsel-işitsel
çalışmaların (film, video, sayısal ortam vb.) ses unsurlarının (diyalog, müzik, ses ve sessizlik)
oluşturulması, ilave edilmesi ve kaydedilmesi

59.12.17 Bir görsel-işitsel çalışmada orijinal müzik ve seslerin ses kaydında (soundtrack) birleştirilmesi,
kaydedilmesi, harmanlanması ve tümleştirilmesi (entegrasyonu)

59.12.17 İşitsel görsel çalışmanın ses kaydına (soundtrack) lisanslı ve müşterinin tedarik ettiği müzik ve
sesin entegrasyonu için harmanlama ve kayıt yapma

59.12.17 Llisanslı ve müşterinin tedarik ettiği müzik ve sesin görsel-işitsel çalışmanın müzik ve ses
efekt kaydına (soundtrack) tümleştirilmesi (entegrasyonu) ve çalışmanın görsel unsurlarıyla
ses unsurlarının eşleştirilmesi

59.12.17 Hharmanlama veya tümleştirilme (entegrasyon) hizmetleriyle paket halde sunulan müzik ve
ses lisanslama için lisanslama ve/veya ajans hizmetleri

59.12.17 Bir görsel-işitsel çalışmanın sıralamasına göre zamanlanan müziğin kaydedilmesi
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59.12.19 Görsel-işitsel çalışmalar (film, video, sayısal ortam vb.) için diğer üretim sonrası hizmetler,
format dönüştürme hizmetleri, sıkıştırma hizmetleri vb. dahil

59.12.19 Diğer sinema filmleri, video ve televizyon programları çekim sonrası hizmetler

59.13.11 Film hakları ve gelirleri için lisanslama hizmetleri

59.13.11 Orijinal filmlerin, televizyon programlarının, kayıtlı kaset bantlarının, videoların yayını ve
gösterimi gibi eğlence orijinallerini çoğaltma, dağıtım veya birleştirme hakkı için lisanslama
hizmetleri

59.13.12 Sinema filmi haklarının yönetimi hizmetleri

59.13.12 Sinema filmi haklarına ilişkin yönetim hizmetleri

59.13.12 Sinema filmi, video ve televizyon programı gelirlerinin sinemalara, televizyon şebekeleri ve
istasyonlarına ve sinema sahiplerine dağıtılması

59.13.12 Sinema filmleri, video ve televizyon programlarının diğer dağıtım hizmetleri

59.13.12 Lisans verici tarafından sahipli veya kontrollü telif hakkı ile dolaylı veya açık bir şekilde
korunan görsel-işitsel çalışmaların gösterimi, yayımlanması ve kiralanması için izin verilmesi
(genellikle tiyatro, televizyon, ev videosu vb. için tasarlanan canlı aksiyon veya animasyon
filmler, videolar, sayısal ortamlar ve benzerleri dahil)

59.14.10 Sinema filmlerinin sinemalarda, açık havada veya özel gösterim salonlarında veya diğer
gösterim tesislerinde oynatılması hizmetleri

59.14.10 Sinema filmi gösterim hizmetleri

59.20.11 Stüdyoda gerçekleştirilen ileri düzeyde kayıt hizmetleri

59.20.11 Ses kayıt hizmetleri

59.20.11 Seslerin, sözlerin ve müziğin ses kayıt stüdyosunun özel teknik ekipmanları kullanılarak kalıcı
fiziki bir formata dönüşüm sürecinde yapılan hizmetler

59.20.12 Konferans, seminer, toplantı veya konser vb. canlı kamu etkinliklerinin yerinde
gerçekleştirilen tüm kayıt hizmetleri

59.20.12 Canlı kayıt hizmetleri

59.20.12 Konser salonu, stadyum, açık hava tiyatro sahneleri veya konferans merkezleri gibi stüdyo
dışında yapılan canlı kayıtlar

59.20.12 Ses kayıt stüdyolarında yapılan canlı radyo yayınlarının kaydedilmesi

59.20.13 Sayısal veya analog formata dönüştürülen ses, söz ve müziklerin orijinal kayıtları

59.20.13 Ses kaydı orijinalleri

59.20.21 Radyo programı üretimi

59.20.21 Radyo programı yapımcılık hizmetleri

59.20.22 Radyo programı orijinalleri

59.20.22 Doğrudan satış sözleşmesi (yani, her şeyiyle birlikte mülkiyet hakkı) olmaksızın üretilen, telif
hakkı saklı olan radyo programları (Bu orijinaller dolaylı veya açık bir şekilde telif hakkıyla
korunmuş satışlar için üretilirler.)

59.20.31 Basılı bestelerin, tüketicilere nihai tüketim amacıyla toptan veya perakende satışı için basılı
formda sayfa, klasör veya kitap olarak dağıtılması

59.20.31 Basılı şekildeki müzikal besteler (sahipli bestelerin ve bestenin telif hakkı yetkilerini elde eden
yayıncının sahip olduğu bestelerin baskıları dahil)

59.20.31 Basılı müzik notası

59.20.31 Müzik notaları

59.20.32 Elektronik formdaki müzikal besteler

59.20.32 Elektronik partisyon

59.20.33 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diğer mesnetler; kayıt yapılmış

59.20.33 Müzikal ses diskleri, manyetik bantlar veya diğer fiziki ortamlar

59.20.34 Diğer ses diskleri ve bantlar

59.20.35 Yerel aygıtlara indirilebilir ve saklanabilir müzikal ses kayıtlarını içeren elektronik dosyalar

59.20.35 İndirilebilir halde müzikler
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59.20.36 Ses içerik akışı

59.20.36 İnternet üzerinden gönderilen ses akış verileri

59.20.40 Orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri

59.20.40 Müzikal besteleri basma veya kopyalama haklarının lisanslanması

59.20.40 Ses kaydı, kayıtlı kaset bandı ve yeni baskı gibi müzikal orijinallerin çoğaltılması, dağıtılması
veya birleştirilmesi hakları için lisanslama hizmetleri

60.10.11 Radyo programlarıyla ilişkili olarak program seçimi, zamanlama ve yayınlama

60.10.11 Radyo programcılığı ve yayıncılığı hizmetleri

60.10.11 Birleşik programların üretilmesi ve yayınlanması hizmetleri

60.10.12 Yayın için üretilen, fikri mülkiyet olarak korunabilen orijinal radyo içerikleri

60.10.12 Radyo yayın orijinalleri

60.10.20 Diğerleri tarafından dağıtılması için bir istasyonun günlük olarak sıraladığı radyo
programlarının ve yayınlarının bir araya getirilmesi

60.10.20 Radyo kanalı programları

60.10.30 Radyo reklam süresi

60.20.11 Elektronik haberleşme ağları ile sağlanacak olan doğrusal görsel-işitsel medya hizmetleriyle
ilgili olarak program seçimi, zamanlama (editoryal sorumluluk ile) ve yayıncılık

60.20.11 Doğrusal televizyon programlama ve yayıncılık hizmetleri

60.20.11 Diğerleri tarafından dağıtılması için bir kanalın günlük olarak düzenlediği televizyon
programları ve yayınlarının bir araya getirilmesi

60.20.11 Elektronik haberleşme ağları ile sağlanacak olan doğrusal görsel-işitsel medya hizmetleriyle
ilgili olarak birleşik program üretimi, program seçimi, zamanlama (editoryal sorumluluk ile)

60.20.12 Çevrim içi (açık internet) sağlanan isteğe bağlı video hizmetlerinin seçimi, zamanlaması
(editoryal sorumluluk ile) ve yayımı

60.20.12 Talebe bağlı çevrim içi video hizmetleri

60.20.13 Çevrim içi (açık internet) dışındaki yollarla sağlanan isteğe bağlı video hizmetlerinin seçimi,
zamanlaması (editoryal sorumluluk ile) ve yayımı

60.20.13 Talebe bağlı diğer video hizmetleri

60.20.20 Televizyon yayın orijinalleri

60.20.20 Yayın için üretilen, fikri mülkiyet olarak korunabilen orijinal televizyon içerikleri

60.20.30 Televizyon reklam süresi

61.10.11 Erişim hizmetleriyle birlikte verilen çağrı özellikleri

61.10.11 Sabit telefonlardan veya jeton/bozuk para ve kartla çalışan telefonlardan ses, veri ve görüntüye
ilişkin iletim ve anahtarlama için genel anahtarlamalı telefon ağlarına erişimin ve kullanımın
sağlanması

61.10.11 Ulusal veya uluslararası noktalara gelen ve bu noktalardan giden telefon

61.10.11 Sabit telefon hizmetleri, erişim ve kullanım için

61.10.12 Ayrı bir ücretle sabit telefon çağrı özelliğinin sağlanması

61.10.12 Erişim ücretinden ayrı bir ücretle sabit tüketici noktasından kullanım amacıyla çağrı yönetim
hizmetlerinin sağlanması (Bu hizmetin yapılması telekomünikasyon ağlarıyla bağlantılı olan
özel yazılım ve veritabanı uygulamalarıyla mümkündür.)

61.10.12 Çağrı yönetim hizmetleri çağrı bekletme, çağrı iletme, arayıcının belirlenmesi, konferans
görüşme, arayanın görüntülenmesi, geri arama, çağrı ekranı, çağrı engelleme, otomatik geri
arama, çağrı cevaplama, sesli posta ve sesli menü gibi hizmetleri kapsar

61.10.12 Sabit telefon hizmetleri, çağrı özellikleri

61.10.13 Sabit telefon özel hat hizmetlerinin sağlanması

61.10.13 Müşterilerin ayrıcalıklı kullanımı için belli noktalar arasında kablolu telekomünikasyon
bağlantısının sağlanması

61.10.13 Kablolu telekomünikasyon sistemleri için özel ağ hizmetleri



KOD TANIM

61.10.13 Müşterinin ayrıcalıklı kullanımı için belirli noktalar arasında kablolu telekomünikasyon
bağlantılarının sağlanması

61.10.20 Yurtiçi veya uluslararası çağrıların birbiriyle bağlanması, bağlantının sürdürülmesi veya sona
erdirilmesi için ücretlendirilmesi

61.10.20 Bir telekomünikasyon operatörü tarafından kablolu telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarına
özel linklerin sağlanması

61.10.20 Kablolu telekomünikasyon için operatör hizmetleri

61.10.20 Yerel ağdaki bir diğer operatör kapsamında veya ankesörlü telefonda çağrıları başlatmak için
uzun mesafe operatörlerinin ücretlendirilmesi

61.10.20 Diğer kablolu telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarına yerel ağ sağlanması

61.10.20 Bir başka telekomünikasyon hizmet sağlayıcısı için çağrıyı başlatmaya, sona erdirmeye veya
aktarmaya ilişkin kablolu servislerin bir telekomünikasyon operatörü tarafından sağlanması

61.10.30 Özellikle kullanıldığı kadar ödemenin yapılmasına dayalı, etkin veri iletimi için tasarlanan
kablolu tesislere ve hizmetlere erişimin sağlanması

61.10.30 Veri iletim hizmetleri, kablolu telekomünikasyon ağları üzerinden

61.10.41 İnternet omurga hizmetleri

61.10.41 Bir internet servis sağlayıcı (İSS) tarafından bir diğer internet servis sağlayıcı (İSS) için
internet trafiğine ait operatör hizmetleri (genellikle endüstride değiş tokuş ve geçiş ücreti
"peering and transit charges" olarak bilinir)

61.10.41 Bir internet servis sağlayıcı (İSS) tarafından bir diğer internet servis sağlayıcı (İSS) için
kablolu internet trafiğine ait operatör hizmetleri

61.10.42 Uzaktan erişimin sağlanması veya diğer internete erişim şekillerinin sağlanmasıyla ve
genellikle müşterilere ilave maliyet getiren uluslararası dolaşım ve ilave E-posta kutusu gibi
internet erişim paket yükseltmelerinin sağlanması hizmetleri

61.10.42 Dar bant internet erişim hizmetleri, kablolu ağlar üzerinden

61.10.42 Hızı &lt; 256 Kbps olan internete doğrudan kablolu bağlantının sağlanması. Internet servis
sağlayıcılar (İSS) internete erişimle birlikte E-posta, müşterilerin web sayfaları için alan, basit
web sayfa tasarımları için araçlar, internette sohbet ve teknik destek gibi hizmetleri ücretsiz
sağlayabilirler.

61.10.43 Hızı ≥ 256 Kbps olan internete doğrudan kablolu bağlantının sağlanması. Internet servis
sağlayıcılar (İSS) internete erişimle birlikte E-posta, müşterilerin internet sayfaları için alan,
basit internet sayfa tasarımları için araçlar, internette sohbet ve teknik destek gibi hizmetleri
ücretsiz sağlayabilirler. (Bu hizmet ayrıca uzaktan erişimi veya diğer internete erişim
şekillerini ve genellikle müşterilere ilave maliyet getiren uluslararası dolaşım ve ilave E-posta
kutusu gibi internet erişim paket yükseltmelerini kapsayabilir.)

61.10.43 Geniş bant internet erişim hizmetleri, kablolu ağlar üzerinden

61.10.49 Diğer kablolu internet telekomünikasyon hizmetleri

61.10.49 İnternete erişim dışında internet üzerinden kablolu telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması

61.10.49 İnternet üzerinden faks, telefon, sesli konferans ve görüntülü konferans gibi hizmetler

61.10.51 Kablolu altyapı üzerinden evlere program dağıtım hizmetleri, standart program paketi

61.10.51 Genellikle aylık abone ücretli kablolu altyapı üzerinden abonelerin standart program
paketlerine erişiminin sağlanması

61.10.51 Standart program paketi her kablo operatörü tarafından tanımlandığı şekilde abonelere
minimum sayıda kanalın sağlanmasını kapsar ve abone daha yüksek seviyede programlama
paketine ancak satın alarak erişebilir (Ağa ilk bağlantı veya tekrar bağlantı ücreti burada
kapsanmıştır.)

61.10.52 Standart paketlerdekilere yapılan ilavelerde, temel aylık abone ücretine ilave olarak ayrı ücret
alınan abonelere kablolu altyapı üzerinden program hizmetlerinin sağlanması (Bu program
hizmetleri kablo operatörü tarafından veya abone tarafından belirlenen pakette sağlanabilir.)

61.10.52 Kablolu altyapı üzerinden evlere program dağıtım hizmetleri, isteğe bağlı program paketi

61.10.53 Standart paketlerdekilere veya isteğe bağlı program paketlerindekilere yapılan ilavelerde,
temel aylık abone ücretine ilave olarak ayrıca ücret alınan abonelere kablolu altyapı üzerinden
özel program (film veya maç, konser gibi olaylar) izleyebilme imkanının sağlanması
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61.10.53 Kablolu altyapı üzerinden evlere program dağıtım hizmetleri, izleme başına ücretli

61.20.11 Müşterilerin ayrıcalıklı kullanımı için belirli noktalar arasında kablosuz telekomünikasyon
bağlantılarının sağlanması

61.20.11 Özel ağ hizmetleri, kablosuz telekomünikasyon sistemleri için

61.20.11 Müşterilerin ayrıcalıklı kullanımı için belli noktalar arasında kablosuz telekomünikasyon
bağlantısının sağlanması

61.20.12 Mobil ses iletişim hizmetlerinin sağlanması

61.20.12 Hücresel telefonlar, mobil telefonlar, uydu telefonları, akıllı telefonlar ve benzeri cihazlar gibi
taşınabilir ahize veya cihazlardan ses iletimi için anahtarlı veya anahtarsız ağlara erişimin
sağlanması ve kullanılması

61.20.12 Mobil ses hizmetleri

61.20.13 Hücresel telefonlar, mobil telefonlar, uydu telefonları, akıllı telefonları ve benzeri cihazlar
üzerinden yazılı metin masajı göndermek ve almak amacıyla, kısa mesaj hizmetinine (SMS)
erişim sağlanması

61.20.13 Mobil metin (tekst) hizmetleri

61.20.13 Kısa mesaj hizmetlerinin (SMS) sağlanması

61.20.14 MMS (çok ortamlı mesaj hizmetleri) hizmetlerinin sağlanması

61.20.14 Mobil veri hizmetleri, metin (tekst) hizmetleri hariç

61.20.14 Mobil telefonlar, akıllı telefonlar, tabletler ve benzeri cihazlar üzerinden veri (ses ve metin
olanlar hariç) göndermek ve almak amacıyla, mobil veri ağlarına erişim sağlanması

61.20.14 Çoklu ortam mesaj hizmetlerinin (MMS) sağlanması

61.20.20 Kablosuz telekomünikasyon için operatör hizmetleri

61.20.20 Devrelerin ayrıcalıklı kullanımı için ücretlendirilmesi

61.20.20 Haberleşme cihazı gibi ortak kullanılan tesislerin ücretlendirilmesi

61.20.20 Yurt içi veya uluslararası çağrıların birbiriyle bağlanması, bağlantının sürdürülmesi veya sona
erdirilmesi için ücretlendirilmesi

61.20.20 Yerel ağdaki bir diğer operatör kapsamında veya kontörlü telefonda çağrıları başlatmak için
uzun mesafe operatörlerinin ücretlendirilmesi

61.20.20 Bir başka telekomünikasyon hizmet sağlayıcısına, kablosuz telekomünikasyon taşıyıcısı ile
özel bağlantı (link) sağlanması

61.20.20 Bir başka telekomünikasyon hizmet sağlayıcı için çağrıyı başlatmaya, sona erdirmeye veya
aktarmaya ilişkin kablosuz araçların bir telekomünikasyon operatörü tarafından sağlanması

61.20.30 Veri iletim hizmetleri (kablosuz telekomünikasyon ağları üzerinden)

61.20.30 Özellikle kullanıldığı kadar ödemenin yapılmasına dayalı etkin veri iletimi için tasarlanan
kablosuz araçlara ve hizmetlere erişimin sağlanması.

61.20.30 Özellikle kullanıldığı kadar ödemenin yapılmasına dayalı etkin veri iletimi için tasarlanan
kablosuz araçlara ve hizmetlere erişimin sağlanması

61.20.41 Dar bant internet erişim hizmetleri (kablosuz ağlar üzerinden)

61.20.41 Dar bant internet erişim hizmetleri (kablosuz ağlar üzerinden) ayrıca uzaktan erişimi veya
diğer internete erişim şekillerini ve genellikle müşterilere ilave maliyet getiren uluslararası
dolaşım ve ilave E-posta kutusu gibi internet erişim paket yükseltmelerini kapsayabilir

61.20.41 Hızı < 256 Kbps olan internete doğrudan kablosuz bağlantının sağlanması, internet servis
sağlayıcıların (İSS) internete erişimle birlikte E-posta, müşterilerin internet sayfaları için alan,
basit internet sayfa tasarımları için araçlar, internette sohbet ve teknik destek gibi hizmetleri
ücretsiz sağlaması dahil (Bu hizmet, aynı zamanda uzaktan erişimi ya da diğer türde internet
erişimi ile genellikle müşteriye ek maliyet getiren, uluslararası dolaşım ve ekstra e-posta
kutusu gibi paket güncellemelerini kapsayabilir.)

61.20.42 Hızı ≥ 256 Kbps olan internete doğrudan kablosuz bağlantının sağlanması. Internet servis
sağlayıcılar (İSS) internete erişimle birlikte E-posta, müşterilerin internet sayfaları için alan,
basit internet sayfa tasarımları için araçlar, internette sohbet ve teknik destek gibi hizmetleri
ücretsiz sağlayabilirler. Bu hizmet ayrıca uzaktan erişimi veya diğer internete erişim şekillerini
ve genellikle müşterilere ilave maliyet getiren uluslararası dolaşım ve ilave E-posta kutusu gibi
internet erişim paket yükseltmelerini kapsayabilir.)
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61.20.42 Geniş bant internet erişim hizmetleri (kablosuz ağlar üzerinden)

61.20.49 Diğer kablosuz internet telekomünikasyon hizmetleri

61.20.49 İnternete erişim dışında internet üzerinden kablosuz telekomünikasyon hizmetlerinin
sağlanması (Bunlar, internet üzerinden faks, telefon, sesli konferans ve görüntülü konferans
hizmetlerini kapsar.)

61.20.50 Evlere program dağıtım hizmetleri (kablosuz altyapı üzerinden)

61.30.10 Uydu üzerinden telekomünikasyon hizmetleri (uydu üzerinden evlere program dağıtım
hizmetleri hariç)

61.30.10 Uydu telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses, veri, metin ve görüntü iletimine yönelik
tesislere erişim sağlanması ile bu tesislerin işletimi ve bakımı

61.30.10 Uydu altyapısı operatörü tarafından internet erişiminin sağlanması

61.30.20 Genellikle aylık abone ücretli uydu üzerinden abonelerin standart program paketlerine
erişiminin sağlanması. Bu paket her uydu operatörü tarafından tanımlandığı şekilde abonelere
minimum sayıda kanalın sağlanmasını kapsar ve abone daha yüksek seviyede programlama
paketine ancak satın alarak erişebilir (İlk bağlantı veya tekrar bağlantı ücreti burada
kapsanmıştır.)

61.30.20 Uydu üzerinden evlere program dağıtım hizmetleri

61.30.20 Standart paketlerdekilere veya isteğe bağlı program paketlerindekilere yapılan ilavelerde,
temel aylık abone ücretine ilave olarak ayrıca ücret alınan abonelere uydu üzerinden özel
program (film veya maç, konser gibi olaylar) izleyebilme imkanının sağlanması

61.30.20 Standart paketlerdekilere yapılan ilavelerde, temel aylık abone ücretine ilave olarak ayrı ücret
alınan abonelere uydu üzerinden program hizmetlerinin sağlanması (Bu program hizmetleri
kablo, uydu veya MDS operatörü tarafından belirlenen pakette, abone tarafından belirlenen
pakette veya ayrı ayrı olarak sağlanabilir.)

61.90.10 Uuydu terminal istasyonlarının ve bir ya da daha fazla karasal iletişim sistemleri ile fiili olarak
bağlı olan ve telekomünikasyon iletim kapasitesine veya uydu sistemlerinden
telekomünikasyon alma kapasitesine sahip bağlantılı tesislerin işletilmesi

61.90.10 Halka açık tesislerde telefon ve internet erişiminin sağlanması

61.90.10 Çevirim içi internet erişimi ve benzerleri gibi, İSS'ye ait olmayan veya İSS tarafından kontrol
edilmeyen müşteri ve İSS arasındaki şebekeler üzerinden internete erişim sağlanması

61.90.10 İlave hizmetler sağlanmaksızın şebeke kapasitesinin sağlanması

61.90.10 Uydudan izleme, iletişim telemetresi ve radar istasyonlarının uygulamaları gibi uzmanlık
gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması

61.90.10 Mevcut telekom bağlantıları üzerinden telekomünikasyon hizmetlerinin (VOIP (Internet
Protokolü Üzerinden Ses İletimi)) sağlanması

61.90.10 Telgraf, teleks ve sesli konferans köprüleme hizmetleri gibi başka yerde sınıflandırılmamış
telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması

61.90.10 Diğer telekomünikasyon hizmetleri

62.01.11 Web sayfasının yapısının ve içeriğinin tasarlanması ve/veya web sayfasının oluşturulması ve
yürütülmesi için gerekli olan kodların yazılması

62.01.11 Veri tabanının yapısının ve içeriğinin tasarlanması ve/veya veri tabanının (veri ambarının)
oluşturulması ve yürütülmesi için gerekli olan bilgisayar kodlarının yazılması

62.01.11 Müşterilerin bilgi sisteminin işlevsel olabilmesi için mevcut bir uygulamanın bu sistem içinde
özelleştirilmesi, tümleştirilmesi (entegrasyonu), uyarlanması (değiştirilmesi, yapılandırılması,
vb.) ve kurulumu

62.01.11 Diğerleri için sözleşmeye dayalı üretilen yazılımlar

62.01.11 Bilgi teknolojisi (BT) tasarım ve geliştirme hizmetleri, uygulamalar için

62.01.11 Güncelleme ve yamalar dahil, bir yazılım uygulamasının yazılması ve/veya yürütülmesi için
gerekli olan yapının tasarlanması ve/veya bilgisayar kodlarının yazılması hizmetleri

62.01.11 Özel yazılım uygulaması tasarlamak ve geliştirmek için gerekli bilgisayar kodlarının yazılması
ve yapısının tasarlanması (web sayfası, veri tabanı veya paket yazılımın tümleştirilmesi
(entegrasyonu) için programlama hariç)

62.01.12 Bilgi teknolojisi (BT) tasarım ve geliştirme hizmetleri, ağ ve sistemler için
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62.01.12 İntranet, extranet ve sanal özel ağlar gibi müşteri ağlarının tasarımı, geliştirilmesi ve
uygulanması

62.01.12 Ağ güvenlik tasarımı ve geliştirilmesi hizmetleri, yani bir ağ üzerinden veriye ve programlara
erişimi kontrol eden ve güvenli bilgi değişimine izin veren yazılım, donanım ve yöntemlerin
tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması

62.01.21 Doğrudan satış (yani, her şeyiyle birlikte mülkiyet hakkı) için kontrat olmaksızın üretilmiş,
telif hakkı saklı olan fikri ürünler

62.01.21 Bilgisayar oyun yazılımları, orijinaller

62.01.21 Dolaylı veya açık bir şekilde telif hakkıyla korunmuş (örneğin bilgisayar oyun yazılımları)
satışlar için fikri ürünler

62.01.29 Dolaylı veya açık bir şekilde telif hakkıyla korunmuş (örneğin oyun hariç diğer bilgisayar
yazılımları) satışlar için fikri ürünler

62.01.29 Doğrudan tek seferde satış (yani, her şeyiyle birlikte mülkiyet hakkı) için kontrat olmaksızın
üretilmiş, telif hakkı saklı olan fikri ürünler

62.01.29 Diğer yazılımlar, orijinaller

62.02.10 Bilgisayar donanımı danışmanlık hizmetleri

62.02.10 Bilgisayar sistemlerinin entegrasyon hizmetleri, yani müşteriye ait mevcut bilgisayar
sisteminin, şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerinin analizi, yeni ekipman ve yazılımların
satın alınması ve yeni entegre sistem oluşturmak için yeni ve eski sistem bileşenlerinin
entegrasyonu

62.02.10 Kurum bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, donanım ve yazılımların satın alınmasında
danışmanlık sağlanması, sistem özelliklerinin geliştirilmesi ve mekana yeni sistemin
yerleştirilmesi konularında birleşik hizmetlerin yerine getirilmesi

62.02.10 Donanımla ilgili konularda bilirkişi tanıklığının sağlanması

62.02.10 Donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü veya danışmanlığın sağlanması, örneğin
donanım gereksinimleri ve satın alımı gibi konulardaki danışmanlık

62.02.20 Sistem güvenliği

62.02.20 Sistem ve yazılım danışmanlığı hizmetleri

62.02.20 Yazılım ve satın alma konularında danışmanlık

62.02.20 Yazılım ve bilişim sistemleri konularında uzman görüşü veya danışmanlığın sağlanması

62.02.30 Yükseltme hizmetleri

62.02.30 Yazılım, donanım veya tüm bilgisayar sistemi kullanımında problemlerinin çözümü için
müşterilere teknik uzmanlığın sağlanması

62.02.30 Bilgisayar sistemlerinin kullanımında müşteriler için özel problemlerin çözümünde teknik
uzmanlığın sağlanması, örneğin, bileşenler, kapasite, performans veya güvenlik için bir
sunucu, ağ veya işlemi denetleme, değerlendirme ve belgelemeyi de içeren tavsiye veya diğer
izleme faaliyetlerini sağlamaksızın bilgisayar işlemlerini denetleme veya değerlendirme
hizmetleri.

62.02.30 IT ekipmanlarının onarımı ile düzenli olarak test edilmesi ve temizlenmesi dahil olmak üzere
bilgisayar donanımlarının kullanılması veya sorunların giderilmesinde müşterilere destek
sağlanması

62.02.30 Bilgisayar donanım ve yazılım kombinasyonlarının kullanılması veya sorunların
giderilmesinde müşterilere destek sağlanması

62.02.30 Bilgi teknolojisi (BT) teknik destek hizmetleri

62.02.30 Yyazılımların kullanılması veya sorunların giderilmesinde müşterilere destek sağlanması

62.02.30 Müşterilerin bilgisayar sistemlerinin yeni bir mekana taşınmasında teknik yardım

62.03.11 Güvenlik sistemlerinin uzaktan yönetimini veya güvenlikle ilgili hizmetlerin sağlanmasını

62.03.11 Ağ trafiğinin yönetilmesi ve ince ayarının yapılması için kapasite ve kullanım istatistiklerinin
derlenmesi ve ağ oluşturma problemlerinin teşhis edilmesi için bağlı donanımların ve iletişim
ağlarının yönetilmesi ve izlenmesi hizmetleri

62.03.11 Ağ yönetim hizmetleri

62.03.12 Müşteri bilgisayar sistemlerinin günlük olarak yönetiminin ve işletiminin sağlanması
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62.03.12 Bilgisayar sistemleri yönetim hizmetleri

62.03.12 İstemci ağlarının günlük yönetiminin de dahil olduğu hizmet sözleşmeleri

62.09.10 Bilgisayar ve çevre birimlerinin kurulum hizmetleri

62.09.20 Yazılım kurulum hizmetleri

62.09.20 Bilgisayarları felaketten kurtarma hizmetleri

62.09.20 Veri kurtarma hizmetleri, yani, müşterinin zarar görmüş veya tutarsızlaşmış disk sürücüsü
veya diğer depolama ortamlarından verilerin alınması ya da yangın veya sel gibi felaket
halinde bilgisayara dayalı rutin işlemlerin devamının sağlanması ve bakımının yapılması için
müşterinin sürekli çalışanlarını yeni bir çalışma ortamına yerleştirebilmesine imkan
sağlayacak şekilde yedek bilgisayar ekipmanı ile yazılımlarının kopyalarının yeni bir yerde
sağlanması

62.09.20 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi teknolojisi (BT) ve bilgisayar hizmetleri

63.11.11 Veri işleme hizmetleri

63.11.11 Veri işleme hizmetleri ve müşteriler tarafından sağlanan verilerden özel raporların
oluşturulması ile otomatik veri işleme ve veri giriş hizmetlerinin sağlanması (veri tabanı
çalıştırma hizmetleri dahil)

63.11.12 Kullanım trafiğinde yer alan değişimlere göre hemen ölçeklenebilen güvenilir ve güvenli bir
site ve internet bağlantılarını üstlenmek web barındırma hizmetlerinin önemli bir
karakteristiğidir. Genellikle danışmanlık, uyarlama (özelleştirme) ve sistem entegrasyonu
paketin parçalarıdır. Uygulamalar sıklıkla e-ticaretle ilişkilidir ve sipariş işlemi, gerçekleşme,
satın alma, faturalama, ticari işlem, müşteri ilişkileri yönetimi, arka plan veri tabanı, veri
ambarı entegrasyonu ve taşıma hizmetleri gibi ileri ve karmaşık yapılarla birlikte çevrim içi
mağaza vitrinine, alışveriş sepetine ve kataloğa imkan vermektedir.

63.11.12 Müşterinin web sayfasının ve ilgili uygulamalarının barındırılmasını ve yönetilmesini içeren
paket hizmetler

63.11.12 Servis sağlayıcı tarafından yazılım uygulamaları yönetilmeksizin veya entegrasyonu
yapılmaksızın, tek bir sunucu üzerinde ya ortak ya da tahsis edilmiş kapasitede bellek alanının
ayrılmasıyla (sunucuda barındırılan yazılım, müşterinin sorumluluğundadır ve hizmet seviye
garantileri kapsamı standart ve sınırlıdır.)

63.11.12 Web barındırma hizmetleri

63.11.12 Müşterinin web sayfasına ve ilgili dosyalarına internete hızlı ve güvenilir bir şekilde
bağlanılmasına imkan verecek şekilde barındırmak üzere altyapının sağlanması

63.11.13 Uygulama hizmetleri sağlama

63.11.13 Merkezi, ana bilgisayar ve yönetici işlem ortamından kiralık yazılım uygulamalarının
sağlanması

63.11.13 Merkezi, ana bilgisayar ve yönetici işlem ortamından kiralık yazılım uygulamaları,
özelleştirilmemiş ve müşterinin diğer uygulamalarıyla entegre edilmemiştir (Uygulamalara
genellikle geniş alan ağları (www) üzerinden erişilir. Ofis uygulamaları yaygın bir örnektir.)

63.11.13 Merkezi, ana bilgisayar ve yönetici işlem ortamından kiralık yazılım uygulamaları, müşteri
sistemleri ve altyapılarıyla entegredir (Genellikle danışmanlık, uyarlama (özelleştirme) ve
sistem entegrasyonu hizmetleri, uygulamanın barındırılması ve yönetimi ile birlikte
verilmektedir)

63.11.19 Web sayfasının barındırılması dahil, web sayfasının tasarlandığı ve geliştirildiği hizmet
sözleşmeleri

63.11.19 Sunucu barındırma (co-location) hizmetleri, yani, sunucu ve girişim platformlarının
yerleştirilmesi için güvenli bir ortam dahilinde raf alanının sağlanması (Bu hizmet müşterilerin
donanım ve yazılımları, internet veya diğer iletişim ağlarına bağlantıları ve sunucuların rutin
olarak izlenmesi için alan açmayı kapsamaktadır. Müşteriler işletim sistemleri, donanım ve
yazılım yönetiminden sorumludur.)

63.11.19 Müşterilerin uygulamalarını barındırma, müşterilerin verilerini ve bilgisayar zaman
paylaşımını işleme gibi diğer bilişim teknolojileri barındırma veya altyapı sağlama hizmetleri

63.11.19 Diğer barındırma ve bilgi teknolojisi (BT) altyapısı sağlama hizmetleri

63.11.19 Görsel ve işitsel akış hizmetleri, örneğin ses ve görüntü verilerinin internet üzerinden
gönderilmesi veya depolanma, üretim (kodlama dahil) ve internet üzerinden görüntü ve ses
akışını desteklemeyle ilişkili hizmetlerin sağlanması
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63.11.19 Veri yönetim hizmetleri, yani, organizasyonel kaynak olarak verinin devam eden yönetimi ve
idaresi (Hizmetler veri modelleme uygulamasını, verinin yönlendirilmesini, veri
haritasını/rasyonalizasyonunu, veri madenciliğini ve sistem mimarisini kapsayabilir.).

63.11.19 Veri depolama hizmetleri, yani, yönetim hizmetleri veya uzaktan yedekleme hizmeti,
depolama ya da hiyerarşik olarak depolama yönetimi (geçiş) gibi veri depolama veya
yedekleme yönetimi

63.11.20 İnternette reklam alan veya süresi

63.11.20 Reklam alanı veya süresi, internette

63.12.10 Web arama portallarında sağlanan içerik, yani, kolayca araştırılabilir formattaki internet adres
ve içeriklerine ait yaygın veritabanları

63.12.10 Web portalı içeriği

63.12.20 Internet reklam alanları, web portallarında

63.12.20 Web portallarındaki internet reklam alanları

63.91.11 Gazete, süreli yayın ve kitap gibi basılı medya işinde taslak şeklindeki haberlerin veya haber
resimlerin toplanması, araştırılması ve sunulması hizmetleri

63.91.11 Haber ajanslarının hizmetleri (gazete ve süreli yayınlara verilen hizmet)

63.91.12 Haber ajanslarının hizmetleri (ses ve görüntü medyasına verilen hizmet)

63.91.12 Radyo veya televizyon istasyonları ve film şirketlerine haber (taslak haber, fotoğraf, görüntü)
toplama, araştırma ve sunma hizmetleri

63.99.10 Gerçek olay ve bilgilerin derlenmesi hizmetleri

63.99.10 Olguların ve bilgilerin derlenmesi hizmetleri

63.99.10 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmetleri

63.99.10 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bilgi araştırma hizmetleri

63.99.10 Posta adres listesi dışındaki olgu ve bilgi derleme hizmetleri

63.99.10 Bilgisayara dayalı otomatik bilgi hizmetleri

63.99.10 Haber küpürü hizmetleri, basın küpürü hizmetleri vb.

63.99.10 B.y.s. bilgisayara dayalı otomatik bilgi hizmetleri

63.99.20 Olayların ve bilginin derlenmesi, özgün (orijinal)

63.99.20 Posta listelerinin orijinal derlemeleri

63.99.20 Posta adres listeleri dahil tekrar erişim ve danışma amaçlı düzenlenen olgu veya bilgilerin
orijinal derlemeleri (Bu derlemelerin sunumları korunabilir, fakat içerikleri değil.)

63.99.20 Posta listelerinin orijinal derlemesi

64.11.10 Ülkenin takas ve ödeme sistemleri ile diğer finansal işlemleri destekleyen hizmetler

64.11.10 Paranın tasarımı, üretimin tanzimi, dağıtımı ve değiştirilmesi dahil olmak üzere merkez
bankası yetkisi altında para ihracı (basma) hizmetleri

64.11.10 Merkez bankası hizmetleri

64.11.10 Hükümetin döviz rezervlerini idare hizmetleri

64.11.10 Temel finansal kurumların ve merkezi hükümetin mevduat hesaplarının tutulması hizmetleri

64.11.10 Kamu borçları, emisyon borçları, tahvil hamili kayıtlarının korunması ile faiz ve borç itfası
için hükümet adına ödemelerin yapılmasıyla ilgili konularda hükümete danışmanlık hizmetleri
dahil mali ajanlık hizmetleri

64.11.10 B.y.s. diğer merkez bankası hizmetleri

64.11.10 Paranın değerini etkileme hizmetleri

64.11.10 Para politikasını yürütme hizmetleri

64.11.10 Eğer merkez bankası tarafından yürütülüyorsa bankalar ve/veya banka dışı kesimlerin denetim
faaliyetleri

64.19.11 Mevduat hizmetleri, tüzel veya kurumsal mudilere verilen

64.19.11 Kamu kuruluşları dahil, büyük işletme ve kurumsal müşteriler için vadesiz, ihbarlı ve vadeli
mevduat hizmetleri dahil mevduat hizmetleri

64.19.12 Çek hizmetleri
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64.19.12 Ödemeyi durdurma hizmetleri

64.19.12 Mevduat hizmetleri, diğer mudilere verilen

64.19.12 Çek onaylama hizmetleri

64.19.12 Tüzel ve kurumsal olanlar hariç, mudilere vadesiz, ihbarlı ve vadeli mevduat hizmetleri dahil
mevduat hizmetleri

64.19.21 Parasal kuruluşlar tarafından finansal aracılara verilen krediler

64.19.21 Parasal kuruluşlar tarafından endüstriler arası kredi verme hizmetleri

64.19.21 Burada, finansal aracı kuruluşlar arasında uygulanan işlerle (toptan ticaret kredisi verilmesi
hizmetleri gibi, yani NACE grupları 64.1 ve 64.9'da yer alan girişimler arasında yapılanlar)
ilgili olarak kredilerin ve avansların verilmesi ve yönetilmesi (Bu alt kategori, yerli ve yabancı
finansal aracılara kısa vadeli ve talep edilmesi halinde her an veya kısa süreli bir ihbardan
sonra geri çağrılabilir (geri ödenebilir) kredi ve avans verilmesini kapsar.)

64.19.22 Parasal kuruluşlar tarafından geri ödeme planı dahilinde verilen ipotekli kredi (tut-sat)
dışındaki taksitli bireysel kredi hizmetleri

64.19.22 Parasal kuruluşlar tarafından tüketici kredisi verme hizmetleri

64.19.23 Parasal kuruluşlar tarafından ikamete yönelik bina ve arsalar için ipotekli kredi (tut-sat) verme
hizmetleri

64.19.23 Bina veya arazinin teminat olarak kullanıldığı durumlarda ikamete ayrılmış arsa veya binaları
elde etmek amacıyla parasal kurumlar tarafından kredi verilmesi hizmetleri

64.19.24 Bina veya arazinin teminat olarak kullanıldığı durumlarda ikamet dışı arsa veya binaları elde
etmek amacıyla parasal kurumlar tarafından kredi verilmesi hizmetleri

64.19.24 Parasal kuruluşlar tarafından ikamet dışı bina ve arsalar için ipotekli kredi (tut-sat) verme
hizmetleri

64.19.25 Parasal kuruluşlar tarafından ipotekli olmayan (tut-sat dışı) ticari kredi verme hizmetleri

64.19.25 Parasal kuruluşlar tarafından yatırımcılara ve aracılara, yasal finans kuruluşlarına, ulusal,
bölgesel ve yerel yönetimlere veya okul birliklerine, yabancı devletlere ve diğer işletmelere
verilen kredi hizmetleri

64.19.25 Satıcı ve bayilere kendi stoklarını finanse etmek için parasal kuruluşlar tarafından kredi
sağlanması

64.19.26 Parasal kuruluşlar tarafından kredi kartı hizmetleri

64.19.26 Kredi kartı hamilinin kartını bir mal veya hizmet alımında kullandığı durumlarda, ödemesiz
dönem sonunda bakiyenin tamamının ödenip ödenmediğine bakılmaksızın parasal kuruluşlar
tarafından kredi verilmesi

64.19.29 Parasal kuruluşlar tarafından diğer kredi verme hizmetleri

64.19.29 B.y.s. parasal kuruluşlar tarafından verilen diğer kredi verme hizmetleri

64.19.30 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer parasal aracılık hizmetleri

64.19.30 Merkez bankası dışındaki diğer kredi veren ve mevduat toplayan kuruluşlar tarafından
sağlanan tüm diğer parasal aracılık hizmetleri (kredi verme ve mevduat toplama hizmetleri
hariç) (Bu hizmetler, borçlanma araçları, hisse senetleri ve iştirakler vb. ile finansal türev
ürünler de dahil esas itibariyle devredilebilen (alım satıma konu olan) menkullere yapılan
(UCIT hizmetleri) yatırımlarla ilgilidir.)

64.20.10 Holding şirketlerinin hizmetleri

64.20.10 Yönetimde bağımsız olan holding şirketlerin (hissedar şirketlerin) hizmetleri

64.20.10 Kontrol hakkı veren hisse paylarına sahip olma amacıyla öncelikle şirket ve girişimlerin hisse
senetlerini veya bu şirket ve girişimlerdeki diğer sermaye paylarını elinde bulunduran holding
şirketlerinin hizmetleri

64.30.10 Portföyler, çeşitlendirme, risk, getiri oranı ve fiyat dalgalanması gibi spesifik yatırım
niteliklerinin sağlanmasına yönelik olarak müşterinin isteğine göre belirlenmektedir. Bu
şirketler, faiz, temettü ve diğer varlık gelirleri elde etmektedirler, ancak çok az istihdam
sağlamakta ya da hiç bir istihdam sağlamamaktadırlar ve hizmet satışlarından herhangi bir
gelir elde etmemektedirler.

64.30.10 Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıkların hizmetleri



KOD TANIM

64.30.10 Hissedarların veya lehdarların adına, yönetim amacı olmaksızın, hisse senetleri ve diğer mali
varlıkların bir araya getirilmesi için organize edilen yasal varlıkların sağladığı hizmetler

64.91.10 Finansal kiralama hizmetleri

64.91.10 Leasing hizmeti alanlara finansman sağlamak için yapılandırılmış kira sözleşmeleri
sağlanması

64.91.10 Kiraya verenin mülkiyet hakkını aldığı ve bunun için ödeme yaptığı ekipman ve tesislerin
kiracıya sınırlı sorumlulukla kiralanması suretiyle bu ekipman ve tesislerin müşteriye, müşteri
tarafından sermaye yatırımı yapılmaksızın kiralanması hizmetleri

64.91.10 Finansal leasing hizmetleri

64.92.11 Finansal aracı kuruluşlar arasında uygulanan işlerle (toptan ticaret kredisi verilmesi hizmetleri
gibi, yani NACE grupları 64.1 ve 64.9 •da yer alan girişimler arasında yapılanlar) ilgili olarak
kredilerin ve avansların verilmesi ve yönetilmesi

64.92.11 Endüstriler arası kredi verme hizmetleri, parasal kuruluşlar hariç

64.92.11 Yerli ve yabancı mali aracılara kısa vadeli ve talep edilmesi halinde her an veya kısa süreli bir
ihbardan sonra geri çağrılabilir (geri ödenebilir) kredi ve avans verilmesini

64.92.11 Parasal kuruluşlar tarafından verilenler hariç finansal aracılara verilen krediler

64.92.12 Tüketici kredisi hizmetleri, yani bu, tüketicinin satın aldığı mal veya hizmetin finansmanı için,
satın alınan malın genelde teminat olarak kullanıldığı kredi hizmetleridir

64.92.12 Parasal kuruluşlar tarafından verilenler hariç geri ödeme planı dahilinde verilen ipotekli kredi
(tut-sat) dışındaki taksitli bireysel kredi hizmetleri

64.92.12 Limiti belirli kredi hizmetleri, yani bu, borçluya belli bir miktara kadar borç verme taahhüdüne
dayalı olarak verilen kredi hizmetidir

64.92.12 Tüketici kredisi verme hizmetleri, parasal kuruluşlar hariç

64.92.13 Konut teminatlı krediler

64.92.13 İpotekli konut kredisi (tutsat) verme hizmetleri, parasal kuruluşlar hariç

64.92.13 Bina veya arazinin teminat olarak kullanıldığı durumlarda ikamete ayrılmış arsa veya binaları
elde etmek amacıyla parasal kurumlar dışında kalanlar tarafından kredi verilmesi hizmetleri

64.92.14 Bina veya arazinin teminat olarak kullanıldığı durumlarda ikamet dışı arsa veya binaları elde
etmek amacıyla parasal kurumlar dışında kalanlar tarafından kredi verilmesi hizmetleri

64.92.14 İpotekli konut dışı kredi (tutsat) verme hizmetleri, parasal kuruluşlar hariç

64.92.15 Pparasal kuruluşlar tarafından verilenler hariç yatırımcılara ve aracılara, yasal finans
kuruluşlarına, ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlere veya okul birliklerine, yabancı devletlere
ve diğer işletmelere verilen kredi hizmetleri

64.92.15 Destek kredisi, borç taahhüdü ve diğer kredi hizmetleri, açık krediler dahil

64.92.15 Ticari kredi (tutsat dışı) verme hizmetleri, parasal kuruluşlar hariç

64.92.15 Teminat ve akreditif mektupları sağlama hizmetleri

64.92.15 Satıcı ve bayilere kendi stoklarını finanse etmek için (parasal kuruluşlar hariç) diğer kuruluşlar
tarafından tarafından kredi sağlanması

64.92.15 İş amacıyla bireylere verilen krediler

64.92.15 Kabul hizmetleri, yani bu hizmet bir banka veya diğer finansal kuruluş tarafından bir
kuruluşun verdiği kredi belgesine veya poliçeye verilen muvafakattır

64.92.16 Kredi kartı hamilinin kartını bir mal veya hizmet alımında kullandığı durumlarda, ödemesiz
dönem sonunda bakiyenin tamamının ödenip ödenmediğine bakılmaksızın parasal kuruluşlar
dışındakiler tarafından kredi verilmesi

64.92.16 Kredi kartı hizmetleri, parasal kuruluşlar hariç

64.92.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kredi verme hizmetleri, parasal kuruluşlar hariç

64.92.19 Parasal kuruluşlar dışındakiler tarafından verilen b.y.s. diğer kredi verme hizmetleri

64.92.19 Tüketici finansman hizmetleri

64.99.11 Yatırım bankacılığı hizmetleri

64.99.11 Menkul kıymet ihraç eden şirketlerin veya hükümetin verdiği fiyattan menkul kıymetlerin
satışının teminatı ve yatırımcılara tekrar satılması hizmetleri
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64.99.11 Menkul kıymetleri ihraç edenlerden sunulanın tamamını almak için teminat vermeksizin
mümkün olduğu kadar çok menkul kıymet satma faaliyetinde bulunma

64.99.11 Menkul kıymetlerin halka arzı hizmetleri

64.99.19 Menkul kıymet simsarları vb.den kendi hesabına menkul kıymet veya finansal türevler almak
veya satmak faaliyetinde bulunma hizmetleri (garanti ve taahhüt hizmetlerinin ortaya çıkardığı
koşullu yükümlülükler dahil)

64.99.19 Garanti ve taahhüt hizmetleri gibi b.y.s. diğer finansal aracılık hizmetleri

64.99.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmetler, sigorta ve emeklilik fonları hariç

65.11.10 Hayat sigortası hizmetleri

65.11.10 Sigortalının ölümüne bağlı olarak veya poliçenin vadesinin dolmasına bağlı olarak lehtarlara
tazminat ödemelerini sağlayan sigorta poliçesinin üstlenilmesi hizmetleri (Poliçeler sadece
korumayı sağlayacağı gibi tasarruf bileşenini de içerebilir. Poliçeler bireysel veya grup için
olabilir.)

65.12.11 Kazayla ölümleri ve organ kayıplarını, yani, olay gerçekleştiğinde kazanın ölümle veya bir ya
da daha çok uzvun (el ve ayaklar gibi) kaybedilmesiyle veya bir ya da iki gözün kör olmasıyla
sonuçlanmasına göre ödemeleri sağlayan sigorta poliçesinin üstlenilmesi hizmetleri

65.12.11 Sigortalı kaza sonucu çalışamaz duruma geldiğinde periyodik ödemeleri sağlayan sigorta
poliçesinin üstlenilmesi hizmetleri

65.12.11 Kaza sigortası hizmetleri

65.12.12 Sigortalı bir hastalık sonucu çalışamaz duruma düştüğünde periyodik ödemeleri sağlayan
sigorta poliçelerinin üstlenilmesi hizmetleri

65.12.12 Hükümet programında yer almayan hastane ve tıbbi harcamalar ile reçeteli ilaçlar, tıbbi
cihazlar, ambulans, özel bakım ve benzerleri gibi diğer sağlık harcamalarını güvenceye alan
sigorta poliçelerinin üstlenilmesi hizmetleri

65.12.12 Diş harcamalarını karşılayan sigorta poliçelerinin üstlenilmesi hizmetleri

65.12.12 Sağlık sigortası hizmetleri

65.12.21 Motorlu kara taşıtları sigortası hizmetleri, üçüncü şahıs sorumluluğu

65.12.21 Motorlu kara taşıtlarının kullanımında ortaya çıkan tüm sorumlulukları kapsayan sigorta
poliçelerinin üstlenilmesi hizmetleri, ücretli yolcu veya yük taşımacılığında kullanılanlar dahil

65.12.29 Motorlu kara taşıtlarının diğer sigorta hizmetleri

65.12.29 Motorlu kara taşıtlarının kaybı veya hasarı sonucunda ortaya çıkan harcamaları kapsayan
sigorta hizmetleri

65.12.31 Demir yolu taşıtları ile ilgili üçüncü kişi sorumluluğu

65.12.31 Ayrı olarak satılan sigorta ve hasar muafiyeti

65.12.31 Demir yolu vagonları (Kapsanan riskler, demir yolu taşıtlarının kaybı veya hasarına ilişkin
sorumlulukları içermektedir.)

65.12.31 Demir yolu taşıtlarının kullanımıyla ilgili riskleri kapsayan sigorta poliçelerinin üstlenilmesi
hizmetleri

65.12.31 Demir yolu taşıtları ile ilgili kayıp ve hasarlardan doğan harcamaları kapsayan sigorta
hizmetleri

65.12.31 Demir yolu taşıtları sigorta hizmetleri

65.12.32 Uydu fırlatma ile ilgili mali sorumluluk sigortası hizmetleri

65.12.32 Hava taşıtı mali sorumluluk sigortası hizmetleri

65.12.32 Hava taşıtlarının kullanımıyla ilgili riskleri kapsayan üçüncü kişi sorumluluk sigorta
poliçelerinin üstlenilmesi hizmetleri

65.12.33 Uydu fırlatma sigorta (mali sorumluluk hariç) hizmetleri

65.12.33 Hava taşıtlarının kullanımıyla ilgili riskleri kapsayan, üçüncü kişi sorumlulukları dışındaki
sigorta poliçelerinin üstlenilmesi hizmetleri

65.12.33 Hava taşıtlarının diğer sigorta hizmetleri

65.12.34 Okyanus, kıyı suları veya iç sularda yolcu ve yük gemileri kullanımıyla ilgili riskleri kapsayan
üçüncü kişi sorumluluk sigorta poliçelerinin üstlenilmesi hizmetleri

65.12.34 Gemi mali sorumluluk sigortası hizmetleri
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65.12.35 Gemilerin diğer sigorta hizmetleri

65.12.35 Okyanus, kıyı suları veya iç sularda yolcu ve yük gemileri kullanımıyla ilgili riskleri kapsayan
üçüncü kişi sorumlulukları dışındaki sigorta poliçelerinin üstlenilmesi hizmetleri

65.12.36 Yük sigortası hizmetleri

65.12.36 Yüklerin kaybı veya hasar riski için taşımacılık şirketleri tarafından sağlananlara ilave olarak
teminat veren sigorta poliçelerinin üstlenilmesi hizmetleri

65.12.41 Yangın hasarında mal sigortası hizmetleri

65.12.41 Malların kaybı veya hasarına ilişkin riskleri kapsayan sigorta poliçelerinin üstlenilmesi
hizmetleri

65.12.49 Hırsızlık, infilak, fırtına, dolu, don, diğer doğal afetler, radyoaktif kirlenme ve toprak çökmesi
gibi nedenlerle malların kaybolmasına veya hasar görmesine ilişkin riskleri kapsayan sigorta
poliçelerinin üstlenilmesi hizmetleri

65.12.49 Enerji, ışık, ısı, buhar veya soğutma eksikliğinden dolayı malların bozulmasını kapsayan kazan
(boyler) ve makine sigortaları

65.12.49 Diğer hasarlarda mal sigortası hizmetleri

65.12.50 Ayıplı mal, bedensel zarar, mal hasarı, kirlilik, kullanım hatası ve benzerleri için olan
sorumluluklar dahil her türlü sorumluluğa ilişkin riskleri kapsayan sigorta poliçelerinin
üstlenilmesi hizmetleri

65.12.50 Genel mali sorumluluk sigortası hizmetleri

65.12.61 İflas borcu nedeniyle aşırı kredi kaybı risklerini kapsayan sigorta poliçelerinin üstlenilmesi
hizmetleri (İhracat kredileri, taksit kredileri, ipotekli krediler (tut-sat), tarım kredileri vb.)

65.12.61 Kredi sigortası hizmetleri

65.12.62 Bir sözleşme veya anlaşma taraflarından biri tarafından akitten doğan mali yükümlülüğü
yerine getirememe veya aksatma risklerini kapsayan sigorta poliçelerinin üstlenilmesi
hizmetleri

65.12.62 Kefalet sigortası hizmetleri

65.12.71 Bagajların kaybı, gecikmesi veya hasar görmesi

65.12.71 Elde kalanların iadesi

65.12.71 Yolculuk ve yardım sigortası hizmetleri

65.12.71 Yolculuğun iptali, kesintisi veya ertelenmesi

65.12.71 Kaza ve sağlık tedavi harcamaları

65.12.71 Yolculuk sigortası hizmetleri

65.12.71 Seyahatle ilgili harcamaları (genelde paket olarak sağlananlar) güvence altına alan sigorta
poliçelerinin üstlenilmesi hizmetleri

65.12.72 Hukuki masraflar için sigorta hizmetleri

65.12.72 Mahkeme giderlerini ve dava harcamalarını kapsayan sigorta poliçelerinin üstlenilmesi
hizmetleri

65.12.73 İşin kaybedilmesine, gelirin azalmasına ilişkin riskleri kapsayan sigorta poliçelerinin
üstlenilmesi hizmetleri

65.12.73 Çeşitli mali kayıplar için sigorta hizmetleri

65.12.73 Çeşitli mali kayıplara ilişkin riskleri kapsayan sigorta poliçelerinin üstlenilmesi hizmetleri
(yani kötü hava, kazancın kaybedilmesi, devam eden genel harcamalar, ön görülmeyen ticari
harcamalar, piyasa değerinin düşmesi, kiranın kaybedilmesi, dolaylı ticari kayıplar (yukarda
bahsedilenler dışındaki), ticari olmayan diğer mali kayıplar ve diğer şekillerdeki kayıplar gibi
risklerden ortaya çıkan harcamalar)

65.12.90 B.y.s. diğer hayat sigortasının kapsamı dışında kalan riskleri kapsayan sigorta poliçelerinin
üstlenilmesi hizmetleri

65.12.90 Hayat sigortası dışındaki diğer sigorta hizmetleri

65.20.11 Hayat sigortaları için reasürans hizmetlerinin sağlanması

65.20.11 Hayat reasürans hizmetleri

65.20.12 Kaza reasürans hizmetleri
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65.20.12 Kaza sigortaları için reasürans hizmetlerinin sağlanması

65.20.13 Sağlık reasürans hizmetleri

65.20.13 Sağlık sigortaları için reasürans hizmetlerinin sağlanması

65.20.13 Yıllık gelir sigortalarının (anüvite) reasüransı

65.20.21 Motorlu araçların sigorta poliçeleri, üçüncü kişi sorumluluğu için sağlanan reasürans
hizmetleri

65.20.21 Motorlu araçlar reasürans hizmetleri, üçüncü şahıs sorumluluğu

65.20.22 Motorlu araçların sigorta poliçeleri, üçüncü kişi sorumluluğu dışındakiler için sağlanan
reasürans hizmetleri

65.20.22 Motorlu araçların diğer reasürans hizmetleri

65.20.23 Deniz, hava ve diğer taşımacılık reasürans hizmetleri

65.20.23 Deniz, hava ve diğer taşımacılık sigorta poliçeleri için sağlanan reasürans hizmetleri

65.20.24 Yük taşımacılığı sigorta poliçeleri için sağlanan reasürans hizmetleri

65.20.24 Yük reasürans hizmetleri

65.20.25 Yangın ve diğer hasarlarda mal reasürans hizmetleri

65.20.31 Genel mali sorumluluk reasürans hizmetleri

65.20.32 Kredi ve kefalet reasürans hizmetleri

65.20.41 Hukuki harcamalar için reasürans hizmetleri

65.20.42 Çeşitli mali kayıplar için reasürans hizmetleri

65.20.50 Emeklilik fonuyla ilişkili reasürans hizmetleri

65.20.60 Hayat dışı diğer reasürans hizmetleri

65.30.11 Anüvitenin (yıllık gelir) üstlenilmesi hizmetleri, yani bireylere düzenli aralıklarla gelir
ödemelerini sağlayan planlar (Bu planlar tek bir katkıyı veya bir dizi katkıyı gerektirebilirler;
zorunlu veya isteğe bağlı olabilirler; önceden belirlenen nominal kara sahip olabilir veya planı
destekleyen varlıkların piyasa değerine bağlı olan nominal kara sahip olabilirler; ve eğer iş
(istihdam) ile ilişkiliyse işteki bir değişime göre seyyar olabilir veya olmayabilir. Karların
ödenmesi aşamasında dönem süresi minimum ve maksimum olarak sabit olabilir; kar sürekli
olabilir veya olmayabilir.)

65.30.11 Bireysel emeklilik fonları hizmetleri

65.30.12 Grup emeklilik fonları hizmetleri

65.30.12 Grup üyelerine belirli aralıklarla gelir ödemelerinin sağlandığı planların üstlenilmesi
hizmetleri (Bu planlar tek bir katkıyı veya bir dizi katkıyı gerektirebilirler; zorunlu veya isteğe
bağlı olabilirler; önceden belirlenen nominal kara sahip olabilir veya planı destekleyen
varlıkların piyasa değerine bağlı olan nominal kara sahip olabilirler; ve eğer iş (istihdam) ile
ilişkiliyse işteki bir değişime göre seyyar olabilir veya olmayabilir. Karların ödenmesi
aşamasında dönem süresi minimum ve maksimum olarak sabit olabilir; kar sürekli olabilir
veya olmayabilir.)

66.11.11 Finansal piyasalarda operasyonel hizmetler

66.11.11 Menkul kıymetler ve emtia borsalarında alım satım işlemleri için gerekli olan mekanın ve
diğer tesislerin tefrişine bağlı idari hizmetler

66.11.12 Finansal piyasaları düzenleme hizmetleri

66.11.12 Finans piyasalarını ve piyasa katılımcılarını düzenleme ve izleme hizmetleri

66.11.19 Finansal piyasaların yönetimine ilişkin diğer hizmetler

66.12.11 Menkul kıymet aracılık hizmetleri

66.12.11 Yatırım fonlarındaki birim payları, hisse senedi veya diğer yatırım araçlarının satış acentesi
olarak temsil hizmetleri

66.12.11 Opsiyon saracılığı

66.12.11 Menkul kıymetler aracılık hizmetleri

66.12.11 Opsiyon aracılığı

66.12.11 Menkul kıymetlerin işlem ücreti esasına dayalı olarak alışlar ve satışlar

66.12.11 Menkul kıymetler aracılık (senedin satıcısını ve alıcısını bir araya getirme) hizmetleri
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66.12.11 Devlet tahvillerinin satışı, dağıtımı ve geri alımı hizmetleri

66.12.12 Opsiyon aracılığı dışındaki finansal türevlerin aracılığı

66.12.12 Emtia sözleşmeleri aracılık hizmetleri

66.12.12 Emtia ve vadeli finansal işlemler de dahil olmak üzere vadeli emtia sözleşmeleri için aracılık
hizmetleri

66.12.13 Kambiyo hizmetleri (döviz büroları da dahil)

66.12.13 Döviz büroları ve benzerleri tarafından sağlanan kambiyo hizmetleri

66.19.10 Menkul kıymetlerin operasyon ve takas işlemleri hizmetleri

66.19.10 Menkul kıymetlere ilişkin işlemlere yönelik hizmetler

66.19.10 Menkul kıymet sahipliği transferleri ile borç ve kredi mübadelesi için bilgisayar destekli takas
ve ödemeler

66.19.21 Şirketlerin birleşmesi ve devredilmesi hizmetleri

66.19.21 Birleşme ve devir hizmetleri

66.19.21 Birleşme ve devirlerin düzenlenmesindeki müşavirlerin ve arabulucuların hizmetleri

66.19.22 İşletme finansı ve risk sermayesi hizmetleri

66.19.22 İşletme finansmanı ve risk sermayesi hizmetleri

66.19.22 Risk sermayesi finansmanı hizmetleri

66.19.22 Borç sermayesi, öz sermaye ve risk sermayesi finansmanları dahil işletme finansmanı
düzenleme hizmetleri

66.19.29 Yatırım bankacılığına ilişkin diğer yardımcı hizmetler

66.19.31 Menkul kıymetler için servet yöneticisi (kayyumluk dahil) olarak hareket etme hizmetleri
(menkul kıymetlerin ihracı ve kaydıyla ilişkili olarak ve faiz ve kar payı ödemeleriyle ilişkili
olarak idari hizmetler)

66.19.31 Trust hizmetleri

66.19.31 Yatırım fonlarının veya emeklilik fonlarının servet yöneticisi (kayyumluk dahil) olarak hareket
etme hizmetleri

66.19.31 Servet yönetimi hizmetleri (mülkiyet devri yoluyla yapılanlar hariç, kayyumluk dahil)

66.19.31 Emanet edilen mülk ve servetlerin yönetimi ve idaresi hizmetleri

66.19.32 Emanet için müşterilerin menkul kıymetlerini tutma hususunda hesapların denetimini
onaylama hizmetleri

66.19.32 Menkul kıymetleri saklama hizmetleri

66.19.32 Emanet hizmetleri

66.19.32 Talimatlar altında, menkul kıymetler dahil, değerli ve genellikle gelir getiren kişisel mallar
için emanet ve muhasebe hizmetlerinin sağlanması

66.19.32 Menkul kıymet saklama hizmetleri

66.19.32 Saklama hizmetleri

66.19.32 Emanet kasası hizmetleri

66.19.91 Müşteri adına karar vermeyi kapsamayan, kişisel mali planlamalar konusunda danışmanlık
hizmetleri

66.19.91 Finansal danışmanlık hizmetleri

66.19.91 Piyasa analiz ve haber hizmetleri

66.19.92 Banka kartı ticareti işlemleri

66.19.92 Mali dengelerin doğruluğunun onaylanması, işlemlere izin verilmesi, aracı
hesaplarına/hesaplarından fon transferi, bireysel işlemlere ve günlük provizyon (karşılık)
özetlerine ilişkin bankaların (veya kredi kartı veren kuruluşların) bildirimleri gibi finansal
işlem süreçlerine ilişkin işlemler

66.19.92 Çek, borç ve diğer ödeme emirleri takas hizmetleri

66.19.92 Finansal işlemlerin operasyonu ve takas merkezi hizmetleri

66.19.99 İpotekli satış (tut-sat) ve kredi simsarlık hizmetleri
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66.19.99 Başka yerde sınıflandırılmamış finansal hizmetlere yardımcı diğer hizmetler (sigorta ve
emeklilik fonları hariç)

66.21.10 Araştırılmış olan hasar taleplerinin incelenmesi ve ödeme yetkisinin verilmesi hizmetleri

66.21.10 Sigorta şirketleri için kıymet takdiri hizmetleri

66.21.10 Risk ve hasar değerlemesi hizmetleri

66.21.10 Hasar tespit hizmetleri

66.21.10 Sigorta şirketleri adına hasar tespit hizmetleri

66.21.10 Sigorta taleplerinin incelenmesi, sigorta poliçelerinde kapsanan kayıp ve hasar miktarlarının
belirlenmesi ve ödemelerin müzakere edilmesi hizmetleri

66.22.10 Sigorta acentelerinin ve aracılarının hizmetleri

66.22.10 Yıllık gelir sigortalarının (anüvite) ve reasürans poliçelerinin satılması, pazarlanması veya
müşteri aranması hizmetleri

66.29.11 Sigorta risklerinin ve primlerinin hesaplanması hizmetleri

66.29.11 Aktüerya hizmetleri

66.29.19 Sigorta ve emeklilik danışmanlık hizmetleri

66.29.19 Emeklilik fonları idaresi

66.29.19 Sigorta ve emeklilik fonlarının idaresi

66.29.19 Kurtarılan sigortalı eşyanın idaresi hizmetleri

66.29.19 Başka yerde sınıflandırılmamış sigorta ve emeklilik fonuna ilişkin diğer yardımcı hizmetler

66.30.11 Portföy yönetimi hizmetleri, emeklilik fonları hariç

66.30.11 Emeklilik fonları hariç, bir ücret veya komisyona dayalı olarak şahıslara, işletmelere ve
diğerlerine ait portföy varlıklarının yönetilmesi (Yönetenler fonların alınmasına veya
satılmasına karar verirler. Yatırım ortaklığı ve diğer yatırım fonları veya trustlara ilişkin
portföyler, yönetilen portföylere örnektir.)

66.30.11 Portföy ve fon yönetimi hizmetleri

66.30.11 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak portföy yönetim hizmetleri

66.30.11 Portföy yönetim hizmetleri

66.30.12 Emeklilik fonları yönetim hizmetleri

66.30.12 Emeklilik fonu yönetimi hizmetleri

68.10.11 İkamet amaçlı binaların ve bunlara ait arazilerin alınması veya alınıp satılması hizmetleri

68.10.11 Satışların satış biriminin duran varlıklarına ilişkin olduğu durumlardaki mülk satışları değil,
satanlar tarafından ticari mal satışı gibi işlem gördüğü durumlardaki ikamet amaçlı binaların
ve bu binalara ait arazilerin kendi hesabına satışı

68.10.11 Araziyle birleşik evlerin, araziyle birleşik çoklu mesken binalarının ve apartmanlardaki daire
veya kat gibi bağımsız mesken birimlerinin satışı. Bu mallar kiralanmış ya da mülk olabilir

68.10.12 Devre mülk malların alım veya satım hizmetleri

68.10.12 Devre mülklerin kendi hesabına satışı

68.10.13 Satanlar tarafından ticari mal satışı gibi işlem gördüğü durumlardaki ikamet amaçlı boş
arazilerin kendi hesabına satışı (Bu araziler boş parselleri kapsayabilir.)

68.10.13 İkamet amaçlı boş arazilerin alım veya satım hizmetleri

68.10.13 İkamet amaçlı boş arazilerin satışı

68.10.14 Tarım, orman mülklerinin vebunlara ait mülklerin arazilerin alım veya satım hizmetleri

68.10.14 Fabrikaların, büro binalarının (iş hanları), depoların ve bu binalara ait arazilerin alım veya
satım hizmetleri

68.10.14 İkamet amaçlı olmayan binaların ve bu binalara ait arazilerin alım veya satım hizmetleri
(Satışların satış biriminin duran varlıklarına ilişkin olduğu durumlardaki mülk satışları değil,
satanlar tarafından ticari mal satışı gibi işlem gördüğü durumlardaki ikamet amaçlı olmayan
binaların ve bu binalara ait arazilerin kendi hesabına satışı)

68.10.14 Tiyatrolar, esas itibariyle ikamet dışı olan çok yönlü kullanılan binaların ve bu binalara ait
arazilerin alım veya satım hizmetleri
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68.10.14 İkamet amaçlı olmayan binaların ve bu binalara ait arazilerin alım veya satım hizmetleri

68.10.15 Satanlar tarafından ticari mal satışı gibi işlem gördüğü durumlardaki ikamet amaçlı olmayan
boş arazilerin kendi hesabına satışı. Bu araziler boş parselleri kapsayabilir

68.10.15 Arazi ıslahı yapılmaksızın arazinin parsellenmesi

68.10.15 İkamet amaçlı olmayan boş arazilerin satışı

68.10.15 İkamet amaçlı olmayan boş arazilerin alım veya satım hizmetleri

68.20.11 İkamete uygun mobil ev alanlarını kiralama ve işletme hizmetleri

68.20.11 Esas itibariyle ikamet amaçlı çok yönlü kullanılan binaları kiralama ve işletme hizmetleri

68.20.11 Devre mülk sahipleri tarafından sahip olunan süre

68.20.11 Evleri, apartman daireleri, apartmanları ikamet amaçlı kiralama ve işletme hizmetleri

68.20.11 Kendine ait veya kiralanan ikamet amaçlı gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya işletilmesi
hizmetleri

68.20.11 Sahibi veya kiracısı tarafından ikamet amaçlı gayrimenkullerle ilişkili olarak kiralama ve
işletme hizmetleri

68.20.12 Sahipleri veya kiracıları tarafından sanayi, ticari veya diğer ikamet dışı binalar veya mülklerle
ilgili kiralama ve işletme hizmetleri

68.20.12 Boş depolama sahalarının kiralanması hizmetleri, 68.20.12.

68.20.12 Hayvanlar için sadece barınak sağlanması

68.20.12 Tiyatroların, kongre merkezlerinin, sergi salonlarının ve esas itibariyle ikamet dışı olan çok
yönlü kullanılan binaların kiraya verilmesi veya işletme hizmetleri

68.20.12 Kendine ait veya kiralanan ikamet amaçlı olmayan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya
işletilmesi hizmetleri

68.20.12 Kara taşıtları için aylık veya yıllık olarak özel garaj veya garaj yeri kiralama hizmetleri

68.20.12 Tarım, orman mülklerinin kiraya verilmesi veya işletme hizmetleri

68.20.12 Karavan alanlarının, özel garajların veya diğer araç park alanlarının kiralanması veya leasingi
hizmetleri

68.20.12 Kiralık depo tesislerinin hizmetleri

68.20.12 Fabrikaların, büro binalarının (iş hanları) ve depoların kiraya verilmesi veya işletme hizmetleri

68.31.11 İkamet amaçlı binaların ve bu binalara ait arazilerin satış hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye
dayalı olarak (kendine ait devre mülkler hariç)

68.31.11 Evlerin, apartman dairelerinin, apartmanların ve diğer ikamet amaçlı mülklerin satışıyla ilişkili
olarak gayrimenkul acenteleri ve aracı kurumların hizmetleri ile ikamet amaçlı binaların ve bu
binalara ait arazilerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak alım, satım ve kiralama işlerini
kapsayan benzeri aracılık hizmetleri

68.31.12 Devre mülklerin satışıyla ilişkili olarak gayrimenkul acenteleri ve aracı kurumların hizmetleri

68.31.12 Devre mülklerin satış hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

68.31.12 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak devre mülklerin satış hizmetleri

68.31.13 İkamet amaçlı boş arazilerin satış hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

68.31.13 İkamet amaçlı boş arsaların satışıyla ilişkili olarak gayrimenkul acenteleri ve aracı kurumların
hizmetleri ile bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak alım, satım ve kiralama işlerini kapsayan
benzeri aracılık hizmetleri

68.31.14 Büro, fabrika, mağaza vb. ikamet dışı bina ve arazilerin satışıyla ilişkili olarak gayrimenkul
acenteleri ve aracı kurumların hizmetleri ile ikamet amaçlı olmayan bina ve bu binalara ait
arazilerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak alım, satım ve kiralama işlerini kapsayan
benzeri aracılık hizmetleri

68.31.14 İkamet amaçlı olmayan binaların ve bu binalara ait arazilerin satış hizmetleri, bir ücret veya
sözleşmeye dayalı olarak

68.31.15 İkamet amaçlı olmayan boş arazilerin satışıyla ilişkili olarak gayrimenkul acenteleri ve aracı
kurumların hizmetleri ile bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak alım, satım ve kiralama
işlerini kapsayan benzeri aracılık hizmetleri

68.31.15 İkamet amaçlı olmayan boş arazilerin satış hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
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68.31.16 Kıymet takdiri hizmetleri

68.31.16 İkamet amaçlı bina ve arazilerin, ikamet dışı bina ve arazilerin ve ikamet amaçlı ya da ikamet
dışı olan boş arazilerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak ekspertiz hizmetleri

68.31.16 Gayrimenkul ekspertiz hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

68.31.16 Gayrimenkul kıymet takdiri hizmetleri

68.32.11 Apartmanların (veya esas itibariyle ikamet amaçlı olan apartmanların) yönetimi hizmetleri

68.32.11 Müşterek mülkiyetli konutların yönetimi hizmetleri

68.32.11 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak ev ve diğer ikamet amaçlı mülklerin yönetimi
hizmetleri

68.32.11 İkamete uygun mobil ev alanlarının yönetimi hizmetleri

68.32.11 Kiraların tahsil edilmesi hizmetleri

68.32.11 İkamet amaçlı gayrimenkullerin yönetimi hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
(kendine ait devre mülkler hariç)

68.32.12 Devre mülklerin yönetimi hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

68.32.13 Sanayi ve ticari mülklerle, esas itibariyle ikamet amaçlı olmayan binaların ve benzerlerinin
yönetimi hizmetleri

68.32.13 İkamet dışı mülklerin yönetim hizmetleri

68.32.13 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak ikamet dışı mülklerin yönetim hizmetleri

68.32.13 İkamet amaçlı olmayan mülklerin yönetimi hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

68.32.13 Tarım, orman ve benzeri binaların yönetimi hizmetleri

69.10.11 Ceza hukukuyla ilişkili olarak anlaşmazlığa düşen taraflardan birinin adına temsil hizmetleri

69.10.11 Ceza hukukuyla ilgili olarak danışmanlık, temsil ve ilgili hizmetler (savunma, olayı araştırma,
tanık, bilirkişi vb.)

69.10.11 Hukuk danışmanlığı ve temsil hizmetleri, ceza hukukuyla ilişkili

69.10.12 Hukuk danışmanlığı ve temsil hizmetleri, işletme ve ticaret hukukuyla ilişkili yargı
işlemlerinde

69.10.12 İşletme ve ticaret hukukuyla ilişkili yargısal ve yarı-yargısal işlemlerde danışmanlık, temsil ve
ilişkili hizmetler

69.10.12 İşletme ve ticaret hukukuyla ilişkili yargı işlemlerinde anlaşmazlığa düşen taraflardan birinin
adına temsil hizmetleri

69.10.13 Hukuk danışmanlığı ve temsil hizmetleri, iş hukukuyla ilişkili yargı işlemlerinde

69.10.13 İş hukukuyla ilişkili yargısal ve yarı-yargısal işlemlerde danışmanlık, temsil ve ilişkili
hizmetler

69.10.13 İş hukukuyla ilişkili yargı işlemlerinde anlaşmazlığa düşen taraflardan birinin adına temsil
hizmetleri

69.10.14 Medeni hukukla ilişkili yargısal ve yarı-yargısal işlemlerde danışmanlık, temsil ve ilişkili
hizmetler

69.10.14 Hukuk danışmanlığı ve temsil hizmetleri, medeni hukukla ilişkili yargı işlemlerinde

69.10.14 Medeni hukukla ilişkili yargı işlemlerinde anlaşmazlığa düşen taraflardan birinin adına temsil
hizmetleri

69.10.15 Dokümanların düzenlenmesi ve belgelendirilmesi ile patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet
haklarıyla ilişkili hizmetler

69.10.15 Dokümanların düzenlenmesi ve belgelendirilmesi ile patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet
haklarıyla ilişkili düzenleme, belgelendirme ve yasal hizmetler

69.10.15 Hukuk hizmetleri, patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla ilişkili

69.10.16 Noterlik hizmetleri

69.10.16 Yürürlüğe konabilir ve ispat değeri geçerli senetlerin tanzim edilmesi ve korunması (Bu
hizmetler aile hukuku (evlilik sözleşmesi), miras kanunu ve vasiyet, gayrimenkulün devir ve
temliki, şirketler hukuku ve benzer alanlarla ilgilidir.)

69.10.17 Arabuluculuk ve uzlaştırma hizmetleri
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69.10.17 İşgücü ve yönetim arasında, işletmeler arasında veya şahıslar arasında ortaya çıkan
anlaşmazlığın çözümü için hakemliği (tahkim) veya arabuluculuğu içeren yardım hizmetleri

69.10.18 Varlıkların müzayede yoluyla elden çıkarılmasıyla bağlantılı avukatlık hizmetleri

69.10.18 Müzayedeyle ilgili hukuk hizmetleri

69.10.19 Emanet hizmetleri ve varlıkların tasfiyesi hizmetleri

69.10.19 Diğer hukuk hizmetleri

69.10.19 B.y.s. müşterilere yasal haklarıyla ve yükümlülükleriyle ilişkili olarak verilen danışmanlık
hizmetleri ve diğer yasal hizmetler

69.20.10 Genel olarak kabul gören muhasebe kurallarına göre organizasyonun mali durumunun belli bir
tarihteki durumunu ve bu tarihin sona erdiği periyotta işlemlerinin sonuçlarını açıkça
göstermek amacıyla, bir organizasyonun muhasebe kayıtlarının ve diğer destekleyici
belgelerin incelenmesi hizmetleri

69.20.10 Mali denetim hizmetleri

69.20.21 Yıllık ve ara dönemde mali durumların ve diğer muhasebe bilgilerinin incelenmesi hizmetleri
(Bir incelemenin kapsamı denetim kapsamından daha dardır ve buna bağlı olarak teminat
seviyesi daha düşüktür.)

69.20.21 Bilanço analizleri, vb.

69.20.21 Muhasebe kontrol hizmetleri

69.20.22 Mali tabloların müşteri tarafından sağlanan bilgilerden oluşturulması hizmetleri (Sonuçlanan
durumların Dluğu hakkında sağlanan teminat yoktur.)

69.20.22 Mali tabloların oluşturulması hizmetleri

69.20.22 Mali tabloların vergi beyannamesi ile birlikte bir paket olarak tek bir ücret karşılığında
hazırlanması hizmetleri

69.20.22 Gelir tablosu, bilanço ve benzerlerinin oluşturulması

69.20.23 Hesap defterinde para veya başka ölçüm birimleri olarak yer alan ticari işlemlerin sınıflanması
ve kaydedilmesinden oluşan defter tutma hizmetleri

69.20.23 Defter tutma hizmetleri

69.20.24 Bordro hesaplama ve büyük defter (defter-i kebir) dahil bordro hizmetleri

69.20.24 Bordro hizmetleri

69.20.29 Diğer muhasebe hizmetleri

69.20.29 Geçici bilanço (ön muhasebe) ve benzerleri için hazırlama, değer tespiti, onaylama gibi diğer
muhasebe hizmetleri

69.20.31 Kurumlar vergisi danışmanlık ve düzenleme hizmetleri

69.20.31 Her türlü vergi beyannamesinin (örneğin katma değer vergisi) hazırlanması ve kurumlar
vergisi danışmanlığı

69.20.32 Bireysel işletmeler için vergi hazırlama ve düzenleme (raporlama) hizmetleri

69.20.32 Şahıslar için vergi hazırlama ve düzenleme (raporlama) hizmetleri

69.20.32 Bireysel vergi düzenleme ve planlama hizmetleri

69.20.40 Borcunu ödeme aczine düşen işletmelerin yönetimlerine ve/veya kreditörlerine (alacaklılarına)
ve/veya iflas durumunda yediemin ya da kayyum olarak hareket edenlere danışmanlık ve
yardım sağlama

69.20.40 İflas ve tasfiye hizmetleri

70.10.10 İdare merkezi hizmetleri

70.10.10 İdare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim
hizmetleri

70.21.10 Birlikler adına diğerleri tarafından sağlanan halkla ilişkiler hizmetleri

70.21.10 Halkla ilişkiler hizmetleri

70.21.10 Halkla ilişkiler ve iletişim hizmetleri

70.21.10 Bir organizasyonun veya bireyin imajını ve halk, devlet, seçmenler, hissedarlar ve diğerleri ile
ilişkilerini geliştirme yöntemleriyle ilgili, lobicilik faaliyetleri de dahil olmak üzere tavsiye,
rehberlik ve operasyonel yardım hizmetleri



KOD TANIM

70.22.11 Rapor ve kontrol yönetiminin geliştirilmesi

70.22.11 Organizasyonun amaçları doğrultusunda organizasyonel yapının (karar verme sistemleri)
belirlenmesi

70.22.11 Bir organizasyonun iş politikası ve stratejisiyle ve genel planlama, yapılandırma ve
kontrolüyle ilişkili tavsiye, rehberlik ve operasyonel yardım hizmetleri

70.22.11 E-ticaret stratejisi geliştirme konusunda danışmanlık gibi iş stratejileriyle ilişkili konularda
danışmanlık

70.22.11 Şirketlerin devredilmesi ve birleşme, devralma, ortak girişim, stratejik iş ortaklığı, değişiklik,
özelleştirme gibi yeniden yapılandırılması danışmanlık hizmetleri

70.22.11 Kar arttırımını geliştirme programı

70.22.11 Stratejik iş planları

70.22.11 Stratejik yönetim danışmanlığı hizmetleri

70.22.11 Yönetim denetimi

70.22.11 Bilgi sistemleri yönetiminin tanımlanması

70.22.11 Bir organizasyon için politika oluşturma

70.22.11 Hukuksal organizasyon

70.22.11 İşletme revizyon planları

70.22.12 Bir organizasyonun işletme sermayesi ve likidite (nakit) yönetimi, uygun sermaye yapısının
belirlenmesi

70.22.12 Bir organizasyonun birleşme, devralma ve benzeri durumlarla ilişkili yani, değer tespit
yöntemleri, ödeme yöntemleri, kontrol yöntemleri, uluslararası finans konularında tavsiye gibi
finansal danışmanlık hizmetleri

70.22.12 Bir organizasyonun üst yönetimine finansal karar alanlarıyla ilgili olarak tavsiye, rehberlik ve
operasyonel yardım hizmetleri

70.22.12 Mali yönetim danışmanlığı hizmetleri (kurumlar vergisi hariç)

70.22.12 Bir organizasyonun varlık yönetimi

70.22.12 Bir organizasyonun üst yönetimine belli ilgi alanlarına ilişkin diğer konular

70.22.12 Finansal yönetim danışmanlık hizmetleri (işletme vergisi hariç)

70.22.12 Bir organizasyonun sermaye yatırımı tekliflerinin analizi

70.22.12 Bir organizasyonun muhasebe sisteminin geliştirilmesi ve bütçeleme ve bütçeyle ilgili
kontroller

70.22.13 Satış yönetimi ve satış elemanlarının eğitimi

70.22.13 Bir organizasyonun pazarlama stratejisi ve pazarlama işlemleriyle ilişkili olarak tavsiye,
rehberlik ve operasyonel yardım hizmetleri

70.22.13 Bir pazarlama stratejisinin analizi ve düzenlenmesi

70.22.13 Pazarlama yönetim danışmanlığı hizmetleri

70.22.13 Pazarlama kanallarının (toptancıya satış veya doğrudan perakende satış, doğrudan posta
yoluyla satış, imtiyaz vb. satış), paket tasarımı ve pazarlama stratejisi ve bir organizasyonun
işletilmesiyle ilişkili diğer konular

70.22.13 Müşteri hizmetleri programlarının, fiyatlandırmaların, reklam ve dağıtım kanallarının
düzenlenmesi

70.22.14 Bir organizasyonun insan kaynakları stratejisi, politikası, uygulamaları ve prosedürleriyle
ilişkili olarak tavsiye, rehberlik ve operasyonel yardım hizmetleri

70.22.14 Bir organizasyonda vekalet planlaması

70.22.14 Bir organizasyonda işgücü - yönetici ilişkileri

70.22.14 Bir organizasyonun organizasyonel gelişim (grup içi veya gruplar arası faaliyetlerin
geliştirilmesi)

70.22.14 Bir organizasyonda çalışanlara yardım amacıyla işten çıkarılmış meslek sahiplerine iş bulma
prosedürleri ve planları

70.22.14 Bir organizasyonun istihdam, tazminat, personel sosyal yardımı, performans ölçümü ve
değerlendirme,
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70.22.14 Bir organizasyonda insan kaynakları denetimi

70.22.14 Bir organizasyonda personelin eğitim ve gelişim gereksinimleri

70.22.14 İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı hizmetleri

70.22.14 Bir organizasyonun sağlık, güvenlik, çalışanların tazminatları ve istihdam kaynakları

70.22.15 İş akışı planı ve çalışma standartları

70.22.15 Üretim yönetim danışmanlığı hizmetleri

70.22.15 Tesisin emniyeti, güvenliği ve korunması

70.22.15 Büro ve hizmet işlemlerini geliştirme

70.22.15 Ofis otomasyon, örneğin otomasyon sisteminin seçimi ve kurulumu

70.22.15 Ürün geliştirme, kalite güvencesi ve kalite yönetimi

70.22.15 Sistem ve prosedür geliştirme konusunda danışmanlık

70.22.15 Büronun yerleşme düzeni

70.22.15 İşletme yönetimi danışmanlık hizmetleri

70.22.16 Lojistik yönetimi danışmanlık hizmetleri

70.22.16 Destek lojistik danışmanlığı

70.22.16 Bir müşterinin organizasyon dahilinde malları saklamak, yüklemek ve taşımak için kullandığı
işlemlerle, alıcıdan müşteriye mal gönderilmesi de dahil olmak üzere malların dağıtımı ve
ulaştırılması lojistik danışmanlığı

70.22.16 Eentegre tedarik zinciri yönetimi danışmanlık hizmetleri (Bu hizmet envanter yönetimi,
depolama ve ambarlama ile dağıtım hizmetlerini kapsayan paket üründür.)

70.22.16 Bir maddenin alınması, depolanması ve boşaltılması dahil depolama ve ambarlama lojistik
danışmanlığı

70.22.16 Tedarik zinciri ve diğer yönetim danışmanlığı hizmetleri

70.22.16 Envanter yönetimi lojistik danışmanlığı, yani envanterin izlenmesi, müşteri için en etkin
envanter gereksinimlerinin belirlenmesi

70.22.16 Tedarik zinciri danışmanlık hizmetleri

70.22.17 Bir müşteri için bir iş sürecini desteklemek, barındırmak ve yönetmek için bilgi teknolojisi
yoğunluklu hizmetleri işgücü (çözüme bağlı olarak manuel veya profesyonel), makine ve
tesislerle birleştiren hizmet paketinin sağlanması

70.22.17 Müşteriler için diğer iş süreçleri

70.22.17 Finansal işlem süreçleri, kredi kartı süreçleri, ödeme hizmetleri, kredi hizmetleri gibi finansal
iş süreçleri

70.22.17 Elektrik, kimya, petrol gibi belirli sanayiler tarafından yönlendirilen dikey pazarlama iş
hizmetleri

70.22.17 Personel sosyal yardım yönetimi, bordro süreçleri, personel yönetimi gibi insan kaynakları iş
süreçleri

70.22.17 Yardım masası, çağrı merkezi, müşteri hizmeti gibi müşteri ilişkileri yönetimi iş süreçleri

70.22.17 Envanter yönetimi, satın alma hizmetleri, lojistik hizmetler gibi tedarik zinciri yönetimi iş
süreçleri

70.22.17 İş süreçleri yönetim hizmetleri

70.22.20 Kendi personelleri tarafından sağlansın veya sağlanmasın yönetim ve büro idare hizmetlerini
içeren proje yönetim hizmetleri

70.22.20 Müşteri adına bir projeyi hazırlama, yürütme ve tamamlama konusunda kaynakların
koordinasyon ve denetimi hizmetleri

70.22.20 Bütçeleme, muhasebe ve gider kontrolü, satın alma, zaman takvimini planlama ve diğer
işletim koşulları, taşeronların çalışmalarının koordinasyonu inceleme ve kalite kontrol ve
benzeri konuları kapsayan proje yönetim hizmetleri

70.22.20 Diğer proje yönetim hizmetleri, inşaat proje yönetim hizmetleri hariç

70.22.30 Bölge, sanayi veya turizm geliştirme hizmetleri

70.22.30 Diğer işletme danışmanlığı hizmetleri
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71.11.10 Planlar (proje) ve çizimler, mimari amaçlı

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

71.11.21 Mimarlık hizmetleri, ikamet amaçlı bina projeleri için

71.11.21 Çoklu konut projeleri

71.11.21 İkamet amaçlı bina projeleri için diğer mimari hizmetlerle paket halinde yapılan mimari
konularda danışmanlık, etüt ve raporların sağlanması

71.11.21 İkamet amaçlı müstakil konut projeleri

71.11.22 Otel ve kongre merkezleri

71.11.22 Mimarlık hizmetleri, ikamet amaçlı olmayan bina projeleri için

71.11.22 Diğer ikamet amaçlı olmayan binaların projeleri

71.11.22 Ulaşım ve dağıtım tesisi projeleri

71.11.22 Eğitim binaları projeleri

71.11.22 Büro binaları projeleri

71.11.22 Eğlence, dinlence ve kültürel binaların projeleri

71.11.22 Dükkan ve lokanta projeleri

71.11.22 Sanayi binaları projeleri

71.11.22 Mimarlık hizmetleri, ikamet amaçlı olmayan bina projeleri için diğer mimari hizmetlerle paket
halinde yapılan mimari konularda danışmanlık, etüt ve raporların sağlanması

71.11.22 Sağlık hizmet yapı projeleri

71.11.23 Binaların tarihi karakteristiğini korumak veya restore etmek için yasal koşulları karşılayan
diğer mimari hizmetlerle paket halinde yapılan mimari konularda danışmanlık, etüt ve
raporların sağlanması

71.11.23 Tarihi restorasyon mimarlık hizmetleri

71.11.23 Binaların tarihi karakteristiğini korumak veya restore etmek için yasal koşulları karşılayan
mimari hizmetler

71.11.24 Bina projeleri için mimari danışmanlık hizmetleri

71.11.24 Mimari konularda danışmanlık, etüt ve rapor sağlama

71.11.24 Mimari danışmanlık hizmetleri

71.11.24 Bir mahkeme veya idari bir organa gitmeden önce mimari deneyim, eğitim, beceri veya bilgi
yeterliliğine sahip, ayrıca bu konu veya alan ile ilgili uzman görüşü bildirme niteliğine sahip
bilirkişi tarafından sağlanan mimari alanında tanıklık sağlama hususunda uzman bilirkişi
hizmetleri

71.11.31 Kentsel ekonomik ve sosyal mekansal sürdürülebilirlikle ilişkili olarak etüd ve planlama

71.11.31 Kapsamlı şehir planları

71.11.31 Fizibilite etütleri

71.11.31 Kamusal şehir planları

71.11.31 Ulaşım, kamu hizmeti ve benzeri özel tesisler veya hedefler için temel şehir planlaması

71.11.31 Bilirkişi görüşü, politika ve program değerlendirme danışmanlık hizmetleri ve diğer kentsel
planlama danışmanlık hizmetleri gibi kentsel planlama danışmanlık hizmetleri

71.11.31 Kentsel kamu ve özel ulaşım ve erişimle ilişkili olarak etüd ve planlama

71.11.31 Sistematik ve düzenli işleyen bir kentsel gelişim yaratmak ve sürdürmek amacıyla arazi
kullanımı, alan seçimi, kontrol ve kullanım, yol sistemleri ve arazi hizmetleri gibi planlar için
gelişim hizmetleri

71.11.31 Kentsel gelişim planlarının çevresel etki etütleri ve ekonomik değerlendirmeleri

71.11.31 Kentsel iyileştirme ve yenileme süreçleriyle ilişkili olarak etüd ve planlama

71.11.31 Şehir planlama hizmetleri

71.11.32 Kırsal alan planlama hizmetleri

71.11.32 Uzun döneme yayılan, geniş coğrafik alanları kapsayan kapsamlı planlar

71.11.32 Altyapı, konut, sanayi, ticari, eğlence ve diğer tesislerin geliştirilmesi amacıyla kırsal alanların
uzun dönem amaçlarını belirleyen gelişim planları
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71.11.33 Binaların, yolların, park alanlarının ve diğer yapıların düşünülen konumunu gösteren inşaat
alanı planını hazırlama hizmetleri

71.11.33 İkamete uygun bina projeleri

71.11.33 Proje alanı için master planı (nazım imar planı, vaziyet planı vb.) hazırlama hizmetleri

71.11.33 Dinlence ve açık alan projeleri

71.11.33 İkamet dışı bina projeleri

71.11.41 Şehir merkezi ve meydanlar için peyzaj mimarisi hizmetleri

71.11.41 Alan temizliği gibi arazinin hazırlanması ve düzenlenmesi ile planların, drenaj tasarımlarının,
erozyon ve çökme kontrol tasarılarının tasnif edilmesi, duvar tasarılarının, dış yağmurlama
sistem planlarının korunması

71.11.41 Peyzaj mimarisi hizmetleri

71.11.41 İkamet dışı bina projeleri için peyzaj mimarisi hizmetleri

71.11.41 Diğer ikamet dışı bina projeleri için peyzaj mimarisi hizmetleri

71.11.41 Tatil yerleri için peyzaj mimarisi hizmetleri

71.11.41 Belirli bir projede yer alan diğer peyzaj mimari projeleri içeren mimari konularda danışmanlık,
etüd ve rapor sağlama

71.11.41 İkamet amaçlı parselasyon projeleri için peyzaj mimarisi hizmetleri

71.11.41 Sağlık hizmetleri binaları, hapishaneler için peyzaj mimarisi hizmetleri

71.11.41 Ulaşım koridorları için peyzaj mimarisi hizmetleri

71.11.41 Özel kullanım amaçlı yapılar

71.11.41 İkamet amaçlı apartman projeleri için peyzaj mimarisi hizmetleri

71.11.41 Eğitim binaları projesi için peyzaj mimarisi hizmetleri

71.11.41 Bina dışı dinlence tesisleri, parklar ve doğal alanlar için peyzaj mimarisi hizmetleri

71.11.41 Işıklandırma planları, sinyal işaret planları, yol planları ve erişebilirlik tasarıları gibi inşaat
alanına giriş planlarının sağlanması

71.11.41 İkamete uygun bina projeleri için peyzaj mimarisi hizmetleri

71.11.41 Şirketleştirilmiş bina projeleri için peyzaj mimarisi hizmetleri

71.11.41 Eğlence ve açık alan projeleri için peyzaj mimarisi hizmetleri

71.11.41 Diğer eğlence ve açık alan projeleri için peyzaj mimarisi hizmetleri

71.11.41 İkamet amaçlı müstakil bina projeleri için peyzaj mimarisi hizmetleri

71.11.41 Otel, kongre merkezi, stadyum ve arenalar için peyzaj mimarisi hizmetleri

71.11.42 Bir mahkeme veya idari bir organa gitmeden önce peyzaj mimarisi konusunda deneyim,
eğitim, beceri veya bilgi yeterliliği vasıtasıyla bu konu veya alan ile ilgili uzman görüşü
bildirme niteliğine sahip bilirkişi tarafından peyzaj mimarisi alanında tanıklık sağlanan uzman
bilirkişi hizmetleri

71.11.42 Peyzaj konusunda mimari danışmanlık hizmetleri

71.11.42 Peyzaj mimarisi konularında danışmanlık, etüd ve rapor sağlama

71.12.11 Mühendislik danışmanlık hizmetleri

71.12.11 Belirli bir projeyle ilişkili olmayan mühendislik danışmanlık hizmetleri

71.12.11 Yaklaşım analizleri, düzenleyici çalışmalar ve denetimler dahil bir mühendislik projesi
bağımsız olarak gerçekleştirildiğinde müşterilere mühendislik prensip ve metodlarıyla ilişkili
olarak danışmanlık sağlanması

71.12.11 Başarısız olan mühendislik sistemlerinin veya yapının nedensel faktörlerin belirlenmesine
ilişkin mühendislik keşfinin yapılması

71.12.11 Mühendisliğe ilişkin deneyim, eğitim, beceri veya bilgi yeterliliği vasıtasıyla mühendislik
konularında ilgili uzman görüşü bildirme niteliğine sahip bilirkişi tarafından tanıklık
sağlanması

71.12.12 Hastane, okul ve ibadet binaları (cami, kilise gibi) projeleriyle ilişkili olarak tasarım, plan ve
etütlerin sağlanması

71.12.12 Büro binaları projeleriyle ilişkili olarak tasarım, plan ve etütlerin sağlanması
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71.12.12 İkamet amaçlı bina projeleriyle ilişkili olarak tasarım, plan ve etütlerin sağlanması

71.12.12 Kütüphane ve müze projeleriyle ilişkili olarak tasarım, plan ve etütlerin sağlanması

71.12.12 Otel ve lokantalar projeleriyle ilişkili olarak tasarım, plan ve etütlerin sağlanması

71.12.12 Bitişik evler, apartmanlar vb. ilişkili olarak tasarım, plan ve etütlerin sağlanması

71.12.12 Hapishane, stadyum ve arenalar projeleriyle ilişkili olarak tasarım, plan ve etütlerin
sağlanması

71.12.12 Alışveriş merkezleri projeleriyle ilişkili olarak tasarım, plan ve etütlerin sağlanması

71.12.12 Yeni ve var olan evlerle ilişkili olarak tasarım, plan ve etütlerin sağlanması

71.12.12 Özel amaçlı ikamet, ticari, kamusal veya kurumsal bina projelerine ilişkin mühendislik
danışmanlık hizmetleri

71.12.12 Hizmet istasyonları ve depolar projeleriyle ilişkili olarak tasarım, plan ve etütlerin sağlanması

71.12.12 Esas itibariyle ikamet amaçlı karma kullanımlı binalar ilişkili olarak tasarım, plan ve etütlerin
sağlanması

71.12.12 Esas itibariyle ticari, kamu ve kurumsal amaçlı karma kullanımlı binalar dahil yeni ve var olan
ticari, kamu ve kurumsal bina projeleriyle ilişkili olarak danışmanlık, etüd ve raporlar

71.12.12 Otobüs terminalleri ve kamyon garajları projeleriyle ilişkili olarak tasarım, plan ve etütlerin
sağlanması

71.12.12 Esas itibariyle ticari, kamu ve kurumsal amaçlı karma kullanımlı binalar dahil yeni ve var olan
ticari, kamu ve kurumsal bina projeleriyle ilişkili olarak tasarım, plan ve etütlerin sağlanması

71.12.12 Mühendislik hizmetleri, bina projeleri için

71.12.13 Su enerjisi kullanılarak elektrik enerjisi üreten santraller için mühendislik hizmetleri

71.12.13 Kömür ve diğer petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullanılarak elektrik enerjisi üreten santraller
için mühendislik hizmetleri

71.12.13 Enerji projeleri için danışmanlık, etüt ve raporların sağlanması

71.12.13 Güneş enerjisi, rüzgar gücü, jeotermal enerji vb. diğer enerjiler kullanılarak elektrik enerjisi
üreten santral projeleri için mühendislik hizmetleri

71.12.13 Yer üstü ve yer altı elektrik enerjisi iletim ve dağıtım hatlarıyla ilişkili projeler için
mühendislik hizmetleri

71.12.13 Nükleer enerji kullanılarak elektrik enerjisi üreten santral projeleri için mühendislik hizmetleri

71.12.13 Mühendislik hizmetleri, enerji projeleri için

71.12.14 Mühendislik hizmetleri, ulaştırma projeleri için

71.12.14 Diğer havacılık tesisleri projeleri için mühendislik hizmetleri (tasarım, plan ve etütlerin
sağlanması dahil)

71.12.14 Havaalanı, pist ve hangar projeleri için mühendislik hizmetleri (tasarım, plan ve etütlerin
sağlanması dahil)

71.12.14 B.y.s. diğer taşımacılık projeleri için mühendislik hizmetleri (tasarım, plan ve etütlerin
sağlanması dahil)

71.12.14 Petrol ve gaz taşımacılığı projesi için mühendislik hizmetleri (tasarım, plan ve etütlerin
sağlanması dahil)

71.12.14 Deniz ve iç su kıyı düzenlemeleri projeleri için mühendislik hizmetleri (tasarım, plan ve
etütlerin sağlanması dahil)

71.12.14 Köprü ve tüneller projeleri için mühendislik hizmetleri (tasarım, plan ve etütlerin sağlanması
dahil)

71.12.14 Demir yolları ve ilişkili yapılar projeleri için mühendislik hizmetleri (tasarım, plan ve etütlerin
sağlanması dahil)

71.12.14 Dinlenme alanları, ağırlık kontrol istasyonları, yol ücreti gişeleri ve benzeri yardımcı kara yolu
tesisleri projeleri için mühendislik hizmetleri (tasarım, plan ve etütlerin sağlanması dahil)

71.12.14 Hafif raylı veya metro sistemleri gibi toplu taşıma sistemleri projeleri için mühendislik
hizmetleri (tasarım, plan ve etütlerin sağlanması dahil)

71.12.14 Uzay taşımacılığı projesi için mühendislik hizmetleri (tasarım, plan ve etütlerin sağlanması
dahil)
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71.12.14 Demir yolu köprü ve tünelleri projeleri için mühendislik hizmetleri (tasarım, plan ve etütlerin
sağlanması dahil)

71.12.14 Otoban, cadde ve sokaklar, motorlu kara taşıtları trafiği için kullanılan yükseltilmiş kara
yolları projeleri için mühendislik hizmetleri (tasarım, plan ve etütlerin sağlanması dahil)

71.12.14 Liman, kanal (geçiş) havuzu, kanal ve esas itibariyle ulaşım amaçlı kullanılan baraj projeleri
için mühendislik hizmetleri (tasarım, plan ve etütlerin sağlanması dahil)

71.12.14 Ulaştırma projeleri için danışmanlık, etüt ve raporların sağlanması

71.12.15 Kompost tesisleriyle ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.15 Tehlikeli atıkların iyileştirilmesi ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.15 Kirletilmiş alanların iyileştirilmesi ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.15 Geri dönüşüm tesisleriyle ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.15 Endüstriyel hava, su ve katı atıkların toplanması, işlenmesi, geri dönüşümü ve bertarafı ile
ilgili mühendislik hizmetleri (Genellikle belli bir düzeyde geriye kalan atıklar doğal çevreye
veya belediye sistemlerine güvenli bir şekilde bırakılabilir.)

71.12.15 Yer altı suları modelleme çalışması ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.15 Konut çöplerinin toplanması ve bertarafı sistemleriyle ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.15 Atık depolama alanlarıyla ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.15 Tterkedilmiş endüstri bölgelerinin yeniden geliştirilmesi ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.15 Aktarma (transfer) istasyonlarıyla ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.15 Nükleer atık yönetimi ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.15 Atık yönetimi projeleri için (tehlikeli ve tehlikesiz atıklar) danışmanlık, etüt ve raporların
sağlanması

71.12.15 Mühendislik hizmetleri, atık yönetimi projeleri için (tehlikeli ve tehlikesiz atıklar)

71.12.15 Kaynak geri kazanım tesisleriyle ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.15 Kimyasal ajanların imhası ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.16 Mühendislik hizmetleri (su, kanalizasyon ve drenaj projeleri için)

71.12.16 İçme suyu dağıtım sistemleri, pompa istasyonları, rezervuarlar, su depolama tesisleri, esas
olarak yerel içme suyu dağıtım ve tuzluluğun giderilmesi tesisleri için kullanılan barajlar dahil,
su nakil ve dağıtım şebekeleri için mühendislik hizmetleri

71.12.16 Esas olarak sulama amaçlı kullanılan bentler dahil sulama sistemleri ve su boru hatları için
mühendislik hizmetleri

71.12.16 Atık suların toplanması, arıtılması ve bertarafı sistemleri için mühendislik hizmetleri

71.12.16 Suyun toplanması, dağıtılması, arıtılması ve bertarafıyla ilişkili sistemler için mühendislik
hizmetleri

71.12.16 Su, kanalizasyon ve drenaj projeleri için danışmanlık, etüt ve raporların sağlanması

71.12.16 Yağmur suyu yönetim sistemleri, esas olarak taşkın kontrolü için kullanılan bentler dahil
drenaj ve engelleme sistemleri için mühendislik hizmetleri

71.12.17 Mühendislik hizmetleri, sanayi ve imalat projeleri için

71.12.17 Entegre tesisler ile süreç mühendisliği projeleri de dahil, petrol ve gaz platformları, rafineriler,
boru hatları, petrokimya fabrikaları gibi petrol ve petrokimya tesisleri ile ilgili mühendislik
hizmetleri

71.12.17 B.y.s. diğer sanayi ve imalat tesis ve süreçleri ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.17 Motorlu kara taşıtı, hava taşıtı, tren, gemi, uzay aracı gibi ulaşım araçları ile ilgili mühendislik
hizmetleri

71.12.17 Maden çıkarımı, eritme, rafine etme, metal şekillendirme gibi madencilik ve metalürji
süreçleri ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.17 Demir ve çelik tesis ve süreçleri ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.17 Aydınlatma ekipmanları, büyük ve küçük cihazlar ile bunların bileşenleri gibi elektrikli
ekipmanlar ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.17 Endüstriyel ürünlerin tasarımı için mühendislik hizmetleri
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71.12.17 Entegre tesisler ile süreç mühendisliği projeleri de dahil, maden ocağı, tasfiye ocağı,
haddehane, mineral rafinerisi gibi madencilik ve metalürji tesisleri ile ilgili mühendislik
hizmetleri

71.12.17 Tekstil ve konfeksiyon tesis ve süreçleri ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.17 Bilgisayar ve çevre birimleri, iletişim ekipmanları, ses ve görüntü cihazları, yarı iletkenler ve
diğer elektronik bileşenler gibi elektronik ekipmanlar ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.17 Sanayi ve imalat projeleri için danışmanlık, etüt ve raporların sağlanması

71.12.17 Sanayi ve imalat projeleri için mühendislik hizmetleri (Bu alt kategoride makine, malzeme,
alet, yapı, süreç ve sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılması konusunda fizik
kanunlarının ve mühendislik ilkelerinin uygulanmasını kapsamaktadır.)

71.12.17 Petrol ve petrokimyasal üretim prosesleri, ekstre etme, rafine etme, formüle etme, karıştırma
gibi süreçlerle ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.17 Sanayi ve imalat ürünlerinin tasarımı ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.17 B.y.s. sanayi ve imalat ürünleri ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.17 Sanayi tesis ve süreçleriyle ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.17 Mikro işlemci, silikon çip, silikon devre levhası, mikro devreler, yarı iletkenler, vb. üreten
mikro elektronik tesisleri ve süreçleri ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.17 Tarım, inşaat, madencilik, metal işleri, ticaret ve hizmet endüstrisi, ısıtma, havalandırma ve
iklimlendirme, enerji iletim makineleri gibi sanayi makineleri ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.17 Endüstri ve imalat tesisleri ve süreçlerine ilişkin mühendislik danışmanlık ve tasarım
hizmetleri

71.12.18 B.y.s. ses, veri ve program iletimi veya dağıtımı sistemleriyle ilgili mühendislik hizmetleri ile
ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.18 Kablosuz telefon sistemleri ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.18 Telekomünikasyon ve yayıncılık projeleri için danışmanlık, etüt ve raporların sağlanması

71.12.18 Bakır tel kablo, fiber optik kablo, eş eksenli (koaksiyel) kablo ve hibrit fiber-koaks kablo
vasıtasıyla ağ uç (terminal) noktaları arasında ses ve veri iletimi sistemleriyle ilgili
mühendislik hizmetleri

71.12.18 Kısa dalga veya mikrodalga vasıtasıyla ağ uç (terminal) noktaları arasında ses, veri ve program
iletimi sistemleriyle ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.18 Mühendislik hizmetleri, telekomünikasyon ve yayıncılık projeleri için

71.12.18 Doğrudan uydu üzerinden yayın sistemleri ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.18 Uydu radyo sistemleri ile ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.18 Radyo ve televizyon sinyalleri iletim sistemleriyle ilgili mühendislik hizmetleri ile ilgili
mühendislik hizmetleri

71.12.19 Başka yerde sınıflandırılmamış sistem, süreç, tesis veya ürünlerle ilgili mühendislik
hizmetleri, bunlarla ilgili tasarım, plan ve etütlerin sağlanması dahil

71.12.19 Mühendislik hizmetleri, diğer projeler için

71.12.19 Doğal gaz ve buhar dağıtım projeleri ilgili mühendislik hizmetleri

71.12.20 Proje yönetim hizmetleri, inşaat projeleri için

71.12.20 Mühendis veya mimarlar tarafından sağlanan proje yönetim hizmetleri

71.12.20 Finansman ve tasarım organizasyonu, ihale istemi ile yönetim ve kontrol işlevlerinin
gerçekleştirilmesi de dahil müşteri adına bir inşaat projesinin başarıyla tamamlanabilmesi için
üstlenilen tüm yükümlülüklere ilişkin hizmetler

71.12.20 İnşaat projesi yönetim hizmetleri

71.12.31 Jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal anomalilerin değerlendirilmesi konusunda danışmanlık
hizmetleri,

71.12.31 Jeolojik ve jeofizik danışmanlık hizmetleri

71.12.31 Toprak ve kaya oluşumu ve yapılarına ilişkin özelliklerin etüdüne göre maden yatağı, petrol ve
gaz alanları, yer altı sularıyla ilgili olarak jeolojik danışmanlık hizmetleri

71.12.31 Mineral, petrol ve doğal gaz özelliklerinin etüt edilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili
danışmanlıkların sağlanması,
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71.12.31 Yer üstü veya yer altı jeolojik haritalama veya araştırmaları konusunda danışmanlık
hizmetleri.

71.12.32 Sismografik, gravimetrik, manyetometrik yöntemlerle bilgi sağlama hizmetleri

71.12.32 Farklı yöntemlerle yer altı toprak oluşumu konusunda bilgi sağlama hizmetleri

71.12.32 Jeofizik hizmetleri

71.12.33 Maden arama ve değerlendirme hizmetleri

71.12.34 Uydular aracılığıyla verilerin fotoğrafik olarak kaydedilmesi ve derlenmesi

71.12.34 Yer yüzeyi araştırma hizmetleri

71.12.34 Topoğrafya hizmetleri (örneğin, mülklerin işaretlenmesi, sınırların işaretlenmesi)

71.12.34 Uydu aracılığıyla veri toplama hizmetleri

71.12.34 Harita hazırlama amacıyla teodolit, fotogrametrik ve hidrografik ölçümler de dahil, farklı
yöntemler kullanılarak yeryüzü bölümlerinin şekli, konumu ve/veya sınırları konusunda bilgi
toplama hizmetleri

71.12.35 Ölçüm faaliyetlerinin sonuçlarını, diğer haritaları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak her
türlü haritanın hazırlanmasını ve revizyonunu içeren harita yapımı hizmetleri (örneğin, yol,
kadastro, topoğrafik, planimetrik, hidrografik haritalar)

71.12.35 Harita yapımı hizmetleri

71.20.11 Yiyecek hijyeni alanındaki test hizmetleri

71.20.11 Hava, su, atık (kentsel ve endüstriyel), yakıt, metal, toprak, mineral, gıda ve kimyasallar gibi
maddelerin biyolojik ve kimyasal özelliklerini test ve analiz hizmetleri

71.20.11 Test ve analiz hizmetleri, bileşim ve saflık konularında

71.20.11 Mikrobiyoloji, biyokimya, bakteriyoloji ve benzeriyle ilgili bilimsel alanlarda test ve analiz
hizmetleri

71.20.11 Gıda üretimiyle ilişkili olarak veterinerlik test ve analiz hizmetleri

71.20.12 Test ve analiz hizmetleri, fiziksel özellikler konusunda

71.20.12 Metal, plastik, tekstil, ahşap, cam, beton ve diğer maddelerin mukavemeti, esnekliği, elektrik
iletkenliği ve radyoaktivitesi gibi fiziksel özelliklerini test ve analiz etme hizmetleri

71.20.12 Gerilim, sertlik, darbe direnci, yorulma direnci ve yüksek sıcaklık etkilerinin test edilmesi
hizmetleri

71.20.13 Entegre mekanik ve elektrik sistemleri konularında test ve analiz hizmetleri (Test ve analiz
sonuçları, genellikle test edilen objenin performansı ve davranışsal özelliklerinin
değerlendirilmesi biçiminde ortaya çıkarır. Testler geminin, uçağın, barajın ve benzerlerinin
model veya maketleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.)

71.20.13 Test ve analiz hizmetleri, entegre mekanik ve elektrik sistemleri konularında

71.20.13 Mekanik ve elektrik bileşenli tamamlanmış makineler, motorlar, otomobiller, aletler, cihazlar,
iletişim ekipmanları ve diğer ekipmanların mekanik ve elektriksel özelliklerinin test ve analizi
hizmetleri

71.20.14 Otomobillerin teknik muayene hizmetleri

71.20.14 Kara yolu taşıma araçlarının teknik muayene hizmetleri

71.20.14 Otomobil, motosiklet, otobüs, pikap, kamyon ve diğer kara yolu ulaşım araçlarının periyodik
teknik muayene hizmetleri

71.20.19 Test edilecek objeyi değişikliğe uğratmadan teknik ve bilimsel yapısının test ve analizi
hizmetleri,

71.20.19 Sanatsal çalışmaların belgelendirilmesi ve orijinalliğinin kanıtlanması hizmetleri

71.20.19 Kaynakların radyolojik muayenesi hizmetleri

71.20.19 Diğer teknik test ve analiz hizmetleri

71.20.19 Gemi, hava taşıtı ve baraj ve benzerlerinin belgelendirilmesi hizmetleri

71.20.19 Polis laboratuvarlarının işletilmesi

71.20.19 B.y.s. bütün diğer teknik test ve analiz hizmetleri

71.20.19 Polis laboratuvarlarının analiz hizmetleri
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71.20.19 Makine parça ve yapılarının kusurlarını belirlemek için radrografik, manyetik ve ultrasonik
testlerin yapılması hizmetleri (Bu testler genellikle yerinde yapılır)

72.00.11 Doğal bilimler/mühendislik ve sosyal bilimler/beşeri bilimlerin her ikisi ile ilgili temel
araştırma hizmetleri

72.00.11 Disiplinlerarası temel araştırma hizmetleri

72.00.12 Doğal bilimler/mühendislik ve sosyal bilimler/beşeri bilimlerin her ikisi ile ilgili uygulamalı
araştırma hizmetleri

72.00.12 Disiplinlerarası uygulamalı araştırma hizmetleri

72.00.13 Disiplinlerarası deneysel geliştirme hizmetleri

72.00.13 Doğal bilimler/mühendislik ve sosyal bilimler/beşeri bilimlerin her ikisi ile ilgili deneysel
geliştirme hizmetleri

72.00.20 Disiplinlerarası araştırma ve geliştirme orijinalleri

72.11.11 Temel araştırma hizmetleri, sağlık biyoteknolojisi konusunda

72.11.12 Uygulamalı araştırma hizmetleri, sağlık biyoteknolojisi konusunda

72.11.13 Deneysel geliştirme hizmetleri, sağlık biyoteknolojisi konusunda

72.11.21 Temel araştırma hizmetleri, çevre ve endüstriyel biyoteknoloji konularında

72.11.22 Uygulamalı araştırma hizmetleri, çevre ve endüstriyel biyoteknoloji konularında

72.11.23 Deneysel geliştirme hizmetleri, çevre ve endüstriyel biyoteknoloji konularında

72.11.31 Temel araştırma hizmetleri, tarımsal biyoteknoloji konusunda

72.11.31 Temel araştırma hizmetleri, yeni tohum geliştirme ve ıslah etmek dahil tarımsal biyoteknoloji
konusunda

72.11.32 Uygulamalı araştırma hizmetleri, yeni tohum geliştirme ve ıslah etmek dahil tarımsal
biyoteknoloji konusunda

72.11.32 Uygulamalı araştırma hizmetleri, tarımsal biyoteknoloji konusunda

72.11.33 Deneysel geliştirme hizmetleri, tarımsal biyoteknoloji konusunda

72.11.33 Deneysel geliştirme hizmetleri, yeni tohum geliştirme ve ıslah etmek dahil tarımsal
biyoteknoloji konusunda

72.11.40 Araştırma ve geliştirme orijinalleri, biyoteknoloji konusunda

72.19.11 Isı, ışık, elektromanyetizm, astronomi vb. konularda araştırma ve deneysel geliştirme
hizmetleri

72.19.11 Temel araştırma hizmetleri, fizik bilimleri konusunda

72.19.12 Uygulamalı araştırma hizmetleri, fizik bilimleri konusunda

72.19.13 Deneysel geliştirme hizmetleri, fizik bilimleri konusunda

72.19.21 Temel araştırma hizmetleri, kimya ve biyoloji bilimleri konularında

72.19.22 Uygulamalı araştırma hizmetleri, kimya ve biyoloji bilimleri konularında

72.19.23 Deneysel geliştirme hizmetleri, kimya ve biyoloji bilimleri konularında

72.19.31 Temel araştırma hizmetleri, mühendislik ve teknoloji bilimleri konularında (biyoteknoloji
bilimleri hariç)

72.19.32 Uygulamalı araştırma hizmetleri, mühendislik ve teknoloji bilimleri konularında
(biyoteknoloji bilimleri hariç)

72.19.33 Deneysel geliştirme hizmetleri, mühendislik ve teknoloji bilimleri konularında (biyoteknoloji
bilimleri hariç)

72.19.41 Temel araştırma hizmetleri, tıp bilimleri ve eczacılık konularında

72.19.42 Uygulamalı araştırma hizmetleri, tıp bilimleri ve eczacılık konularında

72.19.43 Deneysel geliştirme hizmetleri, tıp bilimleri ve eczacılık konularında

72.19.51 Temel araştırma hizmetleri, tarım bilimleri konusunda

72.19.52 Uygulamalı araştırma hizmetleri, tarım bilimleri konusunda

72.19.53 Deneysel geliştirme hizmetleri, tarım bilimleri konusunda

72.19.61 Temel araştırma hizmetleri, diğer doğa bilimleri konularında
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72.19.62 Uygulamalı araştırma hizmetleri, diğer doğa bilimleri konularında

72.19.63 Deneysel geliştirme hizmetleri, diğer doğa bilimleri konularında

72.19.70 Araştırma ve geliştirme orijinalleri, diğer doğa bilimleri ve mühendislik konularında

72.20.11 Temel araştırma hizmetleri, psikoloji konusunda

72.20.12 Uygulamalı araştırma hizmetleri, psikoloji konusunda

72.20.13 Deneysel geliştirme hizmetleri, psikoloji konusunda

72.20.21 Temel araştırma hizmetleri, hukuk konusunda (kamu hukuku, medeni hukuk vb.)

72.20.22 Uygulamalı araştırma hizmetleri, hukuk konusunda (kamu hukuku, medeni hukuk vb.)

72.20.23 Deneysel geliştirme hizmetleri, hukuk konusunda (kamu hukuku, medeni hukuk vb.)

72.20.31 Temel araştırma hizmetleri, dil ve edebiyat konularında

72.20.32 Uygulamalı araştırma hizmetleri, dil ve edebiyat konularında

72.20.33 Deneysel geliştirme hizmetleri, dil ve edebiyat konularında

72.20.41 Temel araştırma hizmetleri, diğer sosyal ve beşeri bilimler konularında

72.20.42 Uygulamalı araştırma hizmetleri, diğer sosyal ve beşeri bilimler konularında

72.20.43 Deneysel geliştirme hizmetleri, diğer sosyal ve beşeri bilimler konularında

72.20.51 Temel araştırma hizmetleri, ekonomi bilimleri konusunda

72.20.52 Uygulamalı araştırma hizmetleri, ekonomi bilimleri konusunda

72.20.53 Deneysel geliştirme hizmetleri, ekonomi bilimleri konusunda

72.20.60 Sosyal ve beşeri bilimler konularında bilimsel orijinaller, yani sınai mülkiyet hakları, ticari
sırlar, patentler vb. olarak korunabilen ve lisanslanabilen fikirler, planlar, ayrıntılı projeler, icat
formülleri, ürünler ve süreçler (Bu orijinal çalışmaların yaratılması kendi hesabına yapılır,
yani, onların üretimi sözleşmesiz veya alıcının bilgisi olmaksızın satış amaçlıdır.)

72.20.60 Araştırma ve geliştirme orijinalleri, sosyal ve beşeri bilimler konularında

73.11.11 Planlama, yaratma ve yürütme dahil, kullanılacak medyanın seçimi, reklamların, görsellerin,
afişlerin vb. tasarımı hizmetleri, reklam filmleri için senaryo yazılması, medyaya yerleştirme,
reklam objelerinin veya filmlerin planlanması (üretim olmaksızın), doğrudan pazarlama veya
doğrudan posta yoluyla reklam kampanyasının organizasyonu gibi reklamcılık hizmetlerinin
tamamının sağlanması

73.11.11 Tüm hizmetlerin bir arada verildiği reklamcılık hizmetleri

73.11.11 Reklamların planlanması ve yaratılması hizmetleri

73.11.12 Doğrudan pazarlama ve posta yoluyla doğrudan pazarlama hizmetleri

73.11.12 Doğrudan pazarlamaya yönelik reklam kampanyalarının geliştirilmesi ve organizasyonu, yani,
kampanya reklam ve promosyon mesajlarının kitle iletişim araçlarıyla değil doğrudan
tüketiciye gönderilmesinin organizasyonu (doğrudan postayla ve telefonla pazarlama gibi
yöntemler dahil)

73.11.13 Bir reklam için temel fikrin oluşturulması, taslak sözlerin yazılması,

73.11.13 Reklam filmleri için senaryo yazılması

73.11.13 Reklam tasarım ve içerik geliştirme hizmetleri

73.11.19 Satış promosyon hizmetleri (siparişin alınmadığı durum)

73.11.19 Diğer reklamcılık hizmetleri

73.11.19 Reklam malzemelerinin dağıtım hizmetleri

73.11.19 Eşantiyonların ve diğer reklam malzemelerinin dağıtım hizmetleri

73.11.19 Eğer alınan sipariş yoksa, satış promosyon hizmetleri

73.11.19 Hava araçları kullanılarak yapılan reklam

73.11.19 Satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu hizmetleri

73.12.11 Yazılı basında reklam alanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı

73.12.11 Reklam alanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satılması veya leasing hizmetleri

73.12.11 Reklam verenler veya reklam ajansları adına basılı medya alanlarını satın alan ajansların
hizmetleri



KOD TANIM

73.12.12 Televizyon/radyo reklam alanlarının veya zamanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı
olarak satılması veya leasing hizmetleri

73.12.12 Televizyon veya radyoda reklam yerinin veya zamanının bir ücret veya sözleşmeye dayalı
olarak satışı

73.12.13 İnternet reklam alanlarının veya zamanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
satılması veya leasing hizmetleri

73.12.13 Internette reklam yerinin veya zamanının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı

73.12.14 Turnuva, stadyum ve benzerleri için isim haklarının satışı

73.12.14 Reklam verenler veya reklam ajansları adına medya alanlarını veya zamanlarını satın alan
ajansların hizmetleri

73.12.14 Reklamla ilgili etkinliklerin alanlarının veya zamanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı
olarak satılması veya leasing hizmetleri

73.12.14 Reklamla ilgili etkinliklerin satışı

73.12.19 Video ve sinema filmlerinde (ürün-marka yerleştirme/gizli reklam) reklam süresinin satışı.

73.12.19 Diğer reklam yerlerinin veya zamanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı

73.12.19 Reklam verenler veya reklam ajansları adına medya alanlarını veya zamanlarını satın alan
ajansların hizmetleri,

73.12.19 İlan panosu, bina, araç vb. üzerinde reklam alanlarının ve zamanlarının satışı,

73.12.19 Çevrim içi olanlar hariç elektronik medyada reklam alanlarının ve zamanlarının satışı,

73.12.19 Diğer ortamlardaki reklam alanlarının veya zamanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı
olarak satılması veya leasing hizmetleri

73.12.20 Reklam yer ve zamanının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak tekrar satışı

73.20.11 Piyasa analizi, rekabet analizi ve tüketici davranışları (nitel anketlerler yoluyla)

73.20.11 Aralıklarla ölçülmeyen açık uçlu cevaplarla genellikle örnek olay çalışmasına dayalı bir veya
birkaç kişiyle yapılan (derinlemesine) görüşmeler (nitel anketlerler yoluyla)

73.20.11 Piyasa araştırması hizmetleri: nitel anketler

73.20.11 Monografi, istatistik, ekonometrik model, anket vb. araştırmaların kullanımı (nitel anketlerler
yoluyla)

73.20.11 Piyasa araştırması hizmetleri

73.20.11 Pazar araştırması hizmetleri

73.20.12 Monografi, istatistik, ekonometrik model, anket vb. araştırmaların kullanımı (bir defalık nicel
anketler yoluyla)

73.20.12 Piyasa araştırması hizmetleri: bir defalık nicel anketler

73.20.12 Piyasa analizi, rekabet analizi ve tüketici davranışları (bir defalık nicel anketler yoluyla)

73.20.12 Yalnız bir kere uygulanan ve cevapları aralık olarak gruplanabilen anketler (bir defalık nicel
anketler yoluyla)

73.20.13 Piyasa analizi, rekabet analizi ve tüketici davranışları (nicel sürekli ve düzenli anketler)

73.20.13 Düzenli olarak uygulanan ve cevapları aralık olarak gruplanabilen anketler (nicel sürekli ve
düzenli anketler)

73.20.13 Monografi, istatistik, ekonometrik model, anket vb. araştırmaların kullanımı (nicel sürekli ve
düzenli anketler)

73.20.13 Piyasa araştırması hizmetleri: nicel sürekli ve düzenli anketler

73.20.14 Anket yapılmaksızın, farklı kaynaklardan elde edilen mevcut bilgileri kullanan pazar
araştırması (anketler hariç)

73.20.14 Monografi, istatistik, ekonometrik model, anket vb. araştırmaların kullanımı (anketler hariç)

73.20.14 Piyasa araştırması hizmetleri, anketler hariç

73.20.14 Piyasa analizi, rekabet analizi ve tüketici davranışları (anketler hariç)

73.20.19 Monografi, istatistik, ekonometrik model, anket vb. araştırmaların kullanımı

73.20.19 Diğer piyasa araştırması hizmetleri

73.20.19 Piyasa analizi, rekabet analizi ve tüketici davranışlarının araştırılması
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73.20.20 Sosyal, ekonomik, siyasi ve diğer konulara ilişkin kamuoyu görüşlerini elde etmek için
tasarlanan araştırma hizmetleri

73.20.20 Kamuoyu yoklaması hizmetleri

73.20.20 Kamuoyu araştırma hizmetleri

74.10.11 İç dekorasyon hizmetleri

74.10.11 İç tasarım (mimari) hizmetleri

74.10.11 İç dekorasyon için tasarımların çizilmesi hizmetleri

74.10.11 İç tasarım hizmetleri

74.10.11 İnsanların fiziksel, estetik ve fonksiyonel gereksinimlerini karşılamak üzere iç alanlara ilişkin
planlama ve tasarım gibi iç tasarım hizmetleri

74.10.12 Endüstriyel tasarım hizmetleri

74.10.12 Endüstriyel ürünlerin tasarım hizmetleri, yani insan karakteristikleri ve ihtiyaçları, güvenlik,
pazar cazibesi ve dağıtım, kullanım ve bakım etkinliği dikkate alınarak ürünün malzemesinin,
yapımının, mekanizmasının, şeklinin, renginin ve yüzey cilasının belirlenmesi dahil olmak
üzere ürünlerin kullanımını, değerini ve görünüşünü optimize eden tasarımların ve
spesifikasyonların oluşturulması ve geliştirilmesi

74.10.19 Teknik ve diğer gereksinimleri estetik sınırlamalarla uyumlu hale getirerek geniş bir
yelpazedeki ürünler için tasarımların yaratılması ve modellerin hazırlanmasından oluşan
hizmetler

74.10.19 Reklam amaçlı tasarımlar dahil grafik tasarım hizmetleri

74.10.19 Mobilya tasarımı

74.10.19 Reklam amacıyla grafik tasarımı

74.10.19 Diğer uzmanlaşmış tasarım hizmetleri

74.10.19 Üç boyutlu model üretimi

74.10.19 Giyim eşyası, ayakkabı ve mücevher tasarımı,

74.10.19 Paket tasarım hizmetleri

74.10.19 Çeşitli diğer sipariş ürünleri için estetik tasarımlar

74.10.20 Kendi hesabına üretilen orijinal tasarım konseptleri (endüstri ürünleri tasarımı, estetik tasarım,
grafik tasarım) (Bu fikri mülkiyet hakkı olan ürünler bilgiyi başkalarına satmak veya
lisanslamak amacıyla üretilmiştir.)

74.10.20 Tasarım orijinalleri (kendi hesabına)

74.20.11 Fotografik levha ve filmler, dolu fakat tab edilmemiş

74.20.11 Fotoğrafçılıkta kullanılan levhalar ve filmler (dolu, develope edilmemiş)

74.20.11 Fotoğrafçılıkta kullanılan kağıt, karton ve mensucat (dolu, develope edilmemiş)

74.20.12 Ofset baskı için fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve filmler (dolu ve develope edilmiş)

74.20.12 Fotografik levha ve filmler, dolu ve tab edilmiş olanlar (ofset çoğaltma için)

74.20.19 Fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve filmler (dolu ve develope edilmiş); ofset baskı için olanlar
HARİÇ

74.20.19 Diğer fotografik levha ve filmler, dolu ve tab edilmiş olanlar

74.20.21 Bebek ve çocuk portreleri

74.20.21 Pasaport ve kimlik kartı fotoğrafları

74.20.21 Portre fotoğrafçılığı hizmetleri

74.20.21 Stüdyoda çekilen moda fotoğrafları

74.20.21 Kurumsal resimler

74.20.21 Stüdyoda veya müşterinin bürosu ya da evi gibi diğer mekanlarda insanların veya diğer
nesnelerin fotoğrafını çekme hizmetleri (Genellikle resimlerin müşterinin belirlediği
özelliklere göre tab edilmesi ve basılması hizmetleri kapsanır)

74.20.21 Aile veya askerlik portreleri

74.20.22 Reklam görselleri, broşür, gazete ilanları için fotoğrafçılık hizmetleri

74.20.22 Fotoğraf çekimini içeren hizmetler
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74.20.22 Makine ve binaların fotoğraf çekimi

74.20.22 Kataloglar için için fotoğrafçılık hizmetler

74.20.22 Reklamcılıkla ilgili fotoğrafçılık hizmetleri

74.20.22 Moda kıyafetleri ve diğer giyim eşyasının fotoğraf çekimi

74.20.22 Halkla ilişkilerde kullanmak üzere kişiler ve diğer nesnelerin fotoğraf çekimi

74.20.22 Reklamcılık ve ilgili fotoğrafçılık hizmetleri

74.20.22 Ticari mal, endüstriyel ürünlerin fotoğraf çekimi

74.20.23 Foto muhabirliği hizmetleri

74.20.23 Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinlik videoculuğu hizmetleri

74.20.23 Nikah, mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve olaylar ve diğer ilgi çekici
olayların fotoğraflarının çekilmesi veya videoya çekilmesi hizmetleri

74.20.24 Hava taşıtı veya helikopterden manzara, yapı ve diğer yüzeylerin fotoğrafının çekilmesi
hizmetleri

74.20.24 Hava fotoğrafçılığı hizmetleri

74.20.29 Tıbbi ve biyolojik fotoğrafçılık

74.20.29 Özel aparat ve teknikler kullanılarak insanların, nesnelerin veya manzaranın fotoğrafını çekme
hizmetleri

74.20.29 Sualtı fotoğrafçılığı

74.20.29 Diğer uzmanlaşmış fotoğrafçılık hizmetleri

74.20.29 Fotomikrografi

74.20.31 Renkli baskı

74.20.31 Fotoğrafik slaytların hazırlanması hizmetleri

74.20.31 Filmlerin kopyalanması hizmetleri

74.20.31 Negatiflerin veya slaytların çoğaltılması

74.20.31 Siyah-beyaz işleme

74.20.31 Amatör fotoğrafçılar ve ticari müşteriler için filmlerin tab edilmesini içeren hizmetler

74.20.31 Slayt ve negatiflerin çoğaltılması, tekrar basılması, vb.

74.20.31 Fotoğraf işleme hizmetleri

74.20.31 Fotoğraf ve filmlerin diğer ortamlara dönüştürülmesi

74.20.31 Müşterinin isteklerine göre başkaları için öncelikle negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin
basılması hizmetleri

74.20.32 Rötuşlama ve diğer özel Fotografik efektler

74.20.32 Fotoğraf restorasyonu ve rötuşlama hizmetleri

74.20.32 Fotoğrafların restorasyonu hizmetleri

74.20.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fotoğrafçılık hizmetleri

74.20.39 Mikrofilm hizmetleri

74.30.11 Metinlerin bir dilden başka bir dile yazılı doküman olarak tercümesiyle ilişkili hizmetler

74.30.11 Tercüme hizmetleri

74.30.12 Sözlü tercüme hizmetleri

74.30.12 Bir dilde sözlü olarak söylenenleri başka bir dilde sözlü olarak söylemeyle ilişkili sözlü
tercüme hizmetleri

74.30.12 Çeviri hizmetleri

74.90.11 Fatura denetimi ve navlun oranı bilgi hizmetleri

74.90.12 Profesyonel uygulamalar dahil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin alım ve satımının
düzenlenmesi hizmetleri

74.90.12 İş komisyonculuğu ve ekspertiz hizmetleri (gayrimenkul ile sigorta için olanlar hariç)

74.90.12 Antika eşyalar, mücevher vb.leri için ekspertiz faaliyetleri

74.90.13 Çevre danışmanlık hizmetleri
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74.90.13 Çevre danışmanlığı hizmetleri

74.90.13 Doğal kaynak yönetim danışmanlığı, yani ekolojik sürdürülebilir gelişmedeki ve arazinin,
ormanların, su kütlelerinin, gaz, yağ ve maden yataklarının, yabani hayat popülasyonlarının ve
diğer doğal kaynakların kullanılmasındaki en iyi uygulamalarla ilgili nesnel bilgi, tavsiye veya
rehberlik sağlanması

74.90.13 Çevresel politika geliştirme danışmanlığı, yani çevreyle ilgili tüzükler, yönetmelikler,
standartlar veya uygulamaların tasarlanması ve geliştirilmesinde kamu kurumlarına ve özel
kurumlara tavsiye vermek,

74.90.13 Çevresel denetimler, yani bir tarafın uygulanabilir çevresel gereksinimlerle uyumlu mevcut
durumunun veya bir tarafın çevresel uyum politikalarının, uygulamalarının ve kontrollerinin
bağımsız olarak değerlendirilmesi

74.90.13 Çevresel konularda danışmanlık hizmetleri

74.90.13 Çevresel çalışmaların değerlendirilmesi, yani bir çevresel çalışmanın güçlü ve zayıf yönlerini
açıklayan ve temel alternatif yargılar veren analizlerin sağlanması (Çevresel çalışmaların
değerlendirilmesi çevresel düzenleyicilere ileride verilecek yanıtların analizini de içerebilir.)

74.90.13 B.y.s. diğer çevresel danışmanlık hizmetleri

74.90.13 Arazi iyileştirme planlama hizmetleri, yani çevresel kirliliğin genellikle belirli bir yerde
azaltılması için teknik ve diğer gereksinimleri kanun veya yönetmelikle düzenlendiği şekilde
birleştiren planların hazırlanması

74.90.13 Çöp yönetim danışmanlığı, yani çöplerin minimizasyonu, ulaştırılması, işlenmesi, bertarafı
ve/veya geri dönüştürülmesinin en iyi uygulamaları ile ilgili nesnel bilgi, tavsiye veya
rehberlik sağlanması

74.90.13 Çevresel değerlendirme, yani aşağıdaki amaçların herhangi biri veya daha fazlası için
üstlenilen hedef araştırmalar: Belli bir alanda çevresel kirliliğin olup olmadığını belirlemek,
eğer varsa kirliliğin kaynağını, yapısını, ve kirliliğin yayılımını tespit etmek; amaçlanan bir
projeyle veya bir yerle ilişkili çevre kirliliğinden ötürü kamu güvenliği ve sağlığının etkilenme
riskini hesaplamak; insan faaliyetleri ve doğal faaliyetler sonucu oluşan çevresel
değişikliklerin ekoloji veya ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmek

74.90.14 Atmosfere ilişkin meteorolojik analizlerin sağlanması ile hava koşulları ve hava durumunun
tahmin edilmesi

74.90.14 Hava tahmini ve meteorolojik hizmetler

74.90.15 Müşteriye en uygun olan güvenlik tipleri hakkında veya var olan sistemin geliştirilmesi
hakkında müşteri gereksinimlerini belirleyerek tavsiye ve önerilerde bulunmaya ilişkin
hizmetler

74.90.15 Güvenlik danışmanlığı hizmetleri

74.90.15 Tek başına güvenlik danışmanlık hizmetleri

74.90.19 B.y.s. diğer bilimsel ve teknik danışmanlık hizmetleri

74.90.19 Agronom (bilimsel tarım uzmanı) ve tarım ekonomistleri tarafından sağlanan hizmetler

74.90.19 Miktar sürveyanları (kesin hesap araştırmacıları) tarafından sağlanan hizmetler

74.90.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilimsel ve teknik danışmanlık hizmetleri

74.90.19 B.y.s. diğer bilimsel ve teknik danışmanlar tarafından sağlanan hizmetler

74.90.19 Matematikçiler, istatistikçiler vb.leri tarafından verilen bilimsel danışmanlık hizmetleri

74.90.19 Tarım uzmanları ve tarım ekonomistleri tarafından sağlanan hizmetler

74.90.20 Telif hakkı ve bunların gelirleriyle ilgili yönetim hizmetleri (sinema filmleri ve sanatsal haklar
için olanlar hariç)

74.90.20 Gayrimenkul, sigorta ve mühendislik için olanlar hariç uzman danışmanlık hizmetleri,
örneğin, sanat konusunda uzman danışmanlık hizmetleri, mahkemeler için uzman danışmanlık
hizmetleri, vb.

74.90.20 Endüstriyel mallar (patent, lisans, ticari marka, imtiyaz vb.) için yönetim hizmetleri

74.90.20 Sınai mülkiyet hakları (patent, lisans, ticari marka, imtiyaz, vb.) hakkı için yönetim hizmetleri

74.90.20 Kişisel tiyatro veya sanat ajans veya acentelerinin hizmetleri

74.90.20 Kitap, oyun, sanatsal çalışmalar, fotoğraf ve benzerlerinin yayımcı, yapımcı vb. ile
düzenlenmesi
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74.90.20 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, teknik ve iş hizmetleri

74.90.20 Telif hakları ve bunların gelirleri için yönetim hizmetleri (sinema filmi ve sanat eserleri
hakları hariç)

74.90.20 Sinema filmleri, tiyatro eserleri veya diğer eğlence ya da spor etkinliklerine yönelik
düzenleme isteyen bireyler adına ajanslar ve aracılar tarafından sağlanan hizmetler

75.00.11 Veterinerlik hizmetleri, ev hayvanları için

75.00.11 Ev hayvanları için veterinerlik hizmetleri

75.00.11 Ev hayvanlarına hayvan hastanesinde ve hastane dışında verilen tıbbi, cerrahi ve dişçilik
hizmetleri. Bu hizmetler hayvan sağlığı konusunda bakımı, tedaviyi ve/veya korumayı
amaçlamaktadır

75.00.12 Veterinerlik hizmetleri, çiftlik hayvanları için

75.00.12 Çiftlik hayvanlarına hayvan hastanesinde ve hastane dışında verilen tıbbi, cerrahi ve dişçilik
hizmetleri. Bu hizmetler hayvan sağlığı konusunda bakımı, tedaviyi ve/veya korumayı
amaçlamaktadır

75.00.19 Diğer veterinerlik hizmetleri

75.00.19 Ev ve çiftlik hayvanları (hayvanat bahçesi hayvanları ve kürkü için yetiştirilen hayvanlar
dahil) dışındakilere hayvan hastanesinde ve hastane dışında verilen tıbbi, cerrahi ve dişçilik
hizmetleri. Bu hizmetler hayvan sağlığı konusunda bakımı, tedaviyi ve/veya korumayı
amaçlamaktadır

75.00.19 Hastane, laboratuvar ve teknik hizmetler, gıda (özel diyetler dahil) ve diğer tesis ve kaynaklar

77.11.10 Ağırlığı ≤ 3,5 ton olan otomobil ve diğer hafif motorlu taşıtların sürücüsüz olarak kiralanması
veya leasingi hizmetleri.

77.11.10 Kiralama ve leasing hizmetleri, otomobil ve motorlu hafif kara taşıtları için

77.12.11 Şoförü olmaksızın kamyon kiralama hizmetleri

77.12.11 Ağırlığı > 3,5 ton olan, esas olarak malların taşınması için tasarlanmış motorlu taşıtların
(örneğin; yarı treyler (yarı römork), traktör, kamyon, yük vagonu ve diğer araçlar) sürücüsüz
olarak kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.12.11 Kiralama ve leasing hizmetleri, yük taşıma araçları için (şoförü olmaksızın)

77.12.19 Kiralama ve leasing hizmetleri, diğer kara taşımacılığı araçları için (şoförü olmaksızın)

77.12.19 İnsanlar veya hayvanlar tarafından çekilen yolcu taşıma taşıtlarının sürücüsü olmaksızın
kiralanması hizmetleri

77.12.19 Otobüs gibi toplu taşıma tipindeki diğer yolcu araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması veya
leasingi hizmetleri

77.12.19 İnsan veya hayvanla çekilen yolcu araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması hizmetleri

77.12.19 Diğer kara taşımacılığı araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.21.10 Planörler, delta kanatlar kiralanması veya leasingi

77.21.10 gezinti teknelerinin kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.21.10 Eğlence ve spor ekipmanlarının kiralanması

77.21.10 Kiralama ve leasing hizmetleri, eğlence ve spor eşyaları için

77.21.10 Gezinti botları botları (kanolar, yelkenliler ve diğer gezinti botları) kiralanması veya leasingi

77.21.10 Bisikletlerin, kayakların kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.21.10 Gezi teknelerinin ve yatların mürettebatsız olarak kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.21.10 Bisiklet, kar kayağı, buz pateni kiralanması veya leasingi

77.21.10 Spor ekipmanlarının kiralanması hizmetleri

77.21.10 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.21.10 Su sporları malzemesi (örneğin, sörf tahtası, su kayağı) kiralanması veya leasingi

77.21.10 Eğlence ve dinlenme amacına yönelik ekipmanların kiralanması veya leasingi

77.21.10 Diğer spor malzemesi (örneğin, golf sopası, saha oyunları ve raketle oynan oyunlar için
malzeme, vb.), atlar ve midilliler, kamp malzemesi vb. kiralanması veya leasingi

77.21.10 Planör ve delta kanatların kiralanması veya leasingi hizmetleri



KOD TANIM

77.21.10 Gezinti teknelerinin mürettebatsız olarak kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.22.10 Video kasetlerinin ve disklerinin kiralanması hizmetleri

77.22.10 Evde eğlence amacıyla kullanılan kayıtlı video bantları, video CD`lerin ve DVD`lerin
kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.22.10 Müzik CD'lerinin, DVD'lerinin ve kasetlerinin kiralanması

77.22.10 Kiralama ve leasing hizmetleri, video kasetler ve diskler için

77.22.10 Video oyunlarının kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.22.10 Video kasetlerinin ve disklerinin kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.22.10 Kayıtlı plakların, ses kasetlerinin ve CD`lerin kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.22.10 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması

77.22.10 Video kasetlerin ve DVD'lerin kiralanması hizmetleri

77.29.11 Kiralama ve leasing hizmetleri (televizyon, radyo, video kayıt cihazları ile bunlarla ilgili
ekipman ve aksesuarlar için)

77.29.11 Stereo sistemler, teypler, televizyonlar, radyolar kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.29.11 Video kayıt cihazları ve benzer ekipmanlar kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.29.11 Elektrikli ve elektronik her çeşit ev eğlence ekipmanlarının kiralanması veya leasingi
hizmetleri

77.29.12 Kiralama ve leasing hizmetleri, mobilya ve diğer ev eşyaları için

77.29.12 Mobilya (yatak ve yatak destekleri dahil) ve elektrikli olsun veya olmasın buzdolabı, çamaşır
makinesi, klima, vantilatör, tost makinesi, mikser vb. ev eşyalarının kiralanması veya leasingi
hizmetleri

77.29.12 Mutfak ve sofra aletlerinin, çömlek ve cam eşyaların kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.29.13 Kiralama ve leasing hizmetleri, müzik aletleri için

77.29.13 Müzik aletlerinin kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.29.14 Kiralama ve leasing hizmetleri, ev tekstili için

77.29.14 Ev tekstili kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.29.15 Tekstil, giysi ve ayakkabı kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.29.15 Kiralama ve leasing hizmetleri, tekstil, giysi ve ayakkabı için

77.29.15 Kostüm kiralama hizmetleri

77.29.15 Giyim eşyasını kiralama hizmetleri

77.29.16 Kiralama ve leasing hizmetleri, kendin yap türünden işler için makine, araç ve gereçler

77.29.16 Çim biçme makinelerinin kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.29.16 Operatörü olmaksızın çim biçme makinesi, onarım aletleri ve benzerlerinin kiralanması veya
leasingi hizmetleri

77.29.16 Kendin yap türünden makine ve araçların (amatörlerin montajını kendi başına yapabileceği
makine ve araçlar) kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.29.19 Çiçekler ve bitkilerin kiralaması ve leasingi hizmetleri

77.29.19 Kitapların kiralanması hizmetleri

77.29.19 Tıbbi ekipmanların (koltuk değneği) ve paramedikal ekipmanların kiralanması veya leasingi
hizmetleri

77.29.19 Kitap, gazete ve dergilerin kiralaması ve leasingi hizmetleri

77.29.19 Kamera, fotoğraf ekipmanı, dürbün ve diğer optik eşyaların kiralaması ve leasingi hizmetleri

77.29.19 Kitapların kiralanması

77.29.19 Kol ve duvar saatleri vb. kiralaması ve leasingi hizmetleri

77.29.19 Kiralama ve leasing hizmetleri, başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel eşyalar ve ev
eşyaları için

77.29.19 Mücevheratın kiralaması ve leasingi hizmetleri

77.31.10 Kiralama ve leasing hizmetleri, tarımsal makine ve ekipmanlar için
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77.31.10 Tarım ve orman makine ve ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi
hizmetleri

77.31.10 Tarım ve orman makine ve ekipmanlarının (yani 28.30`daki faaliyetlerle üretilen traktörler ve
araçları, tohum serpme ve fide dikme makineleri, hasat etme, kesme ve dizme makineleri vb.
gibi) operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.32.10 İnşaat ve toprak taşıma amaçlı traktör, yol greyderi, yol silindiri, buldozer, kazma makinesi, ön
ve arkası yükleyici, kurma ve sökme işlemi olmaksızın yapı iskelesi, şantiye kulübesi ve
benzerlerinin kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.32.10 Bina ve bina dışı inşaat makineleri ve ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması veya
leasingi hizmetleri

77.32.10 Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların operatörsüz olarak
kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.32.10 İnşaat iskelesinin kurulma ve sökme olmadan kiralanması hizmetleri

77.32.10 Kiralama ve leasing hizmetleri, bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanlar
için

77.33.11 Elektronik hesap makineleri, yazar kasalar ve hesaplama cihazıyla birleşik diğer makineler
gibi muhasebe makineleri ve ekipmanların operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi
hizmetleri

77.33.11 Daktilo ve kelime işlemcilerin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.33.11 Büro mobilyalarının kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.33.11 Her türlü büro makine ve ekipmanının operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.33.11 Büro mobilyası, kasa vb. kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.33.11 Kiralama ve leasing hizmetleri, büro makine ve ekipmanları için (bilgisayarlar hariç)

77.33.11 Fotokopi makinelerinin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.33.11 Büro makine, mobilya ve ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi
hizmetleri

77.33.12 Operatörü olmaksızın bilgisayarların kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.33.12 Bilgisayarların operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.33.12 Kiralama ve leasing hizmetleri, bilgisayarlar için

77.33.12 Elektronik veri işlemciler, merkezi işlem birimleri, çevre birimleri, manyetik veya optik
okuyucular gibi bilgisayar ve çevre birimlerinin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi
hizmetleri

77.34.10 Ticari gemilerin mürettebatsız olarak kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.34.10 Esas itibariyle yolcu ve yük taşımacılığı için tasarlanmış olan tekne, gemi ve hoverkraftların
operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi hizmetleri.

77.34.10 Kiralama ve leasing hizmetleri, su yolu taşımacılığı araçları için

77.35.10 Hava taşımacılığı araçlarının (helikopter, uçak, balon gibi) operatörsüz olarak kiralanması
veya leasingi hizmetleri

77.35.10 Kiralama ve leasing hizmetleri, hava taşımacılığı araçları için

77.35.10 Mürettebatsız olarak hava yolu yolcu taşımacılığı için araç kiralama hizmetleri

77.35.10 Mürettebatsız olarak hava yolu yük taşımacılığı için araç kiralama hizmetleri

77.39.11 Lokomotif ve diğer vagonlar, metro vagonları, hafif demir yolu ekipmanları ve tramvayların
operatörsüz olarak kiralanması veya finans dışı leasingi (Bu ürünlerle ilgili kira sözleşmeleri,
leasing hizmeti alanlara finansman sağlamak üzere yapılandırılmamıştır. Kiralama ve leasing
hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile sigorta, hasarların karşılanması ve garantileri
kapsayabilir.)

77.39.11 Ticari demir yolu ulaşım ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması veya finans dışı
leasingi (Bu ürünlerle ilgili kira sözleşmeleri, leasing hizmeti alanlara finansman sağlamak
üzere yapılandırılmamıştır. Kiralama ve leasing hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile
sigorta, hasarların karşılanması ve garantileri kapsayabilir.)

77.39.11 Kiralama ve leasing hizmetleri, demir yolu taşıtları için

77.39.12 Birden çok taşıma türlerine uygun konteynerlerin kiralanması veya leasingi
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77.39.12 Kiralama ve leasing hizmetleri, konteynerler için

77.39.13 Sürücüsü olmaksızın motosiklet, karavan ve kamp gereçlerinin kiralanması veya leasingi
hizmetleri

77.39.13 Şoförü olmaksızın motosiklet ve karavanların kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.39.13 Motosiklet, karavan ve kamp gereçlerinin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi
hizmetleri

77.39.13 Kiralama ve leasing hizmetleri, motosiklet, karavan ve kamp gereçleri için

77.39.14 Telefon ve faks makinelerinin kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.39.14 Telekomünikasyon ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi hizmetleri

77.39.14 Ticari radyo, televizyon ve telekomünikasyon ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması
veya leasingi hizmetleri

77.39.14 Kiralama ve leasing hizmetleri, telekomünikasyon ekipmanları için

77.39.14 Terminal ekipmanlarının kiralanması

77.39.14 Telefon, faks makinesi, çağrı cihazı ve hücresel telefonların operatörsüz olarak kiralanması
veya leasingi hizmetleri

77.39.19 Diğer ticari ve endüstriyel makinelerin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi

77.39.19 Maden ve petrol sahasında kullanılan ekipmanların operatörsüz olarak kiralanması veya
leasingi

77.39.19 Paletlerin kiralanması hizmetleri

77.39.19 Sinema filmleri üretim ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi

77.39.19 Motorlar ve türbinlerin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi

77.39.19 Kiralama ve leasing hizmetleri, başka yerde sınıflandırılmamış operatörsüz diğer makine ve
ekipmanlar ile maddi mallar için

77.39.19 Hayvanların kiralanması hizmetleri (örneğin, sürü, yarış atları)

77.39.19 Kişisel eşyalar veya ev eşyaları hariç, genellikle endüstride sermaye malı olarak kullanılan,
elektrikli veya elektriksiz her türlü makinenin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi

77.39.19 Konaklama veya büro konteynerlerinin kiralanması hizmetleri

77.39.19 Müşterinin kayıt ekipmanlarına ilişkin teknisyen ve operatörleri sağladığı durumlarda, ses
kayıt stüdyolarının veya ses kayıt ekipmanlarının sağlanması

77.39.19 Mesleki ve bilimsel amaçlı ölçüm ve kontrol ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması
veya leasingi

77.39.19 Takım tezgahlarının operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi

77.39.19 Madeni para ile çalışan kumar makinelerinin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi

77.39.19 Sergi malzemesinin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi

77.40.11 Araştırma ve geliştirme ürünlerinin kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri

77.40.11 Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarının kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri,
yani mucitler tarafından üretilen madde bileşimleri, süreçler, mekanizmalar, elektrik ve
elektronik devreler ve cihazlar, eczacılık formülasyonları ve canlı varlıkların yeni çeşitleri gibi
buluşlar (Bu hizmet, üçüncü kişilere lisanslama, yeni ürünleri üretmek için üretim sürecinde
patentli tasarımları kullanma ve benzerleri gibi söz konusu ürünlerin kullanım haklarını
kapsar. (Bir ürünün (örneğin, paket yazılım, kitap) parçası olarak satılan sınırlı son kullanıcı
lisansları burada kapsanmaz.))

77.40.11 Araştırma ve geliştirme ürünlerinin kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri (Bu hizmet,
üçüncü kişilere lisanslama, yeni ürünleri üretmek için üretim sürecinde patentli tasarımları
kullanma ve benzerleri gibi söz konusu ürünlerin kullanım haklarını kapsar. (Bir ürünün
(örneğin, paket yazılım, kitap) parçası olarak satılan sınırlı son kullanıcı lisansları burada
kapsanmaz.))

77.40.12 Ticari markanın ve imtiyazın (franchise) kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri

77.40.12 Ticari markaların kullanımı ve diğer üretilmeyen varlıklarla ilgili olarak imtiyazların
işletilmesi hakları için lisanslama hizmetleri

77.40.12 Pazarlama kanallarının (imtiyazlar/franchise dahil) organizasyonu için danışmanlık hizmetleri
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77.40.13 Petrol, doğal gaz ve petrol dışı maden yatakları için maden arama gibi, maden arama ve
değerleme bilgisinin kullanım hakları için lisanslama hizmetleri

77.40.13 Maden çıkarım ve değerleme kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri

77.40.14 Orijinal ticari marka ve imtiyazın (franchise) kullanımı yani, belli bir marka adının yasal
olarak kaydedilmiş sahipliği (Bu ürünler, ticari marka veya imtiyazı (franchise) diğerlerinin
kullanımına izin verilmesine bağlı olarak kendi hesabına fayda sağlamak amacıyla üretilir.)

77.40.14 Ticari marka ve imtiyaz (franchise)

77.40.19 Mimarlık ve mühendislik planları, endüstriyel tasarımlar gibi diğer fikri mülkiyet ürün
çeşitlerinin kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri

77.40.19 Diğer fikri mülkiyet ürünlerinin ve benzeri ürünlerin kullanım hakkı için lisanslama hizmetleri
(telif hakkı alınmış olan çalışmalar hariç)

78.10.11 Yönetici araştırma hizmetleri kapsamında iş profilini geliştirme, özgün araştırmalar yapma ve
olası iş adaylarını belirlemek için ilan verme

78.10.11 Çevrim içi üst düzey yönetici araştırma hizmetleri

78.10.11 Yönetici araştırma hizmetleri kapsamında müşteri kuruluşların yönetim kadrosuyla ayrıntılı
görüşmeleri yapma

78.10.11 Yönetici araştırma hizmetleri

78.10.11 Yönetici araştırma hizmetleri kapsamında görüşme düzenlemelerini yapma, ücret konusunu
görüşme ve işe kabul edildikten sonra takibini yapma

78.10.11 Yönetici araştırma hizmetleri kapsamında olası adayların ön elemesini yapma, yüksek nitelikli
başvuru sahiplerinin gizli listesini hazırlama, sunma ve müşterilerle tartışma

78.10.11 Müşterinin belirlediği özelliklere göre, yüksek ücretli üst düzey yönetici, kıdemli idareci ve
mesleki pozisyonların doldurulmasıyla sınırlandırılmış olan, uzmanlık gerektiren araştırma ve
işe alma hizmetleri

78.10.11 Olası çalışan/müşteri (işveren) hangi adayın işe alınacağı konusunda karar verir. Aday işe
alınsın veya alınmasın sağlanan hizmetin ücreti tahsil edilir

78.10.12 Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri, örneğin; tiyatral rol dağıtım ajansları

78.10.12 Sinema filmleri, televizyon ve diğer tiyatroyla ilgili rol dağıtım hizmetleri

78.10.12 Özel tiyatro veya sanat temsilcileri veya ajanslarının hizmetleri

78.10.12 Sürekli istihdam kapsamında adayları sınav yapma, görüşme, referansları kontrol etme,
değerlendirme ve danışma hizmetleri (Bu hizmetler olası işverenler tarafından veya işe
yerleştirilecek aday tarafından talep edilebilir. Adaylar olası işverenler tarafından seçilebilir ve
istihdam edilebilir. İstihdam eden firma önceden belirlenen bir temelde yani sadece başarılı
olarak yerleştirilen aday için ücret alır. Bu alt kategori, yurtiçi veya yurtdışı işe yerleştirmeler
ve en alt seviyede çalışandan yönetici olarak çalışanlara kadar tüm meslekler için olmak üzere
yöneticiler için sürekli olarak işe yerleştirme hizmetlerini kapsar (yönetici araştırması yoluyla
işe alınanlar hariç).)

78.10.12 Çevrim içi sürekli iş bulma acenteliği hizmetleri

78.10.12 Sürekli istihdama dayalı olarak adayların işe alınması, seçilmesi ve uygun pozisyonlara
yerleştirilmek üzere müşteriye önerilmesi hizmetleri (Bu hizmetler olası işverenler tarafından
veya işe yerleştirilecek aday tarafından talep edilebilir. Adaylar olası işverenler tarafından
seçilebilir ve istihdam edilebilir. İstihdam eden firma önceden belirlenen bir temelde yani
sadece başarılı olarak yerleştirilen aday için ücret alır. Bu alt kategori, yurtiçi veya yurtdışı işe
yerleştirmeler ve en alt seviyede çalışandan yönetici olarak çalışanlara kadar tüm meslekler
için olmak üzere yöneticiler için sürekli olarak işe yerleştirme hizmetlerini kapsar (yönetici
araştırması yoluyla işe alınanlar hariç).)

78.10.12 Mankenlik ajansı hizmetleri

78.10.12 Sürekli istihdam hizmetleri, yönetici araştırma hizmetleri hariç

78.20.11 Yazılım geliştirici personeli temini için olan geçici iş bulma acentelerinin hizmetleri

78.20.11 Geçici iş bulma acentelerinin hizmetleri, bilgisayar ve telekomünikasyon personeli tedariği
için olan

78.20.11 Bilgisayar ve telekomünikasyon personeli temini için olan geçici iş bulma acentelerinin
hizmetleri
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78.20.11 Bilişim teknolojileri (BT) ve telekomünikasyon sistemleri destek personeli temini için olan
geçici iş bulma acentelerinin hizmetleri

78.20.11 Veri işleme personeli temini için olan geçici iş bulma acentelerinin hizmetleri

78.20.12 Geçici iş bulma acentelerinin hizmetleri, büro destek personeli tedariği için olan

78.20.12 Sekreter, katip, muhasebeci, daktilograf vb. diğer büro destek personeli sağlamak üzere geçici
personel alımı hizmetleri

78.20.13 Ticari (commercial) ve ticaret (trade) personeli sağlamak üzere geçici personel tedarik
hizmetleri

78.20.13 Geçici iş bulma acentelerinin hizmetleri, ticari (commercial) ve ticaret (trade) personeli
tedariği için

78.20.14 İnşaat işçisi, bakım işçisi, sürücü, makinist, montajcı, makine operatörü, nitelik gerektirmeyen
işlerde çalışanlar, taşıyıcı, nakliyeci ve benzerleri gibi ulaşım, depolama, lojistik veya endüstri
çalışanı sağlamak üzere geçici personel tedarik hizmetleri

78.20.14 Geçici iş bulma acentelerinin hizmetleri, ulaştırma, depolama, lojistik veya sanayi çalışanları
tedariği için

78.20.15 Geçici iş bulma acentelerinin hizmetleri, otel ve lokanta personeli tedariği için olan

78.20.15 Aşçı, garson, otel resepsiyon görevlisi gibi otel ve lokanta personeli sağlamak üzere geçici
personel tedarik hizmetleri

78.20.16 Geçici iş bulma acentelerinin hizmetleri, tıbbi personel tedariği için olan

78.20.19 Geçici iş bulma acentelerinin hizmetleri, diğer personel tedariği için olan

78.20.19 B.y.s. öğretmen, yönetici ve diğer personeli sağlamak üzere geçici personel tedarik hizmetleri

78.30.11 Diğer insan kaynaklarının sağlanması hizmetleri, bilgisayar ve telekomünikasyon personeli
(uzun süreli çalışma dönemleri için)

78.30.11 Bilişim ve telekomünikasyon sistemleri destek personeli, yazılım geliştirme personeli, veri
işleme personeli gibi bilgisayar ve telekomünikasyon personeli sağlamak üzere personel alımı
ve idaresi hizmetleri (uzun süreli çalışma dönemleri için)

78.30.11 Diğer insan kaynaklarının sağlanması hizmetleri, bilgisayar ve telekomünikasyon personeli

78.30.12 Diğer insan kaynaklarının sağlanması hizmetleri, diğer büro destek personeli (uzun süreli
çalışma dönemleri için)

78.30.12 Sekreter, katip, muhasebeci, daktilograf vb. gibi diğer büro destek personeli sağlamak üzere
personel alımı ve idaresi hizmetleri (uzun süreli çalışma dönemleri için)

78.30.12 Diğer insan kaynaklarının sağlanması hizmetleri, diğer büro destek personeli

78.30.13 Diğer insan kaynaklarının sağlanması hizmetleri, ticari (commercial) ve ticaret (trade)
personeli

78.30.13 Ticari (commercial) ve ticaret (trade) personeli sağlamak üzere personel tedariki ve idaresi
hizmetleri (uzun süreli çalışma dönemleri için)

78.30.13 Diğer insan kaynaklarının sağlanması hizmetleri, ticari (commercial) ve ticaret (trade)
personeli (uzun süreli çalışma dönemleri için)

78.30.14 Diğer insan kaynaklarının sağlanması hizmetleri (ulaştırma, depolama, lojistik veya sanayi
elemanı)

78.30.14 İnşaat işçisi, şoför, makinist, montajcı makine operatörü, gündelikçi, nakliyeci, gemici ve
benzerleri gibi ulaşım, depolama, lojistik veya endüstri çalışanları personeli sağlamak üzere
personel alımı ve idaresi hizmetleri (uzun süreli çalışma dönemleri için)

78.30.14 Diğer insan kaynaklarının sağlanması hizmetleri (ulaştırma, depolama, lojistik veya sanayi
elemanı) (uzun süreli çalışma dönemleri için)

78.30.15 Diğer insan kaynaklarının sağlanması hizmetleri, otel ve lokanta personeli

78.30.15 Aşçı, garson, otel resepsiyon memuru gibi otel ve lokanta personeli sağlamak üzere personel
alımı ve idaresi hizmetleri (uzun süreli çalışma dönemleri için)

78.30.15 Diğer insan kaynaklarının sağlanması hizmetleri, otel ve lokanta personeli (uzun süreli çalışma
dönemleri için)

78.30.16 Diğer insan kaynaklarının sağlanması hizmetleri, tıbbi personel (uzun süreli çalışma dönemleri
için)
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78.30.16 Diğer insan kaynaklarının sağlanması hizmetleri, tıbbi personel

78.30.19 Başka yerde sınıflandırılmamış personel için diğer insan kaynaklarının sağlanması hizmetleri

78.30.19 B.y.s. öğretmen, yönetici ve diğer personeli sağlamak üzere personel alımı ve idaresi
hizmetleri (uzun süreli çalışma dönemleri için)

78.30.19 Başka yerde sınıflandırılmamış personel için diğer insan kaynaklarının sağlanması hizmetleri
(uzun süreli çalışma dönemleri için)

79.11.11 Rezervasyon hizmetleri, hava yolları için

79.11.11 Hava yolu biletleri için rezervasyonların düzenlenmesi kapsamında müşterinin ihtiyaçlarını
belirleme, alternatifler üzerine tavsiyelerde bulunma ve müşterinin seçimine yardımcı olma
hizmetleri (yurtiçi ve uluslararası ulaşım rezervasyonlar için) (ilgili tekrar satış hizmetleri
dahil)

79.11.11 Servis sağlayıcı adına uçak bileti verilmesi hizmeti

79.11.11 Yüz yüze, telefonla veya internet aracılığıyla hava yolu biletleri için rezervasyonların
düzenlenmesi hizmetleri (yurtiçi ve uluslararası ulaşım rezervasyonlar için) (ilgili tekrar satış
hizmetleri dahil)

79.11.12 Demir yolu biletleri için rezervasyonların düzenlenmesi kapsamında müşterinin ihtiyaçlarını
belirleme, alternatifler üzerine tavsiyelerde bulunma ve müşterinin seçimine yardımcı olma
hizmetleri (yurtiçi ve uluslararası ulaşım rezervasyonlar için) (ilgili tekrar satış hizmetleri
dahil)

79.11.12 Servis sağlayıcı adına tren bileti verilmesi hizmeti

79.11.12 Rezervasyon hizmetleri, demir yolları için

79.11.12 Yüz yüze, telefonla veya internet aracılığıyla demir yolu biletleri için rezervasyonların
düzenlenmesi hizmetleri (yurtiçi ve uluslararası ulaşım rezervasyonlar için) (ilgili tekrar satış
hizmetleri dahil)

79.11.13 Rezervasyon hizmetleri, otobüsler için

79.11.13 Otobüs biletleri için rezervasyonların düzenlenmesi kapsamında müşterinin ihtiyaçlarını
belirleme, alternatifler üzerine tavsiyelerde bulunma ve müşterinin seçimine yardımcı olma
hizmetleri (yurtiçi ve uluslararası ulaşım rezervasyonlar için) (ilgili tekrar satış hizmetleri
dahil)

79.11.13 Servis sağlayıcı adına otobüs bileti verilmesi hizmeti

79.11.13 Yüz yüze, telefonla veya internet aracılığıyla otobüs biletleri için rezervasyonların
düzenlenmesi hizmetleri (yurtiçi ve uluslararası ulaşım rezervasyonlar için) (ilgili tekrar satış
hizmetleri dahil)

79.11.14 Yüz yüze, telefonla veya internet aracılığıyla araç kiralama için rezervasyonların
düzenlenmesi hizmetleri (yurtiçi ve uluslararası ulaşım rezervasyonlar için) (ilgili tekrar satış
hizmetleri dahil)

79.11.14 Servis sağlayıcı adına araç kiralama hizmeti

79.11.14 Rezervasyon hizmetleri, araç kiralama için

79.11.14 Araç kiralama için rezervasyonların düzenlenmesi kapsamında müşterinin ihtiyaçlarını
belirleme, alternatifler üzerine tavsiyelerde bulunma ve müşterinin seçimine yardımcı olma
hizmetleri (yurtiçi ve uluslararası ulaşım rezervasyonlar için) (ilgili tekrar satış hizmetleri
dahil)

79.11.19 Servis sağlayıcı adına feribot taşımacılığı hizmeti

79.11.19 Havaalanı servis taşımacılığı için rezervasyonların düzenlenmesi kapsamında müşterinin
ihtiyaçlarını belirleme, alternatifler üzerine tavsiyelerde bulunma ve müşterinin seçimine
yardımcı olma hizmetleri (yurtiçi ve uluslararası ulaşım rezervasyonlar için) (ilgili tekrar satış
hizmetleri dahil)

79.11.19 Servis sağlayıcı adına havaalanı servis taşımacılığı hizmeti

79.11.19 Feribot taşımacılığı için rezervasyonların düzenlenmesi kapsamında müşterinin ihtiyaçlarını
belirleme, alternatifler üzerine tavsiyelerde bulunma ve müşterinin seçimine yardımcı olma
hizmetleri (yurtiçi ve uluslararası ulaşım rezervasyonlar için) (ilgili tekrar satış hizmetleri
dahil)
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79.11.19 Yüz yüze, telefonla veya internet aracılığıyla havaalanı servis taşımacılığı için
rezervasyonların düzenlenmesi hizmetleri (yurtiçi ve uluslararası ulaşım rezervasyonlar için)
(ilgili tekrar satış hizmetleri dahil)

79.11.19 Yüz yüze, telefonla veya internet aracılığıyla feribot taşımacılığı için rezervasyonların
düzenlenmesi hizmetleri (yurtiçi ve uluslararası ulaşım rezervasyonlar için) (ilgili tekrar satış
hizmetleri dahil)

79.11.19 Havaalanı servis taşımacılığı için rezervasyon hizmetleri

79.11.19 Feribot taşımacılığı için rezervasyon hizmetleri

79.11.19 Diğer seyahat acentesi hizmetleri, ulaştırma rezervasyonları için

79.11.21 Konaklama hizmetleri için rezervasyonların düzenlenmesi

79.11.21 Rezervasyon hizmetleri, konaklama için

79.11.21 Uluslararası konaklama rezervasyon hizmetleri

79.11.21 Ev veya apartman daireleri gibi ikamete uygun emlakların sahipleri için doğrudan takas
hizmetleri

79.11.21 Yurtiçi konaklama rezervasyon hizmetleri

79.11.22 Rezervasyon hizmetleri, gemi seyahati için

79.11.22 Bir günden daha uzun süreli gemi yolculuğu için rezervasyon hizmetleri

79.11.22 Bir gün veya daha kısa süreli gemi yolculuğu için rezervasyon hizmetleri

79.11.22 Gemi yolculuğu için rezervasyonların düzenlenmesi

79.11.23 Rezervasyon hizmetleri, paket tur için

79.11.23 Uluslararası paket turlar için rezervasyonların düzenlenmesi

79.11.23 Yurtiçi paket turlar için rezervasyonların düzenlenmesi

79.11.23 Paket turlar için rezervasyonların düzenlenmesi

79.12.11 Gruplar için isteğe göre uyarlanmış yurtiçi ve uluslararası paket turların düzenlenmesi,
birleştirilmesi (biraraya getirilmesi) ve pazarlanması (Bu tür paketler genellikle yolcu ve
bagajların ulaşımı, konaklama, yemek ve çevreyi görme hizmetlerinin alınmasını ve tekrar
satılmasını içerir. Paket turlar bireylere veya toptan olarak seyahat acentelerine veya diğer tur
operatörlerine satılabilirler.)

79.12.11 Tur operatörü hizmetleri, turların düzenlenmesi ve birleştirilmesi için

79.12.11 Paket turların düzenlenmesi, birleştirilmesi (biraraya getirilmesi) ve pazarlanması (Bu tür
paketler genellikle yolcu ve bagajların ulaşımı, konaklama, yemek ve çevreyi görme
hizmetlerinin alınmasını ve tekrar satılmasını içerir. Paket turlar bireylere veya toptan olarak
seyahat acentelerine veya diğer tur operatörlerine satılabilirler.)

79.12.11 Yurtiçi ve uluslararası hazır paket turların düzenlenmesi, birleştirilmesi (biraraya getirilmesi)
ve pazarlanması (Bu tür paketler genellikle yolcu ve bagajların ulaşımı, konaklama, yemek ve
çevreyi görme hizmetlerinin alınmasını ve tekrar satılmasını içerir. Paket turlar bireylere veya
toptan olarak seyahat acentelerine veya diğer tur operatörlerine satılabilirler.)

79.12.12 Kendi hesabına tur yönetimi hizmetleri

79.12.12 Tur yönetimi hizmetleri

79.90.11 Turizm teşvik hizmetleri

79.90.11 Ülkeler, bölgeler veya topluluklar için turizme yönelik teşvik hizmetleri

79.90.12 Ziyaretçi danışma hizmetleri

79.90.12 Turizm bürolarının uygulamaya yönelik hizmetleri

79.90.12 Varış noktaları göz önüne alınarak ziyaretçiler veya olası ziyaretçiler için bilgi sağlanması,
broşürlerin hazırlanması vb.

79.90.20 Turist rehberlik acenteleri ve kendi hesabına turist rehberleri

79.90.20 Turist rehberlik hizmetleri

79.90.31 Devre mülk takas hizmetleri

79.90.31 Devre mülk sahipleri için takas ve rezervasyon hizmetleri (genellikle puanlara dayalı)

79.90.32 Rezervasyon hizmetleri (toplantı merkezi, kongre merkezi ve sergi salonu için olanlar)

79.90.39 Bilet acenteliği hizmetleri
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79.90.39 Rezervasyon hizmetleri (etkinlik biletleri, eğlence ve dinlence hizmetleri ve b.y.s. diğer
rezervasyonlar için olanlar)

79.90.39 Tiyatro, konser veya spor etkinlikleri gibi etkinliklere katılım için rezervasyon düzenlenmesi

80.10.11 Para, senet ve diğer değerli şeylerin kiralanan personel eşliğinde, bu mallara taşıma esnasında
doğrudan koruma sağlanarak zırhlı araçla taşınması ve dağıtımı hizmetleri

80.10.11 Bankaların para toplama ve mevduat hizmetleri

80.10.11 Tahvil ve menkul kıymetlerin transfer hizmetleri

80.10.11 Zırhlı araç hizmetleri

80.10.12 Koruma hizmetleri

80.10.12 Bekçi köpeği hizmetleri

80.10.12 Güvenlik koruma hizmetleri

80.10.12 Kişileri koruma hizmetleri

80.10.12 Araç park kontrol hizmetleri

80.10.12 İnsanların veya özel, endüstriyel ve ticari malların güvenliğini sağlamak için, kiralanan
personel yardımıyla yangına, hırsızlığa ya da kanunsuz girişlere karşı korunması hizmetleri

80.10.12 Geçiş kontrolü hizmetleri

80.10.12 Koruma ve devriye hizmetleri

80.10.19 Bekçi köpeklerinin eğitilmesiyle ilgili hizmetler

80.10.19 Herhangi bir ortamdaki bilginin güvenli bir şekilde imha edilmesi

80.10.19 Koruma köpeklerinin eğitimi

80.10.19 Diğer güvenlik hizmetleri

80.10.19 Poligraf (yalan makinesi) hizmetleri

80.10.19 Parmak izi hizmetleri

80.20.10 Güvenlik sistemleri aygıtları için izleme ve bakım hizmetleri

80.20.10 Hrsızlık ve yangın alarmları gibi güvenlik sistemleri cihazlarının kontrolünü ve bakımını,
alınan alarm sinyali ile tüm sistemin uygun çalıştığının doğrulanması veya kontrolünü ve
polis, itfaiye ya da diğer birimlerin harekete geçirilmesini içeren hizmetler

80.20.10 Uzaktan kontrol hizmetleri

80.20.10 Güvenlik sistemleri hizmetleri

80.30.10 Cinayet suçları, hırsızlık, dolandırıcılık, mağazalardan mal çalma, sahtekarlık, kayıp şahıslar,
aile içi ilişkiler ve diğer yasal ve yasal olmayan konularla ilgili olarak müşteri tarafından
bildirilen soruşturma olaylarından oluşan hizmetler

80.30.10 Mağazadan mal çalınmasını önleme hizmetleri

80.30.10 Soruşturma hizmetleri

80.30.10 Dedektiflik hizmetleri

80.30.10 İç denetim ve gizli soruşturmalar

81.10.10 Askeri, hapishane ve diğer tesisler (bilgisayar tesisleri yönetimi hariç) gibi tesislerin yönetimi

81.10.10 Genel iç temizlik, bakım, çöplerin toplanması, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, resepsiyon,
çamaşırhane vb. gibi müşterilerin tesisleri dahilindeki destek hizmetlerin bir
kombinasyonunun gerçekleştirilmesi

81.10.10 Tesislerdeki destek hizmetleri (genel iç temizlik, bakım ve küçük çaplı onarımlar, çöplerin
toplanması, koruma ve güvenlik gibi hizmetlerin kombinasyonu)

81.10.10 Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri

81.21.11 Hanehalkı için ev işleri hizmetleri

81.21.11 Genel ev temizliği hizmetleri

81.21.11 Hanehalkları için günlük ev işleri

81.21.11 Sızdıran tuvaletlerin tamiri, aydınlatma armatürlerinin değiştirilmesi vb. ev işleri ve onarım
hizmetleri

81.21.12 Meskenler veya ticari, idari ve endüstriyel binaların temizlik ve bakımını içeren hizmetler



KOD TANIM

81.21.12 Mobilya cilalama hizmeti

81.21.12 Küçük onarımlar dahil, diğer kapıcılık faaliyetlerine benzer bakım hizmetleri

81.21.12 Kat temizleme ve cilalama hizmetleri

81.21.12 İç duvar temizliği hizmeti

81.21.12 Binaların diğer genel temizlik hizmetleri

81.22.11 Pencere temizlik hizmetleri

81.22.11 Mesken ve diğer binalarda pencere temizleme hizmetleri. Dış camları askı iskele kullanarak
temizleme hizmetleri de kapsanmaktadır

81.22.12 Endüstriyel tesislerin parçalarını oluşturan depo ve tanklara yönelik uzmanlaşmış temizlik
hizmetleri

81.22.12 Büro, fabrika, mağaza, kurum ve diğer işletme ve mesleki binalar ile çok birimli ikamet amaçlı
binalar dahil her türlü binaya ilişkin dış temizlik hizmetleri

81.22.12 Uzmanlaşmış temizlik hizmetleri

81.22.12 Bilgisayar odalarında yapılan temizlik hizmetleri ve benzerleri

81.22.12 B.y.s. diğer bina ve endüstriyel temizlik hizmetleri

81.22.12 Endüstri makinelerinin temizlik hizmeti

81.22.12 Nesne veya binaların (ameliyathanelerin) sterilizasyonu

81.22.13 Baca temizleme

81.22.13 Ocak ve baca temizlik hizmetleri

81.29.11 Diğer tarım dışı zararlıları kontrol hizmetleri

81.29.11 Binalar ve diğer tarım dışı yapılar için dezenfekte ve böceklerin, kemirgenlerin ve diğer
zararlıların imhası hizmetleri

81.29.11 Otobüs, tren, tekne, uçak gibi araçların dezenfekte edilmesi

81.29.11 Binaları ve benzerlerini dezenfekte etme ve buralardaki böceklerin, kemirgenlerin ve diğer
zararlıların imhası hizmetleri

81.29.11 Buharla dezenfekte etme ve haşere kontrol hizmetleri

81.29.11 Uçaklar için dezenfekte etme ve uçaklardaki böceklerin, kemirgenlerin ve diğer zararlıların
imhası hizmetleri

81.29.11 Böceklerin, kemirgenlerin ve diğer zararlıların imhası

81.29.11 Gemiler için dezenfekte etme ile gemilerdeki böceklerin, kemirgenlerin ve diğer zararlıların
imhası hizmetleri

81.29.11 Mesken ve diğer binaların dezenfekte edilmesi

81.29.11 Dezenfekte ve böceklerin, kemirgenlerin ve diğer zararlıların imhası hizmetleri

81.29.11 Dezenfekte ve imha hizmetleri

81.29.12 Yola kum ve tuz serpilmesi

81.29.12 Süpürme ve kar temizleme hizmetleri

81.29.12 Uçak pistlerinin vakumlu temizleyici ile temizlenmesi hizmetleri

81.29.12 Sokakların süpürülmesi ve yıkanması vb.

81.29.12 Kar temizleme araçlarıyla karın temizlenmesi ve kürenmesi

81.29.12 Uçak pisti temizleme ve kar temizleme hizmetleri

81.29.12 Sokak süpürme ve temizleme hizmetleri

81.29.13 Diğer temizlik hizmetleri

81.29.13 Plaj temizleme hizmetleri

81.29.19 Cam şişelerin yıkanması

81.29.19 Şişelerin temizliği hizmetleri

81.29.19 Hava taşıtlarının temizlenmesi hizmetleri

81.29.19 B.y.s. diğer temizlik hizmetleri

81.29.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer temizlik hizmetleri
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81.29.19 Cam şişelerin yıkanması hizmetleri

81.29.19 Otobüsler, metro ve diğer trenler, uçaklar, gemiler ve diğer ulaşım araçlarına ilişkin olarak
uzmanlık gerektirmeyen temizlik hizmetleri

81.29.19 Otobüs ve diğer kara taşımacılığı araçlarını temizleme hizmetleri

81.29.19 Yüzme havuzunun temizliği ve bakımı hizmetleri

81.29.19 Gemilerde petrol ve yakıtların yarattığı kirliliğin uzaklaştırılması dahil, gemilerin
temizlenmesi hizmetleri

81.29.19 Kara yolu tankerlerinin ve deniz tankerlerinin temizlik hizmetleri

81.30.11 Ev bahçelerinin bakımı

81.30.11 Ev bahçelerinin dikim, bakım ve onarım hizmetleri

81.30.11 Hanehalkları için parklar ve bahçelerin, dikim, bakım ve onarım hizmetleri

81.30.11 Küçük ölçekli tasarım ve inşaat hizmetleri (zemin modelleme, istinad duvarı, yürüme yolu,
vb.)

81.30.12 Kara yolu yeşil alanları (yollar, tren hatları ve tramvay hatları, su kanalları, limanlar) için
peyzaj hizmetleri

81.30.12 Sanayi ve ticari binalar için peyzaj hizmetleri

81.30.12 Kamu ve yarı kamusal binalar (okullar, hastaneler, idari binalar, camiler, kilise binaları vb.)
için peyzaj hizmetleri

81.30.12 Diğer peyzaj hizmetleri

81.30.12 Parklar ve bahçeler için peyzaj hizmetleri

81.30.12 Tarım dışı veya orman dışı alanlar için diğer çevre düzenleme hizmetleri (yeniden
doğallaştırma, tekrar yetiştirme, muhafaza alanları, ıslah, sel önleme havzaları, vb.)

81.30.12 Özel ve kamu konutları için peyzaj hizmetleri

81.30.12 Zemin modelleme, istinad duvarı, yürüme yolu, vb. küçük ölçekli tasarım ve inşaat hizmetleri

81.30.12 Tarım dışı bitkiler için ağaçların yeniden dikilmesi, arborikültür ve ağaçların budanması
hizmetleri - gürültü, rüzgar, erozyon, görünürlük ve güneşe karşı korunmak için bitki dikimi
ve çevre düzenlemesi hizmetleri,

81.30.12 Spor alanları (futbol sahaları, golf sahaları gibi), oyun alanları, güneş banyosu için çimenler ve
diğer eğlence parkları için peyzaj hizmetleri

81.30.12 Binalar (çatı bahçeleri, bina cephesi yeşil alanları, ev içindeki bahçeler, vb.) için peyzaj
hizmetleri

81.30.12 Belediyeye ait alanlar (parklar, yeşil alanlar, mezarlıklar vb.) için peyzaj hizmetleri

81.30.12 Durgun ve akan sular (havuzlar, alternatif su alanları, göletler, yüzme havuzları, hendekler, su
yolları, fabrika kanalizasyon sistemleri) için peyzaj hizmetleri

82.11.10 Bir sözleşme veya ücret temelinde başkaları için finansal planlama, faturalama ve kayıtların
tutulması, personel ve fiziksel dağıtım ve lojistik gibi bir dizi günlük büro yönetim
hizmetlerinin sağlanması

82.11.10 Kombine büro yönetim hizmetleri

82.19.11 Çoğaltma hizmetleri

82.19.11 Ozalit, fotokopi, teksir, fotostat ve basım dışındaki diğer çoğaltma hizmetleri

82.19.11 Fotokopi hizmetleri

82.19.12 Telefon rehberinden ve diğer kaynaklardan isim ve adres listelerinin oluşturulması ve kullanım
hakkının satılması hizmetleri

82.19.12 Reklam postalama hizmetleri

82.19.12 Posta adres listesi derleme ve postalama hizmetleri

82.19.12 Postalanacak malzemeleri (reklam malzemeleri, bilgi malzemeleri ve diğer malzemeler) zarfın
üstüne adres yazarak, zarfa koyarak, mühür ve damga vurarak, tartarak ve postaya vererek
gönderme işlerinden oluşan hizmetler

82.19.12 Büro destek hizmetlerinin bir parçası olarak posta adreslerinin derlenmesi

82.19.12 Posta hizmetleri

82.19.13 Kelime işlemci hizmetleri,
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82.19.13 Daktilo ile yazma, kelime işleme veya masaüstü yayımcılık hizmeti

82.19.13 Mektup veya özgeçmiş yazımı hizmeti

82.19.13 Doküman hazırlama hizmeti

82.19.13 Doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri

82.19.13 Posta kutusu kiralanması hizmeti

82.19.13 Dokümanın redaksiyonu veya düzeltilmesi hizmeti

82.19.13 Diğer doküman kopyalama hizmetleri (ofset baskı, hızlı baskı, dijital baskı, baskı öncesi
hizmetler gibi basım hizmetleri sağlanmaksızın).

82.19.13 Sekreterya destek hizmetleri

82.19.13 Doküman transkripsiyonu hizmetleri

82.19.13 Dokümanların transkripsiyonu ve diğer sekreterya hizmetleri,

82.20.10 Müşteriler için telefonla sipariş alma

82.20.10 Müşteri için telefon aracılığıyla bilgi sağlanması veya müşteriye ek hizmet verilmesi

82.20.10 Çağrı merkezi hizmetleri

82.20.10 Telepazarlama hizmetleri

82.20.10 Telefon aracılığıyla pazarlama

82.20.10 Büro destek hizmetlerinin parçası olarak posta adreslerinin derlenmesi

82.30.11 Amaçların tanımlanması ve finansmanı (örneğin, sponsorluk, sergiler, krediler ve kayıt
ücretleri, gelir ve gider bütçelerinin tahmin edilmesi ve diğer mali konular yoluyla) dahil
olmak üzere toplantı, konferans ve kongre organizasyonu ile ilgili her konuda tavsiye ve
danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

82.30.11 Toplantı, konferans ve kongrelerin organizasyonu ve yönetimi ve aşağıda belirtilen nitelikler
dahil, kendi personeliyle olsun veya olmasın toplantıya yardım ve destek hizmetlerinin
sağlanması

82.30.11 Grup indirimi görüşmeleri dahil konaklama rezervasyon hizmetleri, katılımcıların transferi ve
yerinde taşımacılık hizmetleri, yiyecek ve içeceklerin ayarlanması ve tur programlarının
yapılması gibi hizmetlerin sağlanması veya organizasyonu

82.30.11 Simultane çeviri ve mekanda diğer hizmetlerin organizasyonu veya sağlanması

82.30.11 Toplantı, konferans veya kongreler, konuşmacı ile irtibata geçilmesi için pazarlama ve halkla
ilişkiler

82.30.11 Kongre organizasyon hizmetleri

82.30.11 Konferans kayıtları, konferans idaresi, konferans dokümantasyonu ve özetlerin dağıtımı,
dokümanların çevirisi ve benzerleri için personel, büro olanakları ve sekreteryanın
organizasyonu ve sağlanması

82.30.11 Kongre ve konferansların organizasyonu ve yönetimi

82.30.12 Amaçların tanımlanması ve finansmanı (örneğin, sponsorluk, sergiler, krediler ve kayıt
ücretleri, gelir ve gider bütçelerinin tahmin edilmesi ve diğer mali konular yoluyla) dahil
olmak üzere ticari gösteri ve ticari fuar organizasyonu ile ilgili her konuda tavsiye ve
danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

82.30.12 Kayıt işleme sistemlerinin, elektronik bilgi ve tasarımın sağlanması

82.30.12 Mekan seçimi ve konumlandırma, toplantı yeri araştırma, fizibilite ve görüşmelerle ilgili olan
yardımlar

82.30.12 Erup indirimi görüşmeleri dahil konaklama rezervasyon hizmetleri, yerinde taşımacılık
hizmetleri, yiyecek ve içeceklerin ayarlanması

82.30.12 Ticari gösteri ve ticari fuar için pazarlama ve halkla ilişkiler

82.30.12 Etkinliğin organizasyonu ile ilgili görsel-işitsel cihazlar gibi ekipmanların sağlanması ve
kurulması

82.30.12 Ticari gösteri ve ticari fuar hizmetlerinin organizasyonu ve yönetimi ve destek hizmetlerinin
sağlanması. Aşağıda belirtilen nitelikler dahil

82.30.12 Mekanda diğer hizmetlerin organizasyonu veya sağlanması

82.30.12 Tarımsal gösteriler ve fuar organizasyonu
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82.30.12 Ticari gösteri organizasyonu hizmetleri

82.30.12 Ticari gösteri ve ticari fuar kayıtları, idaresi, dokümantasyonu, dokümanların çevirisi ve
benzerleri için personel, büro olanakları ve sekreteryanın organizasyonu ve sağlanması

82.91.11 Kredi inceleme hizmetleri

82.91.11 Finansal durum, muhtemel müşterilerin kredi deneyimi, kredi başvurularının değerlendirilmesi
hizmetleri, vb.

82.91.11 Şahıs ve işletmelerin kredi notlarını belirlemeye yönelik hizmetler

82.91.11 Kredi raporlama hizmetleri

82.91.11 Kredi verilecek kişi hakkında yapılacak tahkikat hizmetleri

82.91.12 Fatura toplama hizmetleri

82.91.12 Tahsilat acentesi hizmetleri

82.91.12 Hesapların veya akitlerin devir emriyle alınabilen hesap veya paraların tahsilatı hizmetleri

82.91.12 Düzenli ödemelerin (elektrik faturası gibi) toplanması hizmetleri ve vadesinde ödenmemiş
ödemelerin geri alınması hizmetleri

82.91.12 Nakit veya hesaptan tahsil edilmek üzere poliçe, çek ve diğer faturaların karşılıklarının
tahsilatı hizmetleri

82.91.12 Vadesinde ödenmemiş hesapların ve borçların doğrudan satın alınışı ve sonradan geri alınması

82.91.12 Müşteriye yönelik hesapların, çeklerin, sözleşmelerin veya senetlerin ve para havalelerinin
toplanması hizmetleri

82.92.10 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen et paketleme ile ilgili hizmetler

82.92.10 Madeni paraların ve tedavüldeki paraların paketlenmesi hizmetleri

82.92.10 Köpükle şekillendirme, köpüklü ambalaj, büzme veya deri kaplama, doldurma, mühürleme,
şişeleme ve aerosol ambalajlama dahil otomatik veya el ile yapılan çeşitli paketleme teknikleri
kullanılarak gıda ürünleri, eczacılık ürünleri, ev temizleyicileri, tuvalet müstahzarları ve
hırdavat gibi ürünlerin başkaları için paketlenmesine yönelik hizmetler (Bu hizmetler, ayrıca
ambalajın etiketlenmesini veya mühürlenmesini de kapsar.)

82.92.10 Koli paketleme ve hediye paketleme

82.92.10 Müşterilerin adına banknot ve madeni paraların paketlenmesi, sarılması, postalanması veya
diğer şekillerde ele alınması

82.92.10 Paketleme hizmetleri

82.92.10 İçecek ve gıdalar dahil olmak üzere, sıvıların şişelenmesi

82.99.11 Mahkeme raporlaması gibi uzmanlık gerektiren stenotip kayıt hizmetleri

82.99.11 Mahkeme raporlaması gibi özel stenotip hizmetleri

82.99.11 Harfi harfine raporlama ve stenografi kayıt hizmetleri

82.99.11 Genel stenografi hizmetleri

82.99.12 Telefonla uyandırma hizmetleri

82.99.12 Telefon cevaplama hizmetleri

82.99.12 Telefona dayalı destek hizmetler

82.99.19 Televizyonda verilen canlı toplantılara ve konferanslara gerçek zamanlı (yani simultane)
altyazı sağlanması

82.99.19 Park sayacından madeni paraların toplanması hizmetleri

82.99.19 Elektrik sayacı okuma hizmetleri

82.99.19 Borcu ödenmeyen malların geri alınması hizmetleri

82.99.19 İndirim kuponu ve hediye pulları dağıtımı hizmetleri

82.99.19 Barkodlama hizmetleri

82.99.19 Yasal prosedürlerle olanlar hariç müzayedecilik hizmetleri

82.99.19 Konutların ısıtma sayaçlarının okunması

82.99.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer çeşitli iş destek hizmetleri

82.99.19 Gaz sayaçlarının okunması
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82.99.19 Isınma, elektrik, gaz ve su sayaçlarını okuma hizmetleri

82.99.19 Bir sözleşme veya ücret temeline dayalı olarak kaynak geliştirme organizasyon hizmetleri

82.99.19 Adres barkodlama hizmetleri

82.99.19 Veri hazırlama hizmetleri

82.99.19 Su sayaçlarının okunması

82.99.19 Yasal prosedürle ilişkili olanlar dışında kalan müzayede hizmetleri

84.11.11 İdari ve yasal yönetim hizmetleri

84.11.11 Merkezi, bölgesel ve yerel organların idari ve yasal yönetimi hizmetleri

84.11.12 Bütçe uygulaması ile kamu fonlarının ve kamu borçlarının yönetim hizmetleri

84.11.12 Finansal ve mali işlerle ilişkili yönetim ve denetim hizmetleri

84.11.12 Vergi ihlal inceleme hizmetleri

84.11.12 Mallara ilişkin harç/vergi toplanması

84.11.12 Finansal ve mali hizmetler

84.11.12 Vergilendirme planlarının uygulanması hizmetleri

84.11.13 Genel ekonomik ve sosyal planlar ile programların uygulanmasını biçimlendiren, koordine
eden ve denetimini yapan diğer kurum, büro, şube veya plan/program birimleri tarafından
sağlanan hizmetler

84.11.13 Tüm ekonomik ve sosyal planlamayla ilişkili yönetim ve uygulama hizmetleri

84.11.13 Hükümetin çeşitli düzeylerinde planlama ve istatistik bürolarının üstlendiği hizmetler

84.11.13 Tüm ekonomik ve sosyal planlama hizmetleri ile istatistiki hizmetler

84.11.14 Kurum, daire, büro, şube, plan/program birimi ve benzerleri tarafından doğa bilimlerine,
sosyal ve beşeri bilimlere ve temel disiplinler arası araştırmaya yönelik finansman sağlanması
veya temel araştırmaların yapılmasına ilişkin devlet faaliyetleri için sağlanan idari hizmetler

84.11.14 Temel araştırmalar için devlet hizmetleri

84.11.19 Güvenli bölge işleri ve bağımsız olmayan yönetim birimleriyle ilgili plan/program birimleri
tarafından sağlanan hizmetler

84.11.19 Seçimlerin yapılmasını idare eden program birimleri tarafından sağlanan hizmetler

84.11.19 Önceki dört kategoride belirtilmemiş olan devlet (kamu) faaliyetleri ile ilgili idari, işlevsel ve
destek hizmetleri

84.11.19 Diğer genel kamu hizmetleri

84.11.21 Personel seçimi ve yükselme, ilerleme, derecelendirme yöntemleri, iş tanımları, değerlendirme
ve sınıflandırmayı kapsayan genel personel politikaları ve yöntemleri, sivil hizmet tüzüklerinin
yönetimi ve benzer konulara yönelik geliştirme ve uygulama hizmetleri

84.11.21 Kamu için genel personel hizmetleri

84.11.21 Özel bir işlevle bağlantılı olsun veya olmasın, genel personel işleri ile ilgili kamu yönetimi
hizmetleri ve uygulamaya yönelik hizmetler

84.11.29 Merkezi kamu ihale ve tedarik hizmetleri

84.11.29 Kamu için diğer destek hizmetleri

84.12.11 Eğitime ilişkin idari hizmetler

84.12.11 Farklı eğitim kurumlarına yönelik kamu idari hizmetleri

84.12.11 Her tür okul ve diğer eğitim kurumlarına yönelik yönetim, işletim, denetim ve destek
hizmetleri

84.12.11 Hükümete bağlı birimler veya özel plan/program birimleri tarafından sağlanan eğitim sistemi
ile ilgili kamu bilgilendirme hizmetleri

84.12.12 Her tür sağlık ve sosyal hizmetler için kamu yönetimi hizmetleri

84.12.12 Genel ve özel tıbbi ve diş sağlığı, hastane ve klinikleri, hasta bakımı ve evde bakım
hizmetlerine yönelik yönetim, işletim, denetim ve destek hizmetleri (Bu hizmetler genellikle,
hastane, klinik veya pratisyen hekimle bağlantılı olmayan özel ekipler veya bireysel sağlık
personeli tarafından sağlanırlar.)

84.12.12 Sağlık hizmetlerinin yönetimi
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84.12.12 Sağlığa ilişkin idari hizmetler

84.12.12 Kişisel refahın arttırılmasına yönelik araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların
yönetimi hizmetleri

84.12.12 Kan bankası işletim hizmetleri, hastalık belirleme hizmetleri, koruma tedbirleri hizmetleri, ilaç
kalite programları yönetimi ve doğum kontrol hizmetleri gibi kamu sağlığı konularında, idari
yönetim, işletim ve destek hizmetleri (Bu hizmetler genellikle, hastane, klinik veya pratisyen
hekimle bağlantılı olmayan özel ekipler veya bireysel sağlık personeli tarafından sağlanırlar.)

84.12.13 Konut ve konut standartlarını (inşaat standartları hariç) geliştirme, izleme ve değerlendirme ile
ilgili hizmetler

84.12.13 Kamu veya insanların özel ihtiyaçlarına yönelik konut edindirme hizmetleri

84.12.13 İskan ve toplum refahına ilişkin idari hizmetler

84.12.13 Konut edindirme hakkında bilgilendirme

84.12.13 Çevre koruma programlarının yönetim hizmetleri

84.12.13 Çöp toplama ve bertaraf etme, kanalizasyon sistemi işletimi ve cadde/sokak temizliği ile ilgili
kamu idari hizmetleri

84.12.13 Devlet sübvansiyonlu konut edindirmede uygunluk koşullarının belirlenmesi ve kira
kontrolüne yönelik idari hizmetler

84.12.13 Kirlilik standartları, kirlilik konusunda bilgilendirme

84.12.13 Su temini ile ilgili idari düzenlemeler ve gelişimi de kapsayan kurum, daire, büro, bölüm ve
plan/program birimleri tarafından temin edilen hizmetler

84.12.13 Konut ve tüm toplumun gelişimine yönelik su temini, sağlık teşkilatı ve cadde/sokak
aydınlatması gibi kamu yönetimi hizmetleri

84.12.14 Dini kurumların bakımı ve çalışması için, ayrıca ulusal, bölgesel ve yerel festivaller için
yapılan destek hizmetleri

84.12.14 Eğlence, dinlence ve kültürel faaliyetlere sponsor bulma hizmetleri

84.12.14 Kültürel faaliyetlerin geliştirilmesiyle uğraşan organizasyonların hizmetleri de dahil kültürel
etkinlik ve bireysel sanatlara yönelik destek hizmetleri

84.12.14 Dinlence, kültür ve dine ilişkin idari hizmetler

84.13.11 Tarımsal reform ve toprak iskanı (kamu idaresi ile ilgili olanlar)

84.13.11 Balıkçılık ve avcılık işleri (kamu idaresi ile ilgili olanlar)

84.13.11 Haşerat, bitki hastalıkları veya diğer zararlı ajanlar ile mücadele veya yok etme hizmetleri
(tarım, orman, balıkçılık ve avcılık ile ilgili kurumlar, daireler, bürolar ve plan/program
birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.11 Yeniden ağaçlandırma çalışmaları (ilgili idari hizmetler)

84.13.11 Tarım alanları yönetimi (kamu idaresi ile ilgili olanlar)

84.13.11 Ormancılık (kamu idaresi ile ilgili olanlar)

84.13.11 Çiftliklere sağlanan veterinerlik hizmetleri (tarım, orman, balıkçılık ve avcılık ile ilgili
kurumlar, daireler, bürolar ve plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.11 Orman kaynaklarının kullanımlarının rasyonelleştirilmesi, işletilmesi (ilgili idari hizmetler)

84.13.11 Tarımsal pazarların stabilizasyonu (kamu idaresi ile ilgili olanlar)

84.13.11 Tarım alanlarının korunması (tarım, orman, balıkçılık ve avcılık ile ilgili kurumlar, daireler,
bürolar ve plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.11 Tohum denetimi ve (tohum) derecelendirme (tarım, orman, balıkçılık ve avcılık ile ilgili
kurumlar, daireler, bürolar ve plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.11 Av alanları ve balık kuluçkaları ile ilgili işletim ve destekleme faaliyetlerine bağlı idari
hizmetler (ilgili idari hizmetler)

84.13.11 Tarım, orman, balıkçılık ve avcılık ile ilgili idari hizmetler

84.13.11 Haşere ile mücadele (kamu idaresi ile ilgili olanlar)

84.13.11 Toprak geliştirme ve genişletme (tarım, orman, balıkçılık ve avcılık ile ilgili kurumlar,
daireler, bürolar ve plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.11 Ağaç kesme ruhsatlarının işlenmesi (ilgili idari hizmetler)
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84.13.11 Veterinerlik işleri (kamu idaresi ile ilgili olanlar)

84.13.11 Toprak ıslahı (tarım, orman, balıkçılık ve avcılık ile ilgili kurumlar, daireler, bürolar ve
plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.11 Orman işletmelerini geliştirmeye yönelik düzenlemeler (ilgili idari hizmetler)

84.13.11 Balıkçılık ve avcılık ruhsatları dahil geliştirme ve izlemeye yönelik düzenlemeler (ilgili idari
hizmetler)

84.13.12 Mineral yakıtlar (yakıt ve enerji ile ilgili kurumlar, daireler, bürolar ve plan/program birimleri
tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.12 Nükleer ve ticari olmayan yakıtlar (alkol, odun ve odun atıkları vb. dahil) (yakıt ve enerji ile
ilgili kurumlar, daireler, bürolar ve plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.12 Petrol ve doğal gaz (yakıt ve enerji ile ilgili kurumlar, daireler, bürolar ve plan/program
birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.12 Katı yakıt rezervlerinin işletilmesi ve korunmasına yönelik düzenlemeler dahil, katı yakıtlar
(yakıt ve enerji ile ilgili kurumlar, daireler, bürolar ve plan/program birimleri tarafından
sağlanan idari hizmetler)

84.13.12 Mineral yakıtlarıyla ilişkili idari hizmetler

84.13.12 Yakıt ve enerji ile ilgili idari hizmetler

84.13.13 Madencilik ve güvenlik standartları (madencilik, maden kaynakları, imalat ve inşaat ile ilgili
kurumlar, daireler, bürolar ve plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.13 İmalat tesislerinin gelişimi ve kapasite arttırımına yönelik tasarlanan faaliyetler (madencilik,
maden kaynakları, imalat ve inşaat ile ilgili kurumlar, daireler, bürolar ve plan/program
birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.13 Madencilik, maden kaynakları, imalat ve inşaat ile ilgili idari hizmetler

84.13.13 İnşaat alanlarındaki güvenlik ile ilgili yönetmeliklerin geliştirilmesi ve denetlenmesi, mesleki
belgelerin düzenlenmesi, yapı standartları ile ilgili yönetmeliklerin geliştirilmesi ve yönetimi
ile ilgili hizmetler (madencilik, maden kaynakları, imalat ve inşaat ile ilgili kurumlar, daireler,
bürolar ve plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.13 Maden aramayla ilgili düzenlemelere yönelik geliştirme ve izleme faaliyetlerini de içine alan,
doğal kaynakların bulunması, işletilmesi, korunması, pazarlanması ve diğer mineral üretimiyle
ilgili idari hizmetler (madencilik, maden kaynakları, imalat ve inşaat ile ilgili kurumlar,
daireler, bürolar ve plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.14 Kara yolu ve su yolu taşımacılığı, demir yolu ve hava taşımacılığı ve iletişime yönelik kamu
idari hizmetleri

84.13.14 Kara yolu, demir yolu, hava limanı, hava yolu taşıma araçları ve ilgili ekipmanlar için
uygulamaya yönelik yönetmeliklerin geliştirilmesi ve idaresi ile bu tür çalışmaların
denetlenmesi ve düzenlemesi,

84.13.14 Ulaştırma ve iletişim ile sistemlere yönelik düzenlemelerin geliştirilmesi ve idaresiyle ilgili
hizmetler

84.13.14 Radyo seyrüsefer yardım hizmetleri

84.13.14 Boru hatları ve diğer tesisler (ulaştırma ve iletişim ile ilgili kurumlar, daireler, bürolar ve
plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.14 Ulaştırma ve iletişim ile ilgili idari hizmetler

84.13.14 Otoyol, kara yolları ve bunlarla ilgili yapıların planlanması, tasarımı, inşaatı, bakımı ve
onarımı ile ilgili hizmetler (ulaştırma ve iletişim ile ilgili kurumlar, daireler, bürolar ve
plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.14 Kara yolları ve bunlarla ilgili yapılar (ulaştırma ve iletişim ile ilgili kurumlar, daireler, bürolar
ve plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.14 İletişim sistemlerinin planlanması, geliştirilmesi, işler hale getirilmesi ve iyileştirilmesi ile
ilgili hizmetler

84.13.14 İletişimle ilgili idari hizmetler, örneğin; posta, telefon, telgraf, kablolu ve kablosuz iletişim
sistemleri ve iletişim uyduları

84.13.14 Su taşıma tesisleri, demir yolu, havaalanı kalkış pistleri, terminal, hangar, hava seyir
yardımcıları; hava taşımacılığı ile ilgili diğer sabit bina ve teçhizat (ulaştırma ve iletişim ile
ilgili kurumlar, daireler, bürolar ve plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)
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84.13.15 Dağıtım ve katering işleri ile, otel ve lokantalar ile ilgili idari hizmetler

84.13.15 Ticari dağıtım, depolama ve ambarlama, otel ve lokantalarla ilgili kamu yönetimi hizmetleri

84.13.15 Toptan ve perakende ticaret, tüketici koruma, perakendeciler veya toptancılar aracılığıyla fiyat
kontrolü ve sınırlama planlarının uygulanması ile depolama ve ambarlama, otel ve lokanta
işletmeciliği ile ilgili yönetmeliklerin geliştirilmesi ve denetlenmesi (dağıtım ve katering işleri
ile, otel ve lokantalar ile ilgili kurumlar, daireler, bürolar ve plan/program birimleri tarafından
sağlanan idari hizmetler)

84.13.15 Otel ve lokanta yerlerinin tasarım ve inşaatına ilişkin idari hizmetler

84.13.16 Turizm işleri ile ilgili idari hizmetler

84.13.16 Turizm bilgilerini yayma (turizm işleri ile ilgili kurumlar, daireler, bürolar ve plan/program
birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.16 Turizm reklam kampanyaları (turizm işleri ile ilgili kurumlar, daireler, bürolar ve
plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.16 Diğer turist destek hizmetleri (turizm işleri ile ilgili kurumlar, daireler, bürolar ve
plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.16 Turizm ve turizm teşvikleri ile ilgili kamu idari hizmetleri

84.13.17 Çok amaçlı projelerin planlanması, tasarımı, inşaatı, geliştirilmesi ve işletilmesi ile ilgili
kurumlar, daireler, bürolar ve plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler. Bu
tür projeler, tipik olarak elektrik üretimi, sel kontrolü, sulama, seyrüsefer, eğlence amaçlı
entegre tesislerden oluşur

84.13.17 Çok amaçlı geliştirme projeleri ile ilgili idari hizmetler

84.13.18 Çeşitli ticari sektörlere yönelik düzenleme, lisanslama ve denetim

84.13.18 Ticaret ve piyasaya girişte tekelleşmeyi önlemeye yönelik düzenleme ve diğer sınırlamalar
(ekonomik, ticari ve işgücü ile ilgili kurumlar, daireler, bürolar ve plan/program birimleri
tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.18 Genel ekonomi politikalarının oluşturması (ekonomik, ticari ve işgücü ile ilgili kurumlar,
daireler, bürolar ve plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.18 Bir bütün olarak ithalat ve ihracat, mal ve sermaye piyasaları gibi genel ekonomik faaliyetlere
yönelik düzenleme veya destekleme (ekonomik, ticari ve işgücü ile ilgili kurumlar, daireler,
bürolar ve plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.18 Genel ticareti teşvik faaliyetleri (ekonomik, ticari ve işgücü ile ilgili kurumlar, daireler,
bürolar ve plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.18 Genel istihdam politikaları ve tüzüklerin oluşturulması ve uygulanması ile ilgili idari
hizmetler. Örneğin; iş koşulları, işçi borsası işlemleri, işsizliğin azaltılması ve emek (işgücü)
hareketliliğinin ölçülmesine yönelik ulusal ve bölgesel kalkınma politikalarının uygulanması

84.13.18 Ekonomik, ticari ve işgücü ile ilgili genel idari hizmetler

84.13.18 Gelir kontrolleri (ekonomik, ticari ve işgücü ile ilgili kurumlar, daireler, bürolar ve
plan/program birimleri tarafından sağlanan idari hizmetler)

84.13.18 Patent, ticari marka, telif hakkı büroları, meteoroloji kurumları ve standardizasyon kurumları
vb.nin işletilmesi ile ilgili idari hizmetler

84.21.11 Dışişleri ile ilgili idari hizmetler, yurt dışı diplomatik hizmetler ve konsolosluk hizmetleri

84.21.11 Dşişleri bakanlığına, yurt dışında veya uluslararası organizasyon bürolarında bulunan elçilik
ve konsolosluklara ilişkin kamu yönetimi ve yürütme hizmetleri

84.21.11 Yurt dışında kurulan kütüphane, okuma salonları ve referans hizmetleri dahil bilgi verme ve
kültürel hizmetleri ulusal sınırlar dışına yayma amacıyla idari, uygulamaya yönelik ve
destekleyici hizmetler

84.21.12 Teknik yardım ve eğitime yönelik tedarik ve destek hizmetleri

84.21.12 Yabancı devletlere ekonomik yardım faaliyetleri

84.21.12 Uluslararası örgütler tarafından gönderilsin veya gönderilmesin, gelişmekte olan ülkelere
yapılan ekonomik yardımlara yönelik kamu idari hizmetleri

84.21.12 Kurumlar, daireler, bürolar ve plan/program birimleri tarafından gelişmekte olan ülkelere
sağlanan, askeri olmayan yardım programlarına yönelik idari hizmetler

84.21.12 Dış ekonomik yardımlarla ilgili hizmetler
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84.21.13 Personel görevlendirmeyi de içeren, uluslararası barışı koruma güçlerine yapılan katkılar

84.21.13 Dış askeri yardımlarla ilgili hizmetler

84.21.13 Askeri yardım amaçlı hibe ve krediler

84.21.13 Kurumlar, daireler, bürolar ve plan/program birimleri tarafından yabancı devletlere ve bağlı
olunan uluslararası askeri örgütler ile ittifaklara sağlanan, askeri yardım faaliyetleri ile ilgili
idari hizmetler

84.22.11 İstihbarat (askeri savunma ile ilgili idari, uygulamaya yönelik ve denetleyici hizmetler)

84.22.11 Sahadaki askeri personel için sağlık hizmetleri

84.22.11 Askeri savunma ile ilgili kamu idari hizmetleri,

84.22.11 Savunma bakanlığına bağlı yedek ve yardımcı kuvvetler (askeri savunma ile ilgili idari,
uygulamaya yönelik ve denetleyici hizmetler)

84.22.11 Askeri savunma hizmetleri

84.22.11 Malzeme, personel ve diğer savaş dışı kuvvetler (askeri savunma ile ilgili idari, uygulamaya
yönelik ve denetleyici hizmetler)

84.22.11 Mühendislik, taşıma ve iletişim (askeri savunma ile ilgili idari, uygulamaya yönelik ve
denetleyici hizmetler)

84.22.11 Askeri silahlı kuvvetlerin idare ve sevki hizmetleri

84.22.11 Askeri savunma ve askeri kuvvetler: Kara, deniz, hava ve uzay savunma kuvvetleri (idari,
uygulamaya yönelik ve denetleyici hizmetler)

84.22.11 Askeri savunma ile ilgili ekipman, yapı, levazım vb.nin tedarik edilmesine yönelik hizmetler
ve arazideki askeri personele verilen sağlık hizmetleri

84.22.12 Sivil kurumlar ve sivil nüfusu da içeren tatbikatların yapılması

84.22.12 Sivil savunma ile ilgili acil durum planlarının hazırlanması ile ilgili destek hizmetleri

84.22.12 Sivil savunma hizmetleri

84.22.12 Sivil savunma kuvvetleri ile ilgili idari, uygulamaya yönelik ve destekleyici hizmetler

84.23.11 Hüküm verme ve kanunun yorumlanması ile ilgili hizmetler, hukuk davası tahkimliği dahil
(sivil anlaşmazlıklar konusunda sorunun hakem kararı ile çözülmesi dahil)

84.23.11 Devlet adına veya devlet aracılığıyla diğer şahıslar adına hukuki temsil ve danışmanlık
hizmetleri

84.23.11 Hukuk ve ceza mahkemeleri, askeri mahkemeler ve yargı sistemi ile ilgili kamu idaresi
hizmetleri

84.23.11 Yabancı askeri yardımlarla ilgili hizmetler

84.23.11 Mahkemelerle ilgili idari hizmetler

84.23.11 Yanlışlıkla hüküm giymiş mahkumlar için yasal rehabilitasyon hizmetleri, örneğin
mahkemenin hükmüne dayalı olarak iyi niyetini/ismini/veya haklarını kaybetmiş olan kişinin
eski haline getirilmesi (itibarının yeniden kazandırılması)

84.23.11 Mahkemelerle ilişkili idari hizmetler

84.23.12 Topluma kazandırma hizmetleri (suçluların hapsedilmeleri ve ıslahlarıyla ilgili)

84.23.12 Suçluların hapsedilmesi ve rehabilitasyonuna yönelik olan hapishane ve diğer yerlerle ilgili
idari ve uygulamaya yönelik hizmetler, örneğin; hapishane çiftlikleri, çalışma evleri,
ıslahevleri ve yetimhaneler

84.23.12 Suçluların hapsedilmeleri ve ıslahlarıyla ilgili idari hizmetler

84.24.11 Trafik düzeni, yabancıların kayıtları ve polis kayıtlarının tutulması vb. ilgili polis hizmetleri

84.24.11 Polis tarafından gerçekleştirilen sel ve diğer doğal afetlerle mücadele, plaj güvenliği, açık
sularda ve dağda arama-kurtarma ile benzeri faaliyetler

84.24.11 Kıyı sularında veya açık denizlerde polis hizmetleri

84.24.11 Denizlerde polis hizmetleri

84.24.11 Polis hizmetleri

84.24.11 Kara yolları ve su yollarında polis trafik kontrol hizmetleri
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84.24.11 Kamu otoritesi tarafından finanse edilen, düzenli ve geçici polis kuvvetleri tarafından sağlanan
idari ve uygulama hizmetleri, örneğin; liman polisi, sınır polisi, sahil güvenlik ve diğer polis
kuvvetlerinin hizmetleri

84.24.11 İç sularda polis hizmetleri

84.24.19 İç sularda diğer kamu düzeni ve güvenlik işleriyle ilişkili hizmetler

84.24.19 Barış dönemlerinde yaşanan felaketlerde yurtiçi acil durumlarda kullanılmak üzere kaynak
sağlanmasıyla ilgili hizmetler ve yukarıda belirtilen işler için bilgi dağıtım hizmetleri

84.24.19 Diğer kamu düzeni ve güvenlik işleriyle ilişkili hizmetler

84.24.19 Denizlerde polis hizmeti dışındaki diğer kamu düzeni ve güvenlik işleriyle ilişkili hizmetler

84.24.19 Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili diğer hizmetler

84.24.19 Barış dönemlerinde yurt içinde yaşanan felaketlerde acil durumlar için kaynak sağlanmasıyla
ilgili hizmetler

84.24.19 Kamu düzeni ve güvenliğinin arttırılması ve ilgili tüm politikaların geliştirilmesi için yönetim,
düzenleme ve destek faaliyetlerine yönelik hizmetler,

84.25.11 Yangın söndürme gemileri hizmetleri

84.25.11 Düzenli ve geçici itfaiyeler tarafından yürütülen yangınla mücadele ve yangın önlemeye
yönelik idari ve uygulamaya yönelik hizmetler

84.25.11 Yangınla mücadele ve yangın önleme hizmetleri

84.25.11 Deniz yangın söndürme gemisi hizmetleri

84.25.11 İç sularda deniz yangın söndürme gemisi hizmetleri

84.25.11 Kıyı sularında veya açık denizlerde deniz yangın söndürme gemisi hizmetleri

84.25.11 Kamu otoritesinin finanse ettiği, düzenli ve geçici itfaiyeler tarafından yürütülen yangınla
mücadele ve yangın önlemeye yönelik idari ve uygulamaya yönelik hizmetler

84.25.19 Diğer itfaiye hizmetleri

84.25.19 Hava-deniz kurtarma hizmetleri

84.25.19 İtfaiye tarafından gerçekleştirilen sel ve diğer doğal afetlerle mücadele, plaj güvenliği, açık
sularda ve dağda arama-kurtarma ile benzeri faaliyetler

84.25.19 Plajlarda, açık sularda ve dağda arama-kurtarma hizmetleri

84.25.19 Sel ve diğer doğal afetlerle mücadele hizmetleri, itfaiye tarafından sağlanan

84.25.19 Bu alt kategoride kapsananlar:

84.30.11 Zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri (hastalık, doğum veya geçici sakatlık yardımlarıyla ilgili)

84.30.11 Doğum tazminatı hizmetleri

84.30.11 Hastalık, doğum veya geçici sakatlık yardımı programları için idari hizmetler

84.30.11 Hastalık, doğum ve geçici sakatlığın neden olduğu gelir kaybına yönelik yardım sağlamayı
içeren sosyal güvenlik ile ilgili idari ve uygulamaya yönelik hizmetler

84.30.12 Kısmi ya da tam sakatlık halinin neden olduğu sürekli gelir kaybını telafi etmeye yönelik
devlet sosyal yardımlarını da kapsayan, kamu çalışanları ve yakınlarının, emeklilik, emekli
aylığı ve sakatlık planları ile ilgili idari ve uygulamaya yönelik hizmetler

84.30.12 Zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri, kamu personeli emeklilik programları ile ilgili; devlet
çalışanları dışındaki yaşlılık, maluliyet veya dul ve yetimlere yönelik yardımlar

84.30.12 Devlet çalışanları için emekli aylığı programları, devlet çalışanları dışındaki yaşlılar,
engelliler, gaziler ve afetzedelere yönelik yardımlar ile ilgili kamu idari hizmetleri,

84.30.13 Zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri, işsizlik tazminatıyla ilgili

84.30.13 İşsizlik sigortası programları ile ilgili kamu idari, uygulamaya yönelik ve destekleyici
hizmetler (İşsizliğin neden olduğu gelir kaybını telafi etmeye yönelik, sosyal sigorta adı
altında yapılan ödemeleri ve diğer hükümet planlarını kapsar.)

84.30.14 Hane halkının bir bölümünün geliri olsun veya olmasın, çocuklu aileye yapılan ödemeler

84.30.14 Hane halkı ve çocuklu ailelere yönelik gelir yardımları ile ilgili idari, uygulamaya yönelik ve
destek hizmetleri

84.30.14 Zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri, aile ve çocuk yardımlarıyla ilgili

84.30.14 İhtiyaç durumuna bakılmaksızın, çocuk sayısına göre hanehalklarına yapılan ödemeler
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85.10.10 Genellikle anaokulu, okul öncesi, erken çocukluk dönemi eğitimi merkezleri, çocuk eğitim
merkezleri veya ilköğretim okullarına bağlı özel bölümler tarafından sağlanan eğitim
hizmetleri (Okul öncesi eğitim (ISCED Seviye 0), öncelikle çok ufak çocukları okul ortamına
alıştırmak, yani ev ve okul arasında bir köprü kurmak amacıyla tasarlanmış organize bir
başlangıç düzeyi öğrenimi olarak tanımlanmaktadır.)

85.10.10 Okul öncesi eğitim seviyesinde özel eğitim programlarıyla ilişkili sağlanan hizmetler

85.10.10 Okul öncesi eğitim hizmetleri

85.20.11 Çevrim içi temel eğitim hizmetleri (ISCED Seviye 1`de (temel eğitimin ilk aşaması) verilen
eğitim hizmetleri, öğrencilere okuma, yazma ve matematik konularında temel eğitim
verilmesini ve bunun yanı sıra tarih, coğrafya, doğal bilimler, sosyal bilimler, resim ve müzik
gibi diğer konularda temel anlayışın verilmesini sağlamak üzere tasarlanmış programları
kapsar.)

85.20.11 Çevrim içi temel eğitim hizmetleri

85.20.11 Temel eğitimin ilk aşaması seviyesinde özel eğitim programlarıyla ilişkili sağlanan hizmetler

85.20.12 Diğer temel eğitim hizmetleri

85.20.12 Yetişkinlere temel eğitimin ilk aşaması seviyesinde verilen okur-yazarlık programlarının
sağlanmasıyla ilişkili hizmetler

85.31.11 Çevrim içi genel alt düzey ortaöğretim eğitim hizmetleri

85.31.12 Diğer genel alt düzey ortaöğretim eğitim hizmetleri

85.31.21 Çevrim içi genel üst düzey ortaöğretim eğitim hizmetleri

85.31.22 Diğer genel üst düzey ortaöğretim eğitim hizmetleri

85.32.11 Çevrim içi teknik ve mesleki alt düzey ortaöğretim eğitim hizmetleri

85.32.12 Diğer teknik ve mesleki alt düzey ortaöğretim eğitim hizmetleri

85.32.21 Çevrim içi teknik ve mesleki üst düzey ortaöğretim eğitim hizmetleri

85.32.22 Diğer teknik ve mesleki üst düzey ortaöğretim eğitim hizmetleri

85.41.11 Çevrim içi, ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan genel eğitim hizmetleri
(Öğrencilerin ortaöğretim programını tamamlamasından sonra katılabildikleri, ancak, içerik
açısından ortaöğretim programlarından daha ileri seviyede olmaması nedeniyle yükseköğretim
seviyesinde eğitim olarak kabul edilmeyen programlar (ISCED Seviye 4) için çevrim içi
eğitim hizmetleri. Bu programlar ya öğrencileri iş piyasasına hazırlayan kısa dönemli mesleki
programlardır ya da öğrencilere yükseköğretim eğitim programlarına girmeye hak
kazandırmak için ihtiyaç duyulan konulardan yoksun bir müfredatı (yukarıdaki Seviye 3) takip
ettikleri durumlarda onları yükseköğretim eğitim programlarına hazırlamaya yönelik
tasarlanmış temel teorik dersleri içeren programlardır.Bu alt kategorideki hizmetler,
katılımcıları kesin olarak meslek veya ticarete veya daha yüksek mesleki veya teknik eğitim
programlarına girmeye hazırlamak üzere tasarlanmamış olan genel eğitimleri kapsar.)

85.41.11 Çevrim içi, ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan genel eğitim hizmetleri

85.41.12 Diğer ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan genel eğitim hizmetleri (Bu alt
kategoride kapsananlar: öğrencilerin ortaöğretim programını tamamlamasından sonra
katılabildikleri, ancak, içerik açısından ortaöğretim programlarından daha ileri seviyede
olmaması nedeniyle yükseköğretim seviyesinde eğitim olarak kabul edilmeyen programlar
(ISCED Seviye 4) için diğer eğitim hizmetleri. Bu programlar ya öğrencileri iş piyasasına
hazırlayan kısa dönemli mesleki programlardır ya da öğrencilere yükseköğretim eğitim
programlarına girmeye hak kazandırmak için ihtiyaç duyulan konulardan yoksun bir müfredatı
(yukarıdaki Seviye 3) takip ettikleri durumlarda onları yükseköğretim eğitim programlarına
hazırlamaya yönelik tasarlanmış temel teorik dersleri içeren programlardır.Bu alt kategorideki
hizmetler, katılımcıları kesin olarak meslek veya ticarete veya daha yüksek mesleki veya
teknik eğitim programlarına girmeye hazırlamak üzere tasarlanmamış olan genel eğitimleri
kapsar.)

85.41.12 Diğer ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan genel eğitim hizmetleri
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85.41.13 Çevrim içi, ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan teknik ve mesleki eğitim
hizmetleri (Öğrencilerin ortaöğretim programını tamamlamasından sonra katılabildikleri,
ancak, içerik açısından ortaöğretim programlarından daha ileri seviyede olmaması nedeniyle
üniversite seviyesinde eğitim olarak kabul edilmeyen programlar (ISCED Seviye 4) için
çevrim içi eğitim hizmetleri. Bu programlar ya öğrencileri iş piyasasına hazırlayan kısa
dönemli mesleki programlardır ya da öğrencilere yükseköğretim eğitim programlarına girmeye
hak kazandırmak için ihtiyaç duyulan konulardan yoksun bir müfredatı (yukarıdaki Seviye 3)
takip ettikleri durumlarda onları yükseköğretim eğitim programlarına hazırlamaya yönelik
tasarlanmış temel teorik dersleri içeren programlardır.Bu alt kategorideki hizmetler, daha fazla
eğitim gerekmeksizin, katılımcıları özel mesleklere doğrudan giriş için hazırlayan eğitimi
kapsar. Bu programların başarıyla tamamlanması mesleki niteliklere uygun iş gücü piyasasını
yaratır.)

85.41.13 Çevrim içi, ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan teknik ve mesleki eğitim
hizmetleri

85.41.14 Diğer ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan teknik ve mesleki eğitim
hizmetleri (Öğrencilerin ortaöğretim programını tamamlamasından sonra katılabildikleri,
ancak, içerik açısından ortaöğretim programlarından daha ileri seviyede olmaması nedeniyle
yükseköğretim seviyesinde eğitim olarak kabul edilmeyen programlar (ISCED Seviye 4) için
diğer eğitim hizmetleri. Bu programlar ya öğrencileri iş piyasasına hazırlayan kısa dönemli
mesleki programlardır ya da öğrencilere yükseköğretim eğitim programlarına girmeye hak
kazandırmak için ihtiyaç duyulan konulardan yoksun bir müfredatı (yukarıdaki Seviye 3) takip
ettikleri durumlarda onları yükseköğretim eğitim programlarına hazırlamaya yönelik
tasarlanmış temel teorik dersleri içeren programlardır. Bu alt kategorideki hizmetler,
katılımcıları daha fazla eğitim gerekmeksizin belirli mesleklere doğrudan giriş için hazırlayan
eğitimi kapsar. Bu programların başarıyla tamamlanması iş gücü piyasasına yönelik mesleki
yeterlilik sağlar.)

85.41.14 Diğer ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan teknik ve mesleki eğitim
hizmetleri

85.42.11 Çevrim içi kısa dönemli yükseköğretim eğitim hizmetleri

85.42.12 Diğer kısa dönemli yükseköğretim eğitim hizmetleri

85.42.21 Çevrim içi lisans veya eşdeğeri seviye yükseköğretim eğitim hizmetleri (Bu eğitim hizmetleri
üniversitelerde, akademilerde ve üniversite seviyesinde eğitim veren diğer kuruluşlarda
verilir.)

85.42.21 Çevrim içi lisans veya eşdeğeri seviye yükseköğretim eğitim hizmetleri

85.42.22 Diğer lisans veya eşdeğeri seviye yükseköğretim eğitim hizmetleri (Bu eğitim hizmetleri
üniversitelerde, akademilerde ve üniversite seviyesinde eğitim veren diğer kuruluşlarda
verilir.)

85.42.22 Diğer lisans veya eşdeğeri seviye yükseköğretim eğitim hizmetleri

85.42.31 Çevrim içi yüksek lisans veya eşdeğeri seviye yükseköğretim eğitim hizmetleri

85.42.31 Çevrim içi yüksek lisans veya eşdeğeri seviye yükseköğretim eğitim hizmetleri (Bu eğitim
hizmetleri üniversitelerde, akademilerde ve üniversite seviyesinde eğitim veren diğer
kuruluşlarda verilir.)

85.42.32 Diğer yüksek lisans veya eşdeğeri seviye yükseköğretim eğitim hizmetleri (Bu eğitim
hizmetleri üniversitelerde, akademilerde ve üniversite seviyesinde eğitim veren diğer
kuruluşlarda verilir.)

85.42.32 Diğer yüksek lisans veya eşdeğeri seviye yükseköğretim eğitim hizmetleri

85.42.41 Çevrim içi doktora veya eşdeğeri seviye yükseköğretim eğitim hizmetleri

85.42.41 Çevrim içi doktora veya eşdeğeri seviye yükseköğretim eğitim hizmetleri (Doktora derecesi
gibi ileri araştırma niteliğini doğrudan kazandıran üniversite programları için eğitim
hizmetleri.)

85.42.42 Diğer doktora veya eşdeğeri seviye yükseköğretim eğitim hizmetleri (Doktora derecesi gibi
ileri araştırma niteliğini doğrudan kazandıran üniversite programları için eğitim hizmetleri.)

85.42.42 Diğer doktora veya eşdeğeri seviye yükseköğretim eğitim hizmetleri

85.51.10 Jimnastik eğitimi

85.51.10 Yoga eğitimi
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85.51.10 Spor ve eğlence eğitim hizmetleri (Bu alt kategori bireysel gruplara, spor kampları ve okullar
tarafından veya profesyonel spor eğitimcileri, öğretmenler ya da antrenörler tarafından spor
eğitimi verilmesini kapsamaktadır. (akademik okullar ve üniversiteler tarafından sağlanan
hizmetler hariç))

85.51.10 Yüzme eğitimi

85.51.10 Spor eğitmenleri, öğretmenleri, antrenörleri tarafından sağlanan hizmetler dahil, spor ve oyun
okullarının hizmetleri

85.51.10 Kamplar, spor eğitimi

85.51.10 Kart oyunları eğitimi (briç gibi)

85.51.10 Spor eğitimi hizmetleri (beyzbol, basketbol, kriket, futbol,hokey, tenis, buz pateni ve benzeri),

85.51.10 Dövüş sporları eğitimi

85.51.10 Spor ve eğlence eğitim hizmetleri

85.51.10 Binicilik eğitimi

85.51.10 Bağımsız öğretmenler, eğiticiler tarafından verilen spor eğitimi hizmetleri

85.52.11 Dans eğitmenleri ve dans stüdyoları tarafından sağlanan hizmetler

85.52.11 Dans okulları ve dans eğitmenleri tarafından verilen hizmetler

85.52.12 Piyano ve diğer müzik eğitim hizmetleri

85.52.12 Müzik okulları ve müzik eğitmenleri tarafından verilen hizmetler

85.52.13 Güzel sanatlar okulu ve güzel sanatlar eğitim hizmetleri

85.52.19 Dama eğitim hizmetleri (akademik olanlar hariç)

85.52.19 Fotoğrafçılık eğitim hizmetleri (ticari olanlar hariç)

85.52.19 Diğer kültürel eğitim hizmetleri

85.53.11 Motorlu kara taşıtları sürücü kursu hizmetleri (şoförlük mesleği için sürücü eğitim hizmetleri
hariç)

85.53.11 Otomobil, otobüs, kamyon ve motosiklet sürücü belgesi için öğretim hizmetleri (meslek
kazandıran sürücü eğitimi hariç)

85.53.12 Tcari olmayan uçuş okulu hizmetleri

85.53.12 Ticari olmayan uçuş ve gemi kaptanlığı belgesi için öğretim hizmetleri

85.53.12 Havacılık ve yelkencilik kursları eğitim hizmetleri (pilotluk mesleği için uçuş eğitim
hizmetleri hariç)

85.59.11 Dil kursu eğitim hizmetleri

85.59.11 Dil eğitimi ve konuşma becerileri eğitim hizmetleri

85.59.12 Bilgi teknolojileri kurs eğitim hizmetleri

85.59.12 Bilgisayar eğitim hizmetleri

85.59.13 Başka yerde sınıflandırılmamış mesleki eğitim hizmetleri

85.59.13 Yetişkinler için herhangi bir seviyede tanımlanamayan sürekli mesleki eğitim hizmetleri

85.59.14 Evde eğitim destek kursları

85.59.14 Kurumlar veya bağımsız öğretmenler tarafından evde sağlanan okulu destekleyici kurslar

85.59.19 Topluluğa konuşma eğitim hizmetleri

85.59.19 Dinsel eğitim hizmetleri

85.59.19 Profesyonel sınav bilgileri tazeleme kursu hizmetleri

85.59.19 Hızlı okuma eğitim hizmetleri

85.59.19 Herhangi bir seviyede tanımlanamayan eğitim hizmetleri

85.59.19 Dğrenim merkezleri tarafından sunulan yardımcı kurs hizmetleri

85.59.19 Hayatta kalma eğitim hizmetleri

85.59.19 Başka yerde sınıflandırılmamış eğitim hizmetleri

85.59.19 Akademik özel ders verme hizmetleri

85.59.19 Cankurtaranlık eğitim hizmetleri
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85.60.10 Eğitim sınav hizmetleri

85.60.10 Eğitim rehberlik danışmanlık hizmetleri

85.60.10 Eğitime yönelik destek hizmetleri (örneğin, rehberlik, danışmanlık, test değerlendirme ile
öğrenci değişim programları vb.)

85.60.10 Eğitimi destekleyici hizmetler

85.60.10 Eğitim test değerlendirme hizmetleri

85.60.10 Eğitim danışmanlığı faaliyetleri

85.60.10 Öğrenci değişim programları organizasyonu

85.60.10 Çocuklar için eğitimle ilişkili rehberlik ve danışmanlık hizmetleri

85.60.10 Eğitim danışmanlığı,

86.10.11 Yüz gerdirme gibi sağlık bakım hizmetleri

86.10.11 Hastanelerde sunulan ameliyat hizmetleri

86.10.11 Hastaların tedavi edilmesi, sağlığına kavuşturulması ve/veya bakımı amacıyla, yatan hastalara
tıp doktorlarının sağlık hizmet sunucularını yönlendirmesiyle verilen ameliyat hizmetleri

86.10.12 Hastaların tedavi edilmesi, sağlığına kavuşturulması ve/veya bakımı amacıyla, yatan hastalara
tıp doktorlarının sağlık hizmet sunucularını yönlendirmesiyle verilen kadın hastalıkları ve
doğum hizmetleri

86.10.12 Yatılı olmak üzere kısırlaştırma ve gebeliğin sona erdirilmesi gibi tıbbi tedavileri sağlayan aile
planlama merkezleri

86.10.12 Hastanelerde sunulan kadın hastalıkları ve doğum hizmetleri

86.10.13 Hastanelerde sunulan rehabilitasyon hizmetleri

86.10.13 Hastaların tedavi edilmesi, sağlığına kavuşturulması ve/veya bakımı amacıyla, yatan hastalara
tıp doktorlarının sağlık hizmet sunucularını yönlendirmesiyle verilen rehabilitasyon hizmetleri

86.10.14 Hastaların tedavi edilmesi, sağlığına kavuşturulması ve/veya bakımı amacıyla, yatan hastalara
tıp doktorlarının sağlık hizmet sunucularını yönlendirmesiyle verilen psikiyatrik hizmetler

86.10.14 Hastanelerde sunulan psikiyatri hizmetleri

86.10.15 Tıp doktorları tarafından sunulan diğer hastane hizmetleri

86.10.15 Tedavi edilmesi, sağlığına kavuşturulması ve/veya bakımı amacıyla, yatan hastalara tıp
doktorlarının sağlık hizmet sunucularını yönlendirmesiyle verilen diğer hastane hizmetleri

86.10.19 Diğer hastane hizmetleri

86.10.19 Diğer hastane hizmetleri (eczacılık, hemşirelik hizmetleri ile radyoloji ve anestezi hizmetleri
vb. dahil laboratuvar ve teknik hizmetler)

86.21.10 Genel hekimlik ile ilgili uygulama hizmetleri

86.21.10 Fiziksel ve/veya zihinsel rahatsızlıklara ilişkin tıp doktorları tarafından koruma, teşhis ve
tedaviden oluşan (muayene ve konsültasyon, fiziki tıbbi kontroller (check-up), vb.) genel tıbbi
hizmetler (Bu hizmetler belirli veya özel koşullarla, hastalıklarla veya bedenin bölümleriyle
sınırlı değildir. Bu hizmetler genel pratisyen hekimlikle sağlanabildiği gibi, ayrıca
polikliniklerde, evde, iş yerlerinde, okullarda ve benzeri yerlerde veya telefon, internet veya
diğer araçlarla verilebilir.)

86.22.11 Tıbbi görüntülerin (röntgen filmi, elektrokardiyografi, endoskopi ve benzerleri gibi) analiz ve
yorumlanması

86.22.11 Tıbbi görüntülerin analiz ve yorumuna ilişkin hizmetler

86.22.19 Diyaliz, kemoterapi, insülin uygulaması, solunum tedavisi, ışın tedavisi vb. gibi
polikliniklerde verilen tedavi hizmetleri

86.22.19 Pediatri, kadın-doğum, nöroloji, psikiyatri ve çeşitli tıbbi hizmetlerle ilgili verilen muayene ve
konsültasyon hizmetleri

86.22.19 Ameliyat öncesi konsültasyon hizmetleri

86.22.19 Uzman hekimlik ile ilgili diğer uygulama hizmetleri

86.23.11 Diğer ihtisaslaşmış diş hekimliği hizmetleri, yani periodonti, endodonti, pedodonti ve
rekonstrüksiyon alanlarındaki diş hekimliği hizmetleri
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86.23.11 Ortodonti hizmetleri, yani dişlek, çarpık, üst üste binmiş vb. dişlerin tedavisi, hastanede yatan
hastalara yapılan dişle ilgili ameliyatlar dahil

86.23.11 Ağız ameliyatları alanındaki hizmetler

86.23.11 Ortodonti hizmetleri

86.23.11 Hastanelerde dişle ilgili yapılan ameliyatlar

86.23.19 Diş hekimliği ile ilgili diğer uygulama hizmetleri

86.23.19 Hastayı etkileyen hastalıkların veya ağız boşluğundaki anomalilerin teşhis ve tedavisi
hizmetleri ile dişle ilgili hastalıklardan korumayı amaçlayan hizmetler (Diş hekimliğiyle ilgili
bu hizmetler, özel muayenehanelerinin yanı sıra şirketlere, okullara, huzurevlerine, iş
örgütlerine ve yardım örgütlerine bağlı kliniklerde de verilebilir.)

86.23.19 Rutin diş kontrolleri, koruyucu diş bakımı, diş çürüklerinin tedavisi vb. genel diş hekimliği
(Diş hekimliğiyle ilgili bu hizmetler, özel muayenehanelerinin yanı sıra şirketlere, okullara,
huzurevlerine, iş örgütlerine ve yardım örgütlerine bağlı kliniklerde de verilebilir.)

86.90.11 Doğumdan sonra annenin izlemi

86.90.11 Ebeler tarafından sağlanan hizmetler

86.90.11 Gebelik ve doğum süresince izleme hizmetleri

86.90.11 Doğum öncesi ve doğum sonrası hizmetler

86.90.11 Tıbbi işlemleri kapsayan aile planlaması hizmetleri

86.90.12 Evdeki hastalar için bakım, tavsiye ve koruma, anne bakımının sağlanması, çocuk sağlık
bilgisi ve hemşirelik bakımı alanındaki benzeri hizmetler

86.90.12 Evde sağlık bakımı hizmetleri

86.90.12 Hemşireler tarafından sağlanan hizmetler

86.90.12 Hemşirelik hizmetleri

86.90.13 Fizyoterapi hizmetleri

86.90.13 Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan fizyoterapi, ergoterapi vb. alanlardaki
hizmetler

86.90.13 Fizyoterapi ve ergoterapi gibi hizmetler

86.90.14 Yeniden canlandırma ekipmanlı veya tıbbi veya paramedikal personeli bulunan ambulansla
hastaların taşınmasını kapsayan hizmetler

86.90.14 Ambulans hizmetleri

86.90.15 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili test hizmetleri

86.90.15 Tbbi laboratuvar hizmetleri

86.90.15 Tıbbi analiz ve test hizmetleri

86.90.15 Tıbbi laboratuvar hizmetleri

86.90.15 Tıbbi laboratuvar testlerine ilişkin hizmetler

86.90.16 Kan bankası tarafından sağlanan hizmetler (mevcut örneklerin depolanması ve kataloglanması,
örnek donörlerin ve potansiyel alıcıların eşleştirilmesi vb. dahil)

86.90.16 Sperm bankası, embriyo bankası, nakil için doku ve organ bankaları tarafından sağlanan
hizmetler (mevcut örneklerin depolanması ve kataloglanması, örnek donörlerin ve potansiyel
alıcıların eşleştirilmesi vb. dahil)

86.90.16 Kan, sperm ve organ bankası hizmetleri

86.90.17 Analiz veya yorumlama olmaksızın teşhis amaçlı görüntüleme hizmetleri, örneğin röntgen,
ultrason, manyetik rezonans (MR) vb. görüntüleme

86.90.17 Teşhise yönelik görüntüleme hizmetleri, raporlama olmaksızın

86.90.18 Psikoanalistler, psikologlar ve psikoterapistler tarafından sağlanan akıl sağlığı hizmetleri (tıp
doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan hizmetler hariç)

86.90.18 Akıl sağlığı hizmetleri

86.90.19 Başka yerde sınıflandırılmamış insan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler

86.90.19 B.y.s. mesleki terapi, akupunktur, aroma terapi, konuşma terapisi, homeopati, besin tedavisi
vb. diğer paramedikal insan sağlığı hizmetleri (Bu hizmetler tıp doktorları dışında yetkili
kişilerce sağlanır.)
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86.90.19 Paramedikal ve diş hijyenistlerinin hizmetleri

87.10.10 Hemşireli bakım tesislerine ilişkin hizmetler

87.10.10 Hemşireli yatılı bakım yerlerine ilişkin hizmetler

87.10.10 Özel bakım evleri, hemşire bakımı verilen düşkünler ve yaşlılar için evler, bakım evleri,
hemşire bakımı verilen huzur evleri gibi yerlerde sağlanan tıbbi hizmetler ve müşterek
konaklama hizmetleri (yatış yapılan yerde tıp doktorunun denetimi olmaksızın)

87.10.10 Bir tıp doktorunun denetimi olmaksızın sağlanan tıbbi hizmetler ve müşterek konaklamalar

87.10.10 Hemşireli yatılı bakım hizmetleri

87.20.11 Yatılı bakım hizmetleri (zihinsel engeli bulunan, ruh sağlığı bozuk olan ve madde bağımlısı
olan çocuklara yönelik)

87.20.11 Zihinsel engelli, akıl hastası ve madde bağımlısı çocuklara yönelik yatılı bakım hizmetleri

87.20.11 Zihinsel engelliliği bulunan çocuklar için merkezler tarafından sağlanan hizmetler

87.20.11 Ruh sağlığı bozuk olan çocuklar için psikiyatri sanatoryumları tarafından sağlanan hizmetler

87.20.11 Zihinsel engelliliği bulunan çocuklar için uyum sağlamalarına yönelik evler tarafından
sağlanan hizmetler

87.20.12 Alkolizm veya uyuşturucu bağımlılığı olan çocular için tedavi merkezleri tarafından sağlanan
hizmetler

87.20.12 Ruh sağlığı bozuk olan yetişkinler için psikiyatri sanatoryumları tarafından sağlanan hizmetler

87.20.12 Zihinsel engelli, akıl hastası ve madde bağımlısı yetişkinlere yönelik yatılı bakım hizmetleri

87.20.12 Zihinsel engelliliği bulunan yetişkinler için uyum sağlamalarına yönelik evler tarafından
sağlanan hizmetler

87.20.12 Yatılı bakım hizmetleri (zihinsel engeli bulunan, ruh sağlığı bozuk olan ve madde bağımlısı
olan yetişkinlere yönelik)

87.20.12 Zihinsel engelliliği bulunan yetişkinler için merkezler tarafından sağlanan hizmetler

87.30.11 Yaşlı insanlar için yatılı kuruluşlar tarafından verilen 24 saatlik bakım hizmetlerini kapsayan
sosyal yardım hizmetleri

87.30.11 Yaşlılara yönelik hemşiresiz veya minimum seviyede hemşire bakımıyla verilen yatılı bakım
hizmetleri

87.30.11 Yatılı kuruluşlar tarafından verilen sosyal yardım hizmetleri, yaşlı insanlara

87.30.11 Emeklilere sürekli bakım sağlayan toplulukların hizmetleri

87.30.11 Asgari düzeyde hemşire bakımı verilen yaşlılar için evler tarafından sağlanan hizmetler

87.30.12 Görme, işitme veya konuşma engelli olanlar dahil bedensel ve zihinsel engelliliği bulunan
çocuk ve gençler için yatılı kuruluşlar tarafından verilen 24 saatlik bakım hizmetleri

87.30.12 Yatılı kuruluşlar tarafından verilen sosyal yardım hizmetleri, bedensel engelliliği bulunan
çocuklara ve gençlere

87.30.13 Görme, işitme veya konuşma engelliliği olanlar dahil bedensel ve zihinsel engelliliği bulunan
yetişkinler için yatılı kuruluşlar tarafından verilen 24 saatlik bakım hizmetlerini kapsayan
sosyal yardım hizmetleri

87.30.13 Yatılı kuruluşlar tarafından verilen sosyal yardım hizmetleri, bedensel engelliliği bulunan
yetişkinlere

87.90.11 Kimsesiz çocuklar için sosyal hizmetler, korunmaya muhtaç çocuk evleri, çocuk ıslah evleri
gibi yerlerde çocuk ve gençlere yönelik devamlı bakım hizmetlerini kapsayan yatılı sosyal
yardım hizmetleri

87.90.11 Yatılı diğer sosyal yardım hizmetleri, çocuklara ve gençlere sağlanan

87.90.12 Diğer yatılı sosyal yardım hizmetleri, şiddete maruz kalmış kadınlara sağlanan

87.90.13 Geçici evsizler için barınaklar

87.90.13 Diğer yatılı sosyal yardım hizmetleri, yetişkinlere sağlanan

87.90.13 Bekar anneler ve bunların çocukları için evler

87.90.13 Yetişkinlere yönelik devamlı bakım hizmetlerini kapsayan yatılı sosyal yardım hizmetleri

87.90.13 Sosyal veya kişisel sorunları olan kişiler için grup rehabilitasyon evleri

87.90.13 Suçlular ve sabıkalılar için rehabilitasyon evleri
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87.90.13 Diğer sosyal rehabilitasyon hizmetleri

88.10.11 Yaşlı insanları ziyaret ve yardım hizmetleri

88.10.12 Yaşlı insanlara gündüz bakım merkezlerinde verilen hizmetler

88.10.13 Bedensel engelliler için eğitim içeriğinin sınırlı olduğu mesleki rehabilitasyon ve finansman
hizmetleri

88.10.13 Bedensel engelliler için mesleki rehabilitasyon hizmetleri

88.10.13 Bedensel engelliler için eğitim bileşeni sınırlı olan rehabilitasyon ve beceri kazandırma
hizmetleri

88.10.14 Bedensel engellileri ziyaret ve yardım hizmetleri

88.10.15 Bedensel engelli yetişkinlere gündüz bakım merkezlerinde verilen hizmetler

88.91.11 Çocuk gündüz bakım (kreş vb.) hizmetleri (bedensel engellilere verilen gündüz bakım
hizmetleri hariç)

88.91.11 Yuvadaki ve diğer çocuk gündüz bakım evlerindeki küçük çocuklara basit öğretimle ilgili
oyun ve gündüz barınma sağlanmasına yönelik yatılı olmayan sosyal hizmetler

88.91.12 Yuvadaki ve diğer gündüz çocuk bakım evlerindeki engelli çocuklara ve gençlere basit
öğretimle ilgili oyun ve gündüz barınma sağlanmasına yönelik yatılı olmayan sosyal hizmetler

88.91.12 Bedensel engelli çocuklar için gündüz bakım hizmetleri

88.91.12 Bedensel engelliliği bulunan çocuklara ve gençlere verilen gündüz bakım hizmetleri

88.91.13 Bebek bakıcılığı hizmetleri

88.91.13 Bebek bakım hizmetleri

88.99.11 Evlat edindirme hizmetleri

88.99.11 Başka yerde sınıflandırılmamış rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, çocuklara yönelik

88.99.11 B.y.s. genellikle çocukların ebeveynlerine olmak üzere bireylere ve ailelere kendi evlerinde
veya başka yerde verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetleri (Bu hizmetler davranışlarla
ilişkili ve çocuklara yönelik diğer problemlerle ilişkili olabilir, örneğin, boşanmış ailelerdeki
problemler, okuldaki problemler, gelişim problemleri, çocukları kötü muamelelerden koruma,
krize müdahale hizmetleri, evlat edindirme hizmetleri, vb.)

88.99.12 Evsizler ve diğer sosyal açıdan zayıf gruplar için günlük tesisler

88.99.12 Aile bütçe danışmanlığı hizmetleri,

88.99.12 Konaklama hariç sosyal yardım hizmetleri, örneğin, sağlık yardımı, kira tamamlamak ve
yiyecek kuponu ile ilgili olarak uygun kimse belirleme hizmetleri

88.99.12 Topluluk ve komşuluk hizmetleri

88.99.12 Barınacak yer sağlanmaksızın verilen yardım hizmetleri

88.99.12 Kredi ve borç danışmanlık hizmetleri

88.99.13 Eğitim içeriği sınırlı olarak işsiz kişilere yönelik mesleki rehabilitasyon ve beceri kazandırma
hizmetleri

88.99.13 İşsizlere verilen mesleki rehabilitasyon hizmetleri

88.99.19 Sosyal hizmet amaçlı para toplama veya diğer yardımcı hizmetler gibi hayır hizmetleri

88.99.19 Geçici barınak sağlanması dahil olmak üzere felaketzedeler, mülteciler, göçmenlere yönelik
sosyal yardım hizmetleri

88.99.19 Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal hizmetler

88.99.19 Ttıbbi tedavi olmaksızın aile planlaması danışmanlık hizmetleri

88.99.19 Evlilik rehberlik hizmetleri (konaklama hariç)

88.99.19 Sosyal işler için amaçlanan yardım amaçlı para toplama hizmetleri

88.99.19 Felaketlerde, savaşlarda veya çatışmalarda uluslararası mülteci hizmetleri

88.99.19 Şartlı olarak tahliye edilen veya cezası tecilli olan kişilere verilen rehberlik hizmetleri
(konaklama hariç)

88.99.19 Afetzedeler için kısa süreli barınak faaliyetleri

90.01.10 Gösteri sanatları hizmetleri

90.01.10 Gösteri sanatçılarının hizmetleri
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90.01.10 Bağımsız modellik hizmetleri

90.01.10 Tiyatro ve sirk gruplarının hizmetleri

90.01.10 Oyuncu, okuyucu (şiir vb. okuyanlar), şarkıcı, müzisyen, dansçı, dublör, televizyon yorumcu-
sunucusu, konuşmacı, spiker, akrobat ve diğer gösteri sanatçıları hizmetleri

90.02.11 Tiyatro, opera, bale, müzikal, konser sanatlarının yapımı ve sahnelenmesi hizmetleri

90.02.11 Sirk gösterisi yapımı ve sahnelenmesi hizmetleri

90.02.11 Kukla gösterisi sanatlarının yapımı ve sahnelenmesi hizmetleri

90.02.11 Gösteri sanatları etkinliklerinin yapımı ve sahnelenmesi hizmetleri

90.02.12 Gösteri sanatları etkinliklerinin tanıtımı ve düzenlenmesi hizmetleri

90.02.12 Tiyatro, opera, bale, müzikal, konser sanatları için tanıtım ve düzenleme hizmetleri

90.02.12 Kukla gösterisi için tanıtım ve düzenleme hizmetleri

90.02.12 Sirk gösterisi için tanıtım ve düzenleme hizmetleri

90.02.19 B.y.s. gösteri sanatlarına ilişkin diğer yardımcı hizmetler (dekor ve arka perdenin (zeminin)
işletilmesi, gösteri sanatları için ışıklandırma ve ses ekipmanları)

90.02.19 Sanatsal, edebi, müzikal çalışmalara ilişkin hakların yönetim hizmetleri, sinematoğrafik ve
görsel-işitsel çalışmalar hariç

90.02.19 Sanatsal haklara ilişkin yönetim hizmetleri

90.02.19 Gösteri sanatları için diğer destek hizmetler

90.02.19 Sahne dekoratörü, kostüm tasarımcısı ve ışıklandırma tasarımcısı tarafından verilen gösteri
sanatları destek hizmetleri

90.03.11 Bağımsız muhabirlik hizmetleri

90.03.11 Yazar, bestekar, heykeltıraş ve diğer sanatçılar tarafından sağlanan hizmetler (gösteri
sanatçıları hariç)

90.03.11 Bağımsız gazetecilerin hizmetleri

90.03.11 Tablo vb. gibi sanat eserlerinin restorasyon hizmetleri

90.03.11 Sanat eserleri ve müzelerdeki koleksiyonlarda yer alan eserlerin restorasyonu hizmetleri

90.03.11 Bestekarlar, heykeltıraşlar, ressamlar, karikatürcüler, gravürcüler, hat sanatçıları, ebru
sanatçıları, tezhip sanatçıları, oymacılar ve benzeri bireysel sanatçıların hizmetleri

90.03.11 Sanat çalışmalarının onarım ve yenilenmesi hizmetleri

90.03.11 Kurgusal yazarlık, teknik yazarlık da dahil tüm konular için bireysel yazarların hizmetleri

90.03.12 Gösteri sanatçıları dışındaki diğer sanatçılar, ressamlar, grafikerler ve heykeltıraşlar (Bu özgün
çalışmaların yaratılması kendi hesabına yapılır; yani bunların üretimi bir sözleşme veya
bilinen bir alıcı olmaksızın gerçekleştirilecek satışı amaçlamaktadır.)

90.03.12 Yazarlar: El yazması kitaplar (Bu özgün çalışmaların yaratılması kendi hesabına yapılır; yani
bunların üretimi bir sözleşme veya bilinen bir alıcı olmaksızın gerçekleştirilecek satışı
amaçlamaktadır.)

90.03.12 Yazar, bestekar, diğer sanatçıların orijinal çalışmaları (gösteri sanatçıları, ressamlar,
gravürcüler ve heykeltıraşlar hariç)

90.03.12 Bestekarlar: Özgün müzik parçaları (özgün müzik parçalarından üretilen telif hakkı saklı olan
asıl (master) kayıtlar hariç) (Bu özgün çalışmaların yaratılması kendi hesabına yapılır; yani
bunların üretimi bir sözleşme veya bilinen bir alıcı olmaksızın gerçekleştirilecek satışı
amaçlamaktadır.)

90.03.13 Yağlıboya, karakalem ve pastel resimler; orijinal oyma, baskı ve taşbaskı resimler; herhangi
bir malzemeden orijinal heykeller ve heykelcikler

90.03.13 Orijinal gravür, estamp ve litografya

90.03.13 Ressamların, gravürcülerin ve heykeltıraşların orijinal çalışmaları

90.03.13 Tamamen elle yapılmış kolajlar ve dekoratif pano

90.03.13 Tamamen elle yapılmış tablo ve resim

90.03.13 Heykel/yontu sanatının orijinal eserleri

90.03.13 Ressamların, grafik sanatçılarının ve heylektıraşların orijinal çalışmaları
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90.04.10 Esas olarak kültürel amaçlı olan çok amaçlı merkezlerin ve benzeri tesislerin işletilmesi
hizmetleri

90.04.10 Sanat tesislerinin işletilmesi hizmetleri

90.04.10 Bilet hizmetleri dahil konser, tiyatro, opera ve müzik salonlarının işletilmesi hizmetleri

90.04.10 Sanat tesislerini işletim hizmetleri

91.01.11 Kitap ve benzerlerinin koleksiyonlarının oluşturulması, kataloglanması, konservasyonu ve
erişim hizmetleri

91.01.11 Fotoğraf arşivleri ve sinema kütüphanesi hizmetleri

91.01.11 Kitap ve kitap dışı malzemenin ödünç verilmesi hizmetleri

91.01.11 Kütüphane hizmetleri

91.01.12 Sayısal arşivler dahil kamu arşivlerinin işletilmesi (koleksiyon, katalog, konservasyon ve
erişim) hizmetleri

91.01.12 Devlet arşivlerinin işletilmesi hizmetleri

91.01.12 Arşiv hizmetleri

91.01.12 Yetişkinlere yönelik içeriği olan sayısal arşivler

91.01.12 Sayısal (dijital) arşivler

91.01.12 Sayısal arşivler dahil tarihi arşivlerin işletilmesi hizmetleri.

91.02.10 Koleksiyonların yönetimi ve konservasyonu hizmetleri

91.02.10 Müze işletme hizmetleri

91.02.10 Her tür (sanat, bilim ve teknoloji, tarih) koleksiyonun sergilenmesi hizmetleri

91.02.10 Gezici koleksiyon sergilerinin organizasyonu

91.02.10 Her çeşit müzenin işletilmesi hizmetleri

91.02.20 Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya

91.02.20 Tarihi, etnografik, zoolojik, botanik, mineralojik, anatomik veya madeni sikkelere ilişkin
koleksiyonlar ve koleksiyoncuların elindeki parçalar

91.02.20 Türkiye'de tedavülde bulunmayan damga, posta vb. pul

91.02.20 Müze koleksiyonları

91.02.20 Zooloji, botanik, arkeolojik vb. nümizmatik bir değeri bulunan koleksiyon

91.03.10 Ören yerlerinin, tarihi yerlerin, anıtların ve binaların korunması hizmetleri

91.03.10 Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi hizmetleri

91.03.10 Tarihi alanlara ve binalara ilişkin hizmetler

91.03.10 Ören yerlerinin, tarihi alanların, anıtların ve binaların işletilmesi ve buralara giriş ve ziyaret
hizmetleri

91.04.11 Botanik ve hayvanat bahçeleri hizmetleri

91.04.11 Botanik ve hayvanat bahçelerinin işletilmesi ve buralara giriş ve ziyaret hizmetleri

91.04.11 Botanik ve hayvanat bahçelerinin korunması ve bakımı hizmetleri

91.04.11 Botanik ve hayvanat bahçelerine ilişkin hizmetler

91.04.12 Tabiatı koruma alanlarına ilişkin hizmetler

91.04.12 Milli parkların, doğal parkların ve tabiatı koruma alanlarının işletilmesi ve buralara giriş ve
ziyaret hizmetleri

91.04.12 Milli parkları, doğal parkları ve tabiatı koruma alanlarını denetim hizmetleri

91.04.12 Milli parkların, doğal parkların ve tabiatı koruma alanlarının korunması ve bakımı hizmetleri

91.04.12 Tabiatı koruma alanlarına ilişkin hizmetler, yaban hayatın korunması hizmetleri dahil

92.00.11 Rulet, poker vb. kumarhanelerdeki kumar masası hizmetleri

92.00.11 Masalarda oynanan kumar oyunlarına ilişkin hizmetler

92.00.12 Bozuk para veya jetonla çalışan kumar makineleri hizmetleri

92.00.12 Jetonla çalışan kumar makineleri hizmetleri

92.00.12 Ödüllü eğlence hizmetleri (ödüllü oyun makineleri)
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92.00.12 Videolu kumar makineleri hizmetleri

92.00.12 Çarkıfelek tipi oyun makinesi hizmetleri

92.00.12 Makinelerde oynanan kumar oyunlarına ilişkin hizmetler

92.00.13 Tombala hizmetleri

92.00.13 Loto, tombala ve sayısal oyunlara ilişkin hizmetler

92.00.13 Kazı kazan kartları hizmetleri

92.00.13 Diğer piyango ve sayısal oyun hizmetleri

92.00.13 Loto hizmetleri

92.00.14 Çevrim içi kumar hizmetleri

92.00.14 Kumar hizmetleri, çevrim içi

92.00.19 Kumar hizmetleri, diğer

92.00.21 Müşterek bahis hizmetleri, çevrim içi

92.00.21 Çevrim içi spor müsabakaları üstüne bahis hizmetleri

92.00.21 Çevrim içi diğer bahis hizmetleri

92.00.21 Çevrim içi at yarışı, köpek yarışı vb. bahis hizmetleri

92.00.29 Müşterek bahis hizmetleri, diğer

92.00.29 Diğer spor müsabakaları üstüne bahis hizmetleri

92.00.29 Diğer bahis hizmetleri

92.00.29 Diğer at yarışı, köpek yarışı vb. bahis hizmetleri

93.11.10 Eğlence amaçlı binicilik hizmetleri

93.11.10 Spor ve eğlence sporları tesislerine erişim ve bunların işletilmesi hizmetleri

93.11.10 Spor ve eğlence sporu tesislerinin işletilmesi hizmetleri

93.11.10 Spor tesisi işletme hizmetleri

93.11.10 Araba, at ve köpek yarışları için yarış pistlerinin işletilmesi

93.11.10 Spor tesislerinin işletim hizmetleri

93.11.10 Stadyum, arena, buz pateni, yüzme havuzu, spor sahaları, golf sahaları, bowling, tenis kortları,
binicilik alanları gibi kapalı ve açık spor tesislerinin işletim ve erişim hizmetleri

93.11.10 Çeşitli amaçlarla kullanılan stadyumların ve arenaların işletilmesi hizmetleri

93.11.10 Spor kulüpleri tarafından kendi tesislerinde, profesyoneller ve amatörler için gerçekleştirilen
açık hava veya kapalı spor karşılaşmalarının organizasyonu ve bu tesislerin işletilmesi
hizmetleri

93.11.10 Organizasyonlar tarafından kendi tesislerinde profesyoneller ve amatörler için açık veya kapalı
spor karşılaşmalarının düzenlenmesi ve bu tesislerin işletilmesi hizmetleri

93.12.10 Spor kulüplerinin hizmetleri

93.12.10 Futbol, bowling, yüzme, golf, boks, kış sporları, satranç, pist ve saha kulüpleri tarafından
sağlanan spor etkinliklerine ilişkin spor organizasyonları ve yönetim hizmetleri

93.12.10 Spor kulüpleri hizmetleri

93.13.10 Form tutma (fitness) salonları ve vücut geliştirme tesislerinin hizmetleri

93.13.10 Form tutma (fitness) salonlarının hizmetleri

93.13.10 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonlarının hizmetleri

93.13.10 Form tutma salonları ile vücut geliştirme kulüpleri ve tesisleri tarafından sağlanan hizmetler

93.19.11 Spor ve eğlence amaçlı spor etkinlikleri oluşturulması hizmetleri

93.19.11 Tesisleri olsun ya da olmasın, spor karşılaşmalarının düzenleyicileri ve organizatörleri
tarafından sağlanan hizmetler

93.19.12 Atletlere ilişkin hizmetler

93.19.12 Kendi hesabına bireysel çalışan sporcular ve atletler tarafından sağlanan hizmetler

93.19.13 Spor veya eğlence amaçlı yapılan avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

93.19.13 Avcılık rehberlik hizmetleri
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93.19.13 Spor balıkçılığı ve avcılığı ile ilgili koruma alanlarının işletilmesi hizmetleri

93.19.13 Yarış atı ahırlarının, yarış köpeği barınaklarının ve yarış aracı garajlarının hizmetleri

93.19.13 Hakem ve zaman tutucular tarafından sağlanan hizmetler

93.19.13 Spor ve eğlence hayvanlarının eğitimiyle ilgili hizmetler

93.19.13 Spor ve eğlence amaçlı balıkçılığı destekleyici yardımcı hizmetler

93.19.13 Balıkçılık rehberlik hizmetleri

93.19.13 Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler

93.19.13 Balıkçılık, avcılık ve dağcılık rehberlerinin hizmetleri

93.19.13 Dağcılık rehberlik hizmetleri

93.19.13 Spor ligleri ve düzenleyici birimlerin hizmetleri

93.19.13 Spor ve eğlence hayvanlarının eğitimiyle ilişkili hizmetler

93.19.13 Balıkçılık ve avcılık spor alanlarının işletilmesi hizmetleri

93.19.19 Paraşüt hizmetleri,

93.19.19 B.y.s. diğer spor ve eğlence hizmetleri (paraşüt, delta-kanat ve dalgıçlık hizmetleri hariç)

93.19.19 Delta-kanat hizmetleri,

93.19.19 Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri

93.19.19 Dalgıçlık hizmetleri,

93.21.10 Eğlence trenlerinin işletilmesi hizmetleri

93.21.10 Lnapark hizmetleri

93.21.10 Atraksiyon ve eğlence fuarları hizmetleri

93.21.10 Lunapark ve konulu eğlence parkları hizmetleri

93.21.10 Atlıkarınca hizmetleri

93.29.11 Rekreasyon parkları ve plaj hizmetleri

93.29.11 Plaj hizmetleri

93.29.11 Dinlenme parkları (soyunma odaları, dolaplar, sandalyeler gibi imkanların sağlanması dahil)
(konaklama olmaksızın)

93.29.11 Dinlence parkları ve plaj hizmetleri

93.29.11 Park ve plaj hizmetleri

93.29.19 Eğlence/dinlence amaçlı ulaştırma tesislerinin işletilmesi hizmetleri, örneğin marinalar ve
benzerleri

93.29.19 Kayak alanlarının işletilmesi hizmetleri

93.29.19 İçecek servisi olmaksızın diskoteklerin ve dans pistlerinin işletilmesi

93.29.19 Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli eğlence ve dinlence hizmetleri

93.29.19 Marinaların işletilmesi hizmetleri

93.29.19 Balo salonu, dans salonu ve diğer eğlence tesislerinin işletilmesi ve buralara giriş hizmetleri

93.29.21 Havai fişek ile "ses ve ışık" gösterileri hizmetleri

93.29.21 "Ses ve ışık" gösterileri ve havai fişekler için üretim ve gösteri hizmetleri

93.29.22 Langırt tipi flipper, masa futbolu ve benzeri bozuk para veya jeton ile çalışan oyunlar

93.29.22 Bozuk para veya jetonla çalışan oyun ve kumar makineleri hizmetleri

93.29.22 Bozuk para veya jetonla çalışan oyun makineleri hizmetleri

93.29.22 Bozuk para veya jetonla çalışan oyunların işletilmesi

93.29.29 Boğa güreşi ve rodeo gibi b.y.s. eğlence hizmetleri

93.29.29 Başka yerde sınıflandırılmamış eğlence hizmetleri

94.11.10 İş ve işveren kuruluşları tarafından verilen hizmetler

94.11.10 Üyelerinin beklentisi genel anlamda iş veya ticaret ya da belirli bir sektörün refahı ve
gelişimine odaklanmış olan iş ve işveren kuruluşları tarafından sağlanan temsil, müzakere,
bilgi dağıtımı ve benzeri hizmetler, ticaret odaları dahil

94.12.10 Mesleki birlikler tarafından verilen hizmetler
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94.12.10 Öğrenim derneklerinin hizmetleri

94.12.10 Mesleki kuruluşlar tarafından verilen hizmetler

94.12.10 Üyelerinin beklentisi genel olarak bilimsel disiplin veya mesleki uygulamalar ya da teknik
alanlarda veya bunların belirli bir alanında odaklanmış olan mesleki kuruluşlar tarafından
sağlanan temsil, müzakere, bilgi dağıtımı ve benzeri hizmetler

94.20.10 Sendikalar tarafından verilen hizmetler

94.20.10 Üyeleri esas itibariyle ücretlilerden oluşan birlikler tarafından sağlanan ortak hareketler için iş
durumu ve kurumsal hizmetler ile ilgili olarak üyelerin görüşlerinin temsili, müzakeresi ile
bilgi dağıtılması hizmetleri

94.20.10 Ticaret birlikleri tarafından verilen hizmetler

94.91.10 Cenaze töreni ile ilgili dini hizmetler

94.91.10 Dini kuruluşlar tarafından verilen hizmetler

94.91.10 Dini tarikat cemaatlerinin sağladığı inziva hizmetleri dahil dini hizmetler

94.91.10 Misyonerlik hizmetleri

94.91.10 Dini ibadet, eğitim ve öğretim hizmetleri

94.91.10 Evlendirme hizmeti, ölüler için yapılan hizmetler vb. gibi uzmanlaşmış dini hizmetler

94.92.10 Siyasi kuruluşlar tarafından verilen hizmetler

94.92.10 Parti üyelerini veya parti sempatizanlarını politik görevlere yerleştiren siyasi partiler ve
benzeri kuruluşlar tarafından sağlanan bilgi dağıtımı, halkla ilişkiler, para toplama ve benzeri
hizmetler

94.99.11 Örneğin protesto veya vatandaşların başlattığı hareketler gibi, bilgi dağıtımı, politik etki, para
toplama vb. araçlar vasıtasıyla insan haklarını savunma amacıyla üye olunan kuruluşların
sağladığı hizmetler

94.99.11 İnsan hakları kuruluşları tarafından verilen hizmetler

94.99.12 Bilgi dağıtımı, politik etki, para toplama ve benzeri araçlar vasıtasıyla çevre korumayı
savunma amacıyla üye olunan kuruluşların örneğin çevresel organizasyonlar, doğal kaynakları
koruma organizasyonları ve yaban hayatı koruma organizasyonlarının sağladığı hizmetler

94.99.12 Çevreci gruplar tarafından verilen hizmetler

94.99.13 Belirli grupların, örneğin engelli, etnik ve azınlık gruplarının korunması ve koşullarının
iyileştirilmesi için birlikler/dernekler tarafından halk eğitimi, politik etki, toplulukların
desteklenmesi ve sosyal aktiviteler ve tesisler ile benzerleri yoluyla sağlanan hizmetler

94.99.13 Belirli grupların korunması hizmetleri

94.99.14 Toplumu, sosyal ve eğitim faaliyetlerini ve tesislerini destekleyen organizasyonlar tarafından
sağlanan diğer hizmetler

94.99.14 Halkın eğitilmesi, politik etki, para toplama ve benzeri yollarla toplumsal bir hedef veya
konuyu savunma amacıyla üye olunan organizasyonlar tarafından sağlanan diğer hizmetler

94.99.14 Savaş gazileri birlikleri dahil olmak üzere vatanseverlik amaçlı birliklerin hizmetleri

94.99.14 Toplumsal hayatı geliştirme ve iyileştirme için diğer destek hizmetleri

94.99.15 Erkek ve kız izci birlikleri vb. birlikler tarafından sağlanan hizmetler

94.99.15 Gençlik birlikleri tarafından verilen hizmetler

94.99.15 Öğrenci birlikleri, kulüp ve kardeşlik birlikleri tarafından sağlanan hizmetler

94.99.15 Gençlik ve çocuk birlikleri tarafından sağlanan hizmetler

94.99.16 Şiir, edebiyat ve kitap kulüpleri, tarihsel kulüpler gibi kültür veya eğlence kulüpleri tarafından
sağlanan hizmetler

94.99.16 Film ve fotoğraf kulüpleri, müzik ve sanat kulüpleri, karnaval kulüpleri gibi kültür veya
eğlence kulüpleri tarafından sağlanan hizmetler

94.99.16 El sanatları ve koleksiyonculuk kulüpleri gibi kültür veya eğlence kulüpleri tarafından
sağlanan hizmetler

94.99.16 Bahçecilik kulüpleri tarafından sağlanan hizmetler

94.99.16 Kültür ve eğlence birlikleri tarafından verilen hizmetler

94.99.17 Otomobil birlikleri/dernekleri tarafından sağlanan hizmetler
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94.99.17 Rotary kulüpler, localar gibi sosyal tanışma amaçlı birlikler/dernekler tarafından sağlanan
hizmetler

94.99.17 Diğer sivil ve sosyal kuruluşlar tarafından verilen hizmetler

94.99.17 Tüketici birlikleri/dernekleri tarafından sağlanan hizmetler

94.99.19 Ev sahipleri birlikleri, kiracıların birlikleri (yasal savunma hariç) tarafından sağlanan hizmetler

94.99.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşlar tarafından verilen hizmetler

94.99.19 Avlanmayı ve tuzak kurmayı teşvik edici hizmet faaliyetleri

94.99.19 B.y.s. üye olunan kuruluşlar tarafından sağlanan hizmetler

94.99.20 Üye olunan kuruluşlar tarafından verilen bağış hizmetleri

94.99.20 Üye olunan kuruluşlar veya vakıflar tarafından yapılan bağış faaliyetleri, genellikle eğitim,
araştırma veya toplum veya sosyal çıkarlar için verilen fon faaliyetleri

95.11.10 Diz üstü bilgisayarların onarım hizmetleri

95.11.10 Klavyelerin onarım hizmetleri

95.11.10 Bilgisayar projektörlerinin onarım hizmetleri

95.11.10 Özel görevli bilgisayar terminallerinin onarım hizmetleri

95.11.10 Yazıcıların onarım hizmetleri

95.11.10 Bilgisayarlar ve hesaplama makineleri ile bilgisayar çevre birimlerinin onarım hizmetleri

95.11.10 Bilgisayarın ve bilgisayar çevre birimlerinin onarım hizmetleri

95.11.10 Barkod tarayıcılar dahil olmak üzere tarayıcıların onarım hizmetleri

95.11.10 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarım hizmetleri

95.11.10 Optik disk sürücülerinin (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW) onarım hizmetleri

95.11.10 Dahili ve harici bilgisayar modemlerinin onarım hizmetleri

95.11.10 Sanal gerçeklik başlıklarının (kaskları) onarım hizmetleri

95.11.10 Akıllı kart okuyucularının onarım hizmetleri

95.11.10 Manyetik disk sürücüleri, flash sürücüler ve diğer bellek aygıtlarının onarım hizmetleri

95.11.10 Farelerin, kumanda kollarının (joystick) ve izleme topu (trackball) aksesuarlarının onarım
hizmetleri

95.11.10 Masaüstü bilgisayarların onarım hizmetleri

95.11.10 Monitörlerin onarım hizmetleri

95.11.10 Bilgisayar sunucuların onarım hizmetleri

95.12.10 Telefonlar, cep telefonları, çağrı cihazları ve faks makinelerinin bakım ve onarım hizmetleri

95.12.10 Televizyon vericilerinin ve radyo vericilerinin bakım ve onarım hizmetleri

95.12.10 Ticari TV ve video kameraların onarım hizmetleri

95.12.10 İletişim araç ve gereçlerinin onarım hizmetleri

95.12.10 Taşıyıcı cihaz modemlerinin bakım ve onarım hizmetleri

95.12.10 Ticari televizyon kameraları ve video kameraların bakım ve onarım hizmetleri

95.21.10 CD oynatıcılarının bakım ve onarım hizmetleri

95.21.10 Tüketici elektroniği ürünlerinin bakım ve onarım hizmetleri

95.21.10 Tüketici elektroniği ürünlerinin onarımı hizmetleri

95.21.10 Ev tipi video kameralarının bakım ve onarım hizmetleri

95.21.10 Video kaset kaydedicilerinin (VCR) bakım ve onarım hizmetleri

95.21.10 Televizyon ve radyonun bakım ve onarım hizmetleri

95.22.10 Çim biçme makineleri, malalar, kar ve yaprak püskürtme cihazları, budama makasları, vb. gibi
ev ve bahçe ekipmanlarının onarım hizmetleri

95.22.10 Buzdolabı ve dondurucular, bulaşık makineleri, ev tipi çamaşır yıkama ve kurutma makineleri,
ev tipi elektrikli pişirme ve ısıtma cihazları, elektrik süpürgeleri ve diğer küçük ev eşyaları
gibi elektrikli ev eşyalarının onarım hizmetleri
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95.22.10 Çm biçme makinesi, kenar çim biçme makinesi, budama aleti ve benzeri bahçe gereçlerinin
tamiri hizmetleri

95.22.10 Ev aletleri ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı hizmetleri

95.23.10 Ayakkabıların, valizlerin ve el çantalarının uzmanlaşmış onarım hizmetleri

95.23.10 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı hizmetleri

95.24.10 Kendi başına durabilen mobilyaların montaj hizmetleri

95.24.10 Mobilyaların onarım (müze tipi restorasyonlar hariç) hizmetleri

95.24.10 Mobilyaların onarım, bakım ve yenilenmesi hizmetleri

95.24.10 Büro mobilyası da dahil ev mobilyalarının yeniden döşenmesi, kaplanması, onarımı ve
yenilenmesi hizmetleri

95.24.10 Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı hizmetleri

95.25.11 Saatlerin onarımı hizmetleri

95.25.12 Mücevherlerin onarımı hizmetleri

95.29.11 Giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarımı ve tadilatı hizmetleri

95.29.11 Kullanılmış tekstil giysilerin görünmeyen tamirleri, onarımları veya yenilenmeleri

95.29.12 Bisiklet onarımı hizmetleri

95.29.13 Müzik aletlerinin bakımı ve onarımı hizmetleri

95.29.13 Piyano akordu hizmetleri ve diğer müzik aletlerinin akord hizmetleri

95.29.13 Müzik aletlerinin bakım ve onarım hizmetleri

95.29.14 Spor ve açık hava oyunları (tenis ve badminton raketleri golf ve hokey kulüpleri vb.) için diğer
eşya ve ekipmanların bakım ve onarım hizmetleri

95.29.14 Spor araç ve gereçlerinin bakımı ve onarımı hizmetleri

95.29.14 Kar kayakları, kar tahtaları (snowboard), su kayakları, sörf tahtaları ve benzeri ekipmanların;
buz patenlerinin ve tekerlekli patenlerin bakım ve onarım hizmetleri

95.29.19 Aydınlatma eşyaları, oyuncaklar, kitaplar ve diğer kişisel ve ev eşyaları gibi b.y.s. ev eşyaları
ve teçhizatların onarım hizmetleri

95.29.19 Bekleme süresi içinde anında sağlanan çeşitli hizmetler

95.29.19 Anahtar çoğaltma hizmetlerinin sağlanması

95.29.19 Kimlik kartlarının plastikle kaplanması ve anahtar yapımı gibi hizmetler

95.29.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı hizmetleri

96.01.11 Bozuk para veya jetonla çalışan çamaşırhane hizmetleri

96.01.11 Bozuk para veya jetonla çalışan otomatik makinelerle tekstil ürünlerini temizleme hizmetleri

96.01.11 Bozuk para veya jetonla çalışan makinelerle verilen çamaşırhane hizmetleri

96.01.12 Giysi ve diğer tekstil ürünlerinin, kürk ve deri ürünlerinin kuru temizlenmesi hizmetleri

96.01.12 Kuru temizleme hizmetleri (kürk ürünlerin temizlenmesi dahil)

96.01.12 Kuru temizleme hizmetleri

96.01.13 Giysi ve diğer tekstil ürünlerin ütülenmesi hizmetleri

96.01.13 Pres ütü hizmetleri (silindir ütü hizmetleri dahil)

96.01.14 Giyim ve diğer tekstil ürünleri boyama ve renklendirme hizmetleri, bu ürünlerin üretimiyle
bağlantılı olmayan boyama ve renklendirmeler

96.01.14 Boyama ve renklendirme hizmetleri (imalat aşamasında yapılanlar hariç)

96.01.15 Evde (müşterinin mekanında) tekstil ürünlerin, döşemelik kumaşların ve halıların
temizlenmesi hizmetleri

96.01.15 Hanehalkları için evde (müşterinin mekanında), yıkama, temizleme ve ütüleme hizmetleri

96.01.15 Evde (müşterinin mekanında) tekstil ürünlerinin, döşemelik kumaşların ve halıların
temizlenmesi hizmetleri

96.01.15 Evden çamaşır toplama ve dağıtma hizmetleri

96.01.15 Hanehalkları için evde (müşterinin mekanında) yıkama, temizleme ve ütüleme hizmetleri

96.01.15 Hanehalkları için evlerde ütü hizmetleri
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96.01.15 Evden çamaşır toplama ve geri dağıtma hizmetleri

96.01.15 Evde tekstil temizleme hizmetleri

96.01.19 Çamaşırhanelerden ev tekstili sağlanması hizmetleri

96.01.19 Kolektif şirketler ve girişimler için tekstil elbiseleri ve giysileri yıkama, temizleme ve ütüleme
hizmetleri

96.01.19 Bebek bezi sağlama hizmetleri

96.01.19 Hanehalkları için yıkama, temizleme ve ütüleme hizmetleri

96.01.19 Diğer tekstil temizleme hizmetleri

96.01.19 Kolektif şirketler ve girişimler için çamaşır toplama ve dağıtma hizmetleri

96.01.19 Müşterinin mekanında tekstil ürünlerin, mobilya ve halıların temizlenmesi hizmetleri

96.01.19 Tekstil ürünlerin, döşeme kumaşlarının ve halıların, vb. temizlenmesi

96.01.19 Çamaşırhaneler için yıkama, temizleme ve ütüleme hizmetleri

96.01.19 Halı, tekstil döşeme, perdelerin ve benzerlerinin temizlenmesi

96.02.11 Kadınlar ve kız çocukları için saç yıkama, şekil verme, kesim ve diğer kuaförlük hizmetleri

96.02.11 Kadın ve kız çocukları için kuaförlük hizmetleri

96.02.12 Erkek ve erkek çocukları için kuaförlük hizmetleri

96.02.12 Erkek ve erkek çocukları için saç yıkama, şekil verme, kesim ve diğer kuaförlük hizmetleri

96.02.12 Sakal tıraşı ve sakal şekillendirme hizmetleri

96.02.13 Kozmetik işlemler, manikür ve pedikür hizmetleri

96.02.13 Manikür ve pedikür hizmetleri

96.02.13 Güzellik, yüz bakımı ve makyaj konusunda danışmanlık hizmetleri

96.02.13 Kozmetik işlemler dahil yüz ve güzellik bakımı

96.02.14 Evlerde kuaförlük hizmetleri

96.02.14 Evlerde, erkek ve erkek çocukları için kuaförlük ve berber hizmetleri

96.02.14 Kuaför ve berber hizmetleri, kozmetik işlemler, manikür ve pedikür hizmetleri, evde

96.02.14 Evde kozmetik işlemler, manikür ve pedikür hizmetleri

96.02.19 Kişisel hijyen, vücut bakımı, epilasyon, ultraviyole ve kızılötesi ışınlarla yapılan işlemler ve
diğer hijyen hizmetleri

96.02.19 Diğer güzellik işlemlerine ilişkin hizmetler

96.02.19 Evde kuaför ve berber hizmetleri, kozmetik işlemler, manikür ve pedikür hizmetleri

96.02.20 İşlenmemiş insan saçı ve insan saçı döküntüleri

96.02.20 İnsan saçı, işlenmemiş

96.03.11 Şehitlik ve mezarlıkların yönetimi ve bakımı hizmetleri

96.03.11 Mezarların kiralanması veya satışı hizmetleri

96.03.11 Mezarlık ve ölü yakma hizmetleri

96.03.11 Ölü yakma hizmetleri

96.03.12 Cenaze levazımatçılığı hizmetleri

96.03.12 Defin ve yakma törenlerinin düzenlenmesi hizmetleri

96.03.12 Defin ve mezar kazma hizmetleri

96.03.12 Cenazenin taşınması

96.03.12 Mumyalama hizmetleri, cenaze töreni için salon sağlanması hizmetleri

96.03.12 Ev hayvanları için cenaze levazımatçılığı hizmetleri

96.04.10 Türk hamamları, saunalar ve buhar banyoları, solaryumlar, kaplıcalar, spa merkezleri,
zayıflama ve incelme salonları, masaj salonları (terapik masajlar hariç) ve benzerleri
tarafından verilen fiziksel sağlık ve mutluluk hizmetleri

96.04.10 Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve benzeri yerlerde verilen hizmetler

96.09.11 Ev hayvanları eğitimiyle ilişkili hizmetler

96.09.11 Sağlık bakım hizmetleri olmaksızın ev hayvanlarını barındırma hizmetleri
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96.09.11 Ev hayvanları için barınma hizmetleri

96.09.11 Ev hayvanları bakım hizmetleri

96.09.11 Ev hayvanlarının barınak sağlanarak bakımı

96.09.11 Ev hayvanları için kuaförlük ve dövme hizmetleri

96.09.11 Ev hayvanlarının beslenmesi ve bakımı

96.09.12 Hayat kadınlarının verdiği hizmetler

96.09.12 Refakat (eskort) hizmetleri

96.09.12 Refakat hizmetleri

96.09.13 Kan basınç ölçümü, tartı, emanet dolapları, ayakkabı boyama, fotoğraf kabinleri, vb. jetonla
çalışan makinelerin hizmetleri (Bu bağlamda "bozuk para veya jetonla çalışan makineler"
ödeme şekline bakılmaksızın, bozuk para, kredi kartları ve benzerleri ile self-servis (yani insan
müdahalesi olmadan) çalışan makinelerdir.)

96.09.13 Başka yerde sınıflandırılmamış bozuk para veya jetonla çalışan makinelerle verilen hizmetler

96.09.19 Grafoloji veya soyağacı araştırma hizmetleri

96.09.19 Ayakkabı boyacıları, hamallar, araba park görevlilerinin hizmetleri

96.09.19 Arkadaş bulma hizmetleri

96.09.19 Piercing hizmetleri

96.09.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer çeşitli hizmetler

96.09.19 Arzuhalcilik hizmetleri

96.09.19 Araba park etme (vale) hizmetleri

96.09.19 Dövme hizmetleri

96.09.19 Evlendirme ajansları hizmetleri

96.09.19 Genel tuvalet hizmetleri

96.09.19 B.y.s. diğer kişisel hizmetler

96.09.19 Astrolojik, el falcılığı ve tinsel hizmetler

97.00.11 Çocuk bakım hizmetleri sağlayan ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının
hizmetleri

97.00.11 Bebek bakıcıları, dadılar ve benzeri çocuk bakım hizmetleri sağlayan ev içi çalışan personelin
işverenleri olarak hanehalklarının hizmetleri

97.00.12 Evde yaşayan kendini yönetemeyen (özerk olmayan) yaşlılar için diğer yardım hizmetleri (ev
işleri, çamaşır yıkama, ütü ve benzerleri)

97.00.12 Yaşlılara yardım hizmetleri (tıbbi bakım olmaksızın) sağlayan ev içi çalışan personelin
işverenleri olarak hanehalklarının hizmetleri

97.00.12 Evde yaşayan kendini yönetemeyen (özerk olmayan) yaşlılar için günlük yardım hizmetleri
sağlayan personelin işverenleri olarak hanehalklarının sağladığı hizmetler

97.00.12 Evde yaşayan kendini yönetemeyen (özerk olmayan) yaşlılar için alışveriş ve yemek yapan
evde çalışan personelin hizmetleri

97.00.12 Evde yaşayan kendini yönetemeyen (özerk olmayan) yaşlılar için tıbbi bakım olmaksızın evde
hemşire bakımı ve hareket etmede yardım

97.00.12 Evde yaşayan kendini yönetemeyen (özerk olmayan) yaşlılar için banyo yapma ve giyinme,
yeme, idari yükümlülükler, entelektüel ve sosyal yaşam sağlayan evde çalışan personelin
hizmetleri

97.00.13 Evde yaşayan engelli yetişkinler için alışveriş ve yemek yapma hizmeti sağlayan evde çalışan
personelin hizmetleri

97.00.13 Evde yaşayan engelli yetişkinler için günlük yardım hizmetleri sağlayan personelin işverenleri
olarak hanehalklarının sağladığı hizmetler

97.00.13 Evde yaşayan engelli yetişkinler için tıbbi bakım olmaksızın evde hemşire bakımı ve
hareketlilik için yardım sağlayan evde çalışan personelin hizmetleri

97.00.13 Evde yaşayan kendini yönetemeyen (özerk olmayan) engelli yetişkinler için evde çalışan
personelin diğer yardım hizmetleri (ev işleri, çamaşır yıkama ve ütü ve benzerleri)
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97.00.13 Bedensel engelli yetişkinlere yardım hizmetleri (tıbbi bakım olmaksızın) sağlayan ev içi
çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının hizmetleri

97.00.13 Evde yaşayan engelli yetişkinler için banyo yapma ve giyinme, yeme, idari yükümlülükler,
entelektüel ve sosyal yaşam sağlayan evde çalışan personelin hizmetleri

97.00.14 Ev işleri ve evde bakım onarım hizmetleri, ev bahçıvanlığı, ev güvenlik (bekçi) hizmetleri,
evde hanehalkı için yıkama, temizlik ve ütü hizmetleri, alışveriş ve yemek yapma, evde ev
hayvanlarını gezdirme, besleme ve bakım hizmetleri vb. hizmetleri sağlayan evde çalışan
personelin hizmetleri

97.00.14 Evde BT teknik destek hizmetleri, evde okulu destekleyici kurs, evde kuaförlük ve diğer
güzellik hizmetleri

97.00.14 Gündelik yaşamda ev ve hanehalkına yardım hizmetleri sağlayan ev içi çalışan personelin
işverenleri olarak hanehalklarının hizmetleri

97.00.14 Çok çeşitli gündelik yardım hizmetleri sağlayan ev içi çalışan personelin işverenleri olarak
hanehalklarının hizmetleri

97.00.14 Gündelik olmayan, uzmanlaşmış yardım hizmetleri sağlayan ev içi çalışan uzman personelin
işverenleri olarak hanehalklarının hizmetleri

97.00.19 Ev içi çalışan olarak özel mürettebat (tekne, uçak) ve benzeri hizmetleri sağlayan uzmanlaşmış
personel

97.00.19 Ev içinde çalışan aşçı, garson, uşak, çamaşırcı

97.00.19 Ev içinde çalışan bahçıvan, bekçi, seyis, şoför

97.00.19 Diğer hizmetleri sağlayan ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının
hizmetleri

97.00.19 Aşçı, garson, vale, uşak, çamaşırcı, bahçıvan, bekçi, seyis, şoför, bakıcı, mürebbiye, sekreter,
özel mürettebat (tekne, uçak) ve benzeri hizmetleri sağlayan ev içi çalışan uzmanlaşmış
personelin işverenleri olarak hanehalklarının hizmetleri

97.00.19 Ev içinde çalışan bakıcı, mürebbiye, sekreter

98.10.10 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar

98.20.10 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış
hizmetler

99.00.10 Diğer ülkelerin büyükelçilikleri veya temsilcilikleri tarafından sağlanan hizmetler

99.00.10 Uluslararası örgütler ve temsilcilikler tarafından sağlanan hizmetler

99.00.10 Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler sisteminin uzmanlaşmış ajansları, bölgesel
teşkilatlar vb., Avrupa Birliği, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Dünya
Ticaret Örgütü (WTO), Dünya Gümrük Örgütü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve
diğer uluslararası organlar ya da uluslararası örgütler veya temsilcilikler tarafından sağlanan
hizmetler


