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

kg 1500

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

kg 1500

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

kg 1500

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

kg 1500

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

kg 1500

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

kg 1500

05.10.10.50.00 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)

kg 1500

05.20.10.30.01 Linyit - Tuvenan (Brüt kalori değeri < 23,865 kj/kg olan) kg 1500

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

kg 1500

05.20.10.30.03 Linyit - Toz (Brüt kalori değeri < 23,865 kj/kg olan) kg 1500

05.20.10.30.04 Linyit - Yıkanmış (parça) (Brüt kalori değeri < 23,865 kj/kg olan) kg 1500

05.20.10.30.05 Linyit - Şlam (Brüt kalori değeri < 23,865 kj/kg olan) kg 1500

05.20.10.30.06 Linyit - Mikst (Brüt kalori değeri < 23,865 kj/kg olan) kg 1500

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

kg 1500

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

kg 1500

06.10.20.00.00 Bitümlü veya yağlı şist ve katranlı kumlar kg 1500

06.20.10.00.00 Doğalgaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde TJ 2900

07.10.10.00.01 Demir-Tuvenan kg 1500

07.10.10.00.02 Demir-Ayıklanmış (parça) kg 1500

07.10.10.00.03 Demir-Parça kg 1500

07.10.10.00.04 Demir-Toz kg 1500

07.10.10.00.05 Demir-Konsantre kg 1500

07.10.10.00.06 Demir-Sinter kg 1500

07.10.10.00.07 Demir-Pelet kg 1500

07.29.11.00.01 Bakır-Tuvenan kg 1500

07.29.11.00.02 Bakır-Ayıklanmış kg 1500

07.29.11.00.03 Bakır-Bakır konsantre kg 1500

07.29.11.00.04 Bakır-Pirit konsantre kg 1500

07.29.11.00.05 Bakır-Çinko konsantre kg 1500

07.29.12.00.01 Nikel-tuvenan kg 1500

07.29.12.00.02 Nikel-konsantre kg 1500

07.29.13.00.01 Boksit-Tuvenan kg 1500

07.29.13.00.02 Boksit-Ayıklanmış kg 1500

07.29.13.00.03 Boksit-Konsantre kg 1500

07.29.14.00.01 Gümüş - Tuvenan kg 1500
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07.29.14.00.02 Gümüş - Konsantre kg 1500

07.29.14.00.03 Altın - Tuvenan kg 1500

07.29.14.00.04 Altın - Konsantre kg 1500

07.29.14.00.05 Altın - İzabe (eritilmiş) kg 1500

07.29.14.00.06 Platin - Tuvenan kg 1500

07.29.14.00.07 Platin - Konsantre kg 1500

07.29.15.00.01 Kalay-Tuvenan kg 1500

07.29.15.00.02 Kalay-Konsantre kg 1500

07.29.15.00.03 Kurşun-Tuvenan kg 1500

07.29.15.00.04 Kurşun-konsantre kg 1500

07.29.15.00.05 Oksitli çinko - Tuvenan kg 1500

07.29.15.00.06 Oksitli çinko - Konsantre kg 1500

07.29.15.00.07 Oksitli çinko - Yıkanmış kg 1500

07.29.15.00.08 Oksitli çinko - Kalsine kg 1500

07.29.15.00.09 Sülfürlü çinko - Tuvenan kg 1500

07.29.15.00.10 Sülfürlü çinko - Konsantre kg 1500

07.29.15.00.11 Oksitli Kurşun çinko - Tuvenan kg 1500

07.29.15.00.12 Oksitli Kurşun çinko - Konsantre kg 1500

07.29.15.00.13 Sülfürlü Kurşun çinko - Tuvenan kg 1500

07.29.15.00.14 Sülfürlü Kurşun çinko - Ayıklanmış kg 1500

07.29.15.00.15 Sülfürlü Kurşun çinko - Kurşun konsantre kg 1500

07.29.15.00.16 Sülfürlü Kurşun çinko - çinko konsantre kg 1500

07.29.15.00.17 Sülfürlü Kurşun çinko - Bakır konsantre kg 1500

07.29.15.00.18 Sülfürlü Kurşun çinko - Karışık bulk kg 1500

07.29.19.00.01 Volfram-Tuvenan kg 1500

07.29.19.00.02 Volfram-Konsantre kg 1500

07.29.19.00.03 Manganez - Tuvenan kg 1500

07.29.19.00.04 Manganez - Ayıklanmış kg 1500

07.29.19.00.05 Manganez - konsantre kg 1500

07.29.19.00.06 Cıva - Tuvenan kg 1500

07.29.19.00.07 Antimon - Tuvenan kg 1500

07.29.19.00.08 Antimon - Konsantre kg 1500

07.29.19.00.09 Antimon - Kalsine kg 1500

07.29.19.00.10 Antimon - İzabe (Eritilmiş) kg 1500

07.29.19.00.11 Krom - Tuvenan kg 1500

07.29.19.00.12 Krom - Ayıklanmış (parça) kg 1500

07.29.19.00.13 Krom - Konsantre kg 1500

07.29.19.00.14 Krom - Roş kg 1500

07.29.19.00.15 Krom - Yıkanmış kg 1500

07.29.19.00.16 Krom - Şlam kg 1500

07.29.19.00.17 Molibden - Tuvenan kg 1500

07.29.19.00.18 Molibden - Konsantre kg 1500

07.29.19.00.19 Kobalt - Tuvenan kg 1500

07.29.19.00.20 Kobalt - Konsantre kg 1500

07.29.19.00.21 Tantal - Tuvenan kg 1500
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07.29.19.00.22 Tantal - Konsantre kg 1500

07.29.19.00.23 Vanadyum - Tuvenan kg 1500

07.29.19.00.24 Vanadyum - Konsantre kg 1500

07.29.19.00.99 Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı diğer metal cevherleri
ve konsantreleri

kg 1500

08.11.11.33.00 Mermer ve traverten, ham veya kabaca tıraşlanmış kg 1500

08.11.11.33.00 Mermer ve traverten; ham veya kabaca yontulmuş kg 1500

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

kg 1500

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

kg 1500

08.11.11.50.00 Ekosin kg 1500

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

kg 1500

08.11.11.50.00 Su mermeri kg 1500

08.11.11.50.00 Yontulmaya ve inşaata elverişli kireçli taşlar kg 1500

08.11.12.33.00 Granit (ham/kabaca yontulmuş) kg 1500

08.11.12.33.00 Granit, ham veya kabaca tıraşlanmış - Tuvenan kg 1500

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

kg 1500

08.11.12.36.00 Granit; testere ile blok veya kalın dilimler halinde kesilmiş kg 1500

08.11.12.50.00 Gre kg 1500

08.11.12.50.00 Kumtaşı kg 1500

08.11.12.90.01 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)

kg 1500

08.11.12.90.02 Kuvarsit - Tuvenan kg 1500

08.11.12.90.03 Kuvarsit - Ayıklanmış kg 1500

08.11.12.90.04 Kuvarsit - Kırılmış ve elenmiş kg 1500

08.11.12.90.05 Kuvarsit - Yıkanmış kg 1500

08.11.12.90.99 Yontulmaya ve inşaata elverişli diğer taşlar kg 1500

08.11.20.30.01 Alçıtaşı - Tuvenan kg 1500

08.11.20.30.02 Alçıtaşı - Ayıklanmış kg 1500

08.11.20.30.03 Anhidrid (tuvenan) kg 1500

08.11.20.50.01 Kireçtaşı (Kalker) - Tuvenan kg 1500

08.11.20.50.02 Kireçtaşı (Kalker) - Ayıklanmış kg 1500

08.11.20.50.03 Kireçtaşı (Kalker) - Parça kg 1500

08.11.20.50.04 Kireçtaşı (Kalker) - Toz kg 1500

08.11.20.50.05 Kireçtaşı (Kalker) - Kırılmış kg 1500

08.11.20.50.06 Kireçtaşı (Kalker) - Yıkanmış kg 1500

08.11.20.50.07 Marn - Tuvenan kg 1500

08.11.20.50.08 Trastaşı - Tuvenan kg 1500

08.11.20.50.09 Trastaşı - Kırılmış ve elenmiş kg 1500

08.11.30.10.00 Tebeşir (tuvenan) kg 1500

08.11.30.10.00 Tebeşir; diğer kg 1500

08.11.30.10.00 Tebeşir; saf kg 1500
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08.11.30.30.01 Dolamit - Tuvenan kg 1500

08.11.30.30.02 Dolamit - Ayıklanmış kg 1500

08.11.40.00.00 Kayağan taşı (arduvaz) kg 1500

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

kg 1500

08.12.11.50.01 Silis kumu - Tuvenan kg 1500

08.12.11.50.02 Silis kumu - Ayıklanmış kg 1500

08.12.11.50.03 Silis kumu - Yıkanmış kg 1500

08.12.11.90.00 Kum; feldispatlı kg 1500

08.12.11.90.00 Kum; killi ve beyaz killi (kaolinli) kg 1500

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

kg 1500

08.12.11.90.00 Kum; diğer kg 1500

08.12.12.10.00 Çakıl taşı kg 1500

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

kg 1500

08.12.12.10.00 Çakmak taşı kg 1500

08.12.12.10.00 Yassı iri çakıl taşı kg 1500

08.12.12.30.01 Kırmataş kg 1500

08.12.12.30.02 Mıcır kg 1500

08.12.12.30.03 Stabilize kg 1500

08.12.12.30.04 Mozaiktaşı kg 1500

08.12.12.30.05 Balasttaşı kg 1500

08.12.12.50.01 Mermer molozu - Tuvenan kg 1500

08.12.12.50.02 Mermer granül ve parçaları kg 1500

08.12.12.50.03 Mermer tozları kg 1500

08.12.12.90.00 Diğer taşların tozları kg 1500

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

kg 1500

08.12.13.00.01 İnşaat kullanımı için cüruf ve moloz kg 1500

08.12.13.00.02 Tahkimat malzemesi kg 1500

08.12.21.40.01 Kaolin - Tuvenan kg 1500

08.12.21.40.02 Kaolin - Ayıklanmış kg 1500

08.12.21.40.03 Kaolin - Kırılmış ve elenmiş kg 1500

08.12.21.60.01 Kaolinli killer - Tuvenan kg 1500

08.12.21.60.02 Kil - Tuvenan kg 1500

08.12.21.60.03 Kil - Ayıklanmış kg 1500

08.12.22.10.01 Bentonit - Tuvenan kg 1500

08.12.22.10.02 Bentonit - Ayıklanmış kg 1500

08.12.22.10.03 Bentonit - öğütülmüş kg 1500

08.12.22.10.03 Endüstride Nem alıcı olarak kullanılan işlenmiş kil (Ca-Bentonit) kg 1500

08.12.22.30.00 Ateş kili kg 1500

08.12.22.50.00 Andaluzit kg 1500

08.12.22.50.00 Killer; diğer kg 1500
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08.12.22.50.00 Şamot ve dinas toprakları kg 1500

08.12.22.50.00 Mülit; siliko; alumin ve silisli ateş toprağı kg 1500

08.12.22.50.00 Silimanit kg 1500

08.12.22.50.00 Siyanit (disten) kg 1500

08.12.22.50.00 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)

kg 1500

08.12.22.50.00 Mülit; diğer kg 1500

08.91.11.00.01 Fosfat - Tuvenan kg 1500

08.91.11.00.02 Fosfat - Konsantre kg 1500

08.91.12.00.01 Kükürt - Tuvenan kg 1500

08.91.12.00.02 Kükürt - Konsantre kg 1500

08.91.12.00.03 Pirit (bakırlı) - Tuvenan kg 1500

08.91.12.00.04 Pirit (bakırlı) - Bakır konsantre kg 1500

08.91.12.00.05 Pirit (bakırlı) - Pirit konsantre kg 1500

08.91.19.00.01 Lületaşı - Tuvenan kg 1500

08.91.19.00.02 Sepiyolit - Tuvenan kg 1500

08.91.19.00.03 Sepiyolit - Kırılmış kg 1500

08.91.19.00.04 Sepiyolit - öğütülmüş kg 1500

08.91.19.00.05 Barit (baryum sülfat) - Tuvenan kg 1500

08.91.19.00.06 Barit (baryum sülfat) - Ayıklanmış kg 1500

08.91.19.00.07 Barit (baryum sülfat) - öğütülmüş kg 1500

08.91.19.00.08 Barit (baryum sülfat) - Konsantre kg 1500

08.91.19.00.09 Whitherite (tabii baryum karbonat ) (baryum oksit hariç) kg 1500

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

kg 1500

08.91.19.00.11 Bor - Tuvenan kg 1500

08.91.19.00.12 Bor - Ayıklanmış kg 1500

08.91.19.00.13 Bor - Konsantre kg 1500

08.91.19.00.14 Bor - Kırılmış ve elenmiş kg 1500

08.91.19.00.15 Bor - öğütülmüş kg 1500

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

kg 1500

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

kg 1500

08.91.19.00.18 Kieserit, epsomit (tabii magnezyum sülfat) kg 1500

08.91.19.00.19 Toprak boyalar kg 1500

08.91.19.00.20 Sodyum sülfat - Tuvenan kg 1500

08.91.19.00.21 Sodyum sülfat - Konsantre kg 1500

08.91.19.00.22 Stransiyum - Tuvenan kg 1500

08.91.19.00.23 Stransiyum - Ayıklanmış kg 1500

08.91.19.00.24 Stransiyum - Konsantre kg 1500

08.91.19.00.25 Alünit - Tuvenan kg 1500

08.91.19.00.26 Zeolit - Tuvenan kg 1500

08.91.19.00.27 Olivin - Tuvenan kg 1500

08.91.19.00.28 Olivin - Kırılmış kg 1500
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08.91.19.00.29 Kalsit - Tuvenan kg 1500

08.91.19.00.30 Kalsit-Ayıklanmış kg 1500

08.91.19.00.31 Trona - tuvenan kg 1500

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

kg 1500

08.92.10.00.00 Turba kg 1500

08.93.10.00.01 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

kg 1500

08.93.10.00.02 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

kg 1500

08.93.10.00.03 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

kg 1500

08.93.10.00.04 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

kg 1500

08.99.10.00.00 Asfaltitler kg 1500

08.99.10.00.00 Asfaltlı kayalar kg 1500

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

kg 1500

08.99.10.00.00 Tabi bitümenli diğer maddeler kg 1500

08.99.10.00.00 Tabii asfalt kg 1500

08.99.10.00.00 Tabii bitümen kg 1500

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

Karat 1100

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

Karat 1100

08.99.22.00.01 Zımpara - Tuvenan kg 1500

08.99.22.00.02 Zımpara - Ayıklanmış kg 1500

08.99.22.00.03 Pomzataşı - Tuvenan kg 1500

08.99.22.00.04 Pomzataşı - Ayıklanmış kg 1500

08.99.22.00.05 Doğal korindon, doğal lal taşı ve diğer doğal aşındırıcılar kg 1500

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

kg 1500

08.99.29.00.01 Doğal grafit - Grafit (Tuvenan) kg 1500

08.99.29.00.02 Kuvars (doğal kuvars kumları hariç) kg 1500

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

kg 1500

08.99.29.00.04 Manyezit - Tuvenan kg 1500

08.99.29.00.05 Manyezit - Ayıklanmış kg 1500

08.99.29.00.06 Manyezit - Konsantre kg 1500

08.99.29.00.07 Manyezit - Sinter kg 1500

08.99.29.00.08 Manyezit - Kalsine kg 1500
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08.99.29.00.09 Magnezya; doğal magnezyum karbonat veya deniz suyu ya da
diğer tuzlu su kaynaklarından

kg 1500

08.99.29.00.10 Amyant - Tuvenan kg 1500

08.99.29.00.11 Mika - Tuvenan kg 1500

08.99.29.00.12 Mika - Toz kg 1500

08.99.29.00.13 Mika - Konsantre kg 1500

08.99.29.00.14 Talk - Tuvenan kg 1500

08.99.29.00.15 Talk - Ayıklanmış kg 1500

08.99.29.00.16 Feldispat - Tuvenan kg 1500

08.99.29.00.17 Feldispat - Ayıklanmış kg 1500

08.99.29.00.18 Feldispat - Konsantre kg 1500

08.99.29.00.19 Feldispat - Kırılmış ve elenmiş kg 1500

08.99.29.00.20 Nefelinsiyenit - Tuvenan kg 1500

08.99.29.00.21 Perlit - Tuvenan kg 1500

08.99.29.00.22 Perlit - Kırılmış ve elenmiş kg 1500

08.99.29.00.23 Perlit - Genleşmiş kg 1500

08.99.29.00.24 Perlit - Mikronize kg 1500

08.99.29.00.25 Perlit - İzoşilte kg 1500

08.99.29.00.26 Vermikulit - Tuvenan kg 1500

08.99.29.00.27 Vermikulit - Konsantre kg 1500

08.99.29.00.28 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)

kg 1500

10.11.11.40.00 Sığır eti; çeyrek karkas (eşit bölünmüş)(taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.11.40.00 Sığır eti; karkasın ön çeyrekleri (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.11.40.00 Sığır eti; karkasın arka çeyrekleri (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.11.40.00 Sığır eti; karkas, yarım karkas (taze/soğutulmuş) kg 1500

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

kg 1500

10.11.11.90.00 Sığır eti; kemiksiz (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.11.90.00 Sığır eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş) kg 1500

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

kg 1500

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

kg 1500

10.11.12.30.00 Evcil domuz eti; karkas/yarım karkas (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.12.30.00 Diğer domuz eti; karkas/yarım karkas (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.12.50.00 Diğer domuz eti; but, kol parçaları, kemikli (taze/soğutulmuş) kg 1500

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

kg 1500

10.11.12.50.00 Evcil domuz eti; but ve parçaları, kemikli (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.12.50.00 Evcil domuz eti; kol ve parçaları, kemikli (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.12.90.00 Evcil domuz eti; karın ve karın parçaları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.12.90.00 Evcil domuz eti; ön kısım vb. parçaları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.12.90.00 Evcil domuz eti; diğer, kemiksiz (taze/soğutulmuş) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

10.11.12.90.00 Evcil domuz eti; diğer (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.12.90.00 Evcil domuz eti; bel kısmı vb. parçaları (taze/soğutulmuş) kg 1500

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

kg 1500

10.11.12.90.00 Diğer domuz eti (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.13.00.00 Kuzu eti; karkas ve yarım karkas (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.13.00.00 Koyun eti; but/yarım but (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.13.00.00 Koyun eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.13.00.00 Koyun eti; fileto/sağrı (taze/soğutulmuş) kg 1500

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

kg 1500

10.11.13.00.00 Koyun eti; kısa ön çeyrekler (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.13.00.00 Koyun eti; kemiksiz (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.13.00.00 Koyun eti; karkas ve yarı karkasları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.14.00.00 Keçi eti; diğer kemiksiz parçalar (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.14.00.00 Keçi eti, taze veya soğutulmuş kg 1500

10.11.14.00.00 Keçi eti; fileto/sağrı (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.14.00.00 Keçi eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.14.00.00 Keçi eti; but/yarım but (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.14.00.00 Keçi eti; karkas ve yarım karkas (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.14.00.00 Keçi eti; kısa ön çeyrek (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.15.00.00 At eti (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.15.00.00 At ve diğer at türü hayvanların etleri, taze veya soğutulmuş kg 1500

10.11.15.00.00 Eşek, katır ve bardo eti (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.20.00.00 At, eşek, katır ve bardo sakatatı (taze/soğutulmuş) kg 1500

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

kg 1500

10.11.20.00.00 Diğer sakatat (eczacılık ürünleri için) (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.20.00.00 Domuz sakatatı (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.20.00.00 Sığır sakatatı; kalın, ince etek (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.20.00.00 Koyun ve keçilerin diğer sakatatı (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.20.00.00 Koyun ve keçilerin karaciğerleri (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.20.00.00 Sığır sakatatı (eczacılık ürünlerinin için) (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.20.00.00 Sığır sakatatı; diğerleri (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.20.00.00 Koyun kuyruğu (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.11.31.00.00 Sığır eti; karkas çeyrekleri, kemiksiz (dondurulmuş) kg 1500

10.11.31.00.00 Sığır eti; döş ve kaburga etleri, kemiksiz (dondurulmuş) kg 1500

10.11.31.00.00 Sığır eti; karkasın arka çeyrekleri (dondurulmuş) kg 1500

10.11.31.00.00 Sığır eti; karkasın ön çeyrekleri (dondurulmuş) kg 1500

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

kg 1500

10.11.31.00.00 Sığır eti; karkas, yarım karkas (dondurulmuş) kg 1500

10.11.31.00.00 Sığır eti; diğer, kemiksiz (dondurulmuş) kg 1500

10.11.31.00.00 Sığır eti; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş) kg 1500

10.11.31.00.00 Sığır eti; çeyrek karkas (eşit bölünmüş) (dondurulmuş) kg 1500
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10.11.32.30.00 Evcil domuz eti; karkas/yarım karkas (dondurulmuş) kg 1500

10.11.32.30.00 Domuz karkasları ve yarım karkasları, dondurulmuş kg 1500

10.11.32.30.00 Diğer domuz eti; karkas/yarım karkas (dondurulmuş) kg 1500

10.11.32.50.00 Evcil domuz eti; kol ve kol parçaları, kemikli (dondurulmuş) kg 1500

10.11.32.50.00 Domuz butları, kolları ve parçalanmış kemikli etleri, dondurulmuş kg 1500

10.11.32.50.00 Evcil domuz eti; but ve but parçaları, kemikli (dondurulmuş) kg 1500

10.11.32.50.00 Diğer domuz eti; but, kol vb. parçaları, kemikli (dondurulmuş) kg 1500

10.11.32.90.00 Evcil domuz eti; diğer, kemiksiz (dondurulmuş) kg 1500

10.11.32.90.00 Evcil domuz eti; bel kısmı vb. parçaları (dondurulmuş) kg 1500

10.11.32.90.00 Evcil domuz eti; ön kısım vb. parçaları (dondurulmuş) kg 1500

10.11.32.90.00 Evcil domuz eti; karın kısmı vb. parçaları (dondurulmuş) kg 1500

10.11.32.90.00 Evcil domuz eti; diğer (dondurulmuş) kg 1500

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

kg 1500

10.11.32.90.00 Diğer domuz eti (dondurulmuş) kg 1500

10.11.33.00.00 Koyun eti; karkas ve yarı karkasları (dondurulmuş) kg 1500

10.11.33.00.00 Koyun eti; but/yarım but (dondurulmuş) kg 1500

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

kg 1500

10.11.33.00.00 Kuzu eti; kemiksiz (dondurulmuş) kg 1500

10.11.33.00.00 Kuzuların karkas ve yarı karkasları (dondurulmuş) kg 1500

10.11.33.00.00 Koyun eti; kısa ön çeyrekler, kemikli (dondurulmuş) kg 1500

10.11.33.00.00 Koyun eti; diğer, kemikli (dondurulmuş) kg 1500

10.11.33.00.00 Koyun eti; diğer, kemiksiz (dondurulmuş) kg 1500

10.11.33.00.00 Koyun eti; fileto/sağrı (dondurulmuş) kg 1500

10.11.34.00.00 Keçi eti; but/yarım but (dondurulmuş) kg 1500

10.11.34.00.00 Keçi eti; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş) kg 1500

10.11.34.00.00 Keçi eti; kısa ön çeyrek (dondurulmuş) kg 1500

10.11.34.00.00 Keçi eti; fileto/sağrı (tam/yarım) (dondurulmuş) kg 1500

10.11.34.00.00 Keçi eti, dondurulmuş kg 1500

10.11.34.00.00 Keçi eti; karkas ve yarım karkas (dondurulmuş) kg 1500

10.11.34.00.00 Keçi eti; diğer kemiksiz parçalar (dondurulmuş) kg 1500

10.11.35.00.00 Eşek, katır ve bardo eti (dondurulmuş) kg 1500

10.11.35.00.00 At eti (dondurulmuş) kg 1500

10.11.35.00.00 At ve diğer at türü hayvanların etleri, dondurulmuş kg 1500

10.11.39.10.00 Domuz sakatatı, karaciğeri (dondurulmuş) kg 1500

10.11.39.10.00 Koyun kuyruğu (dondurulmuş) kg 1500

10.11.39.10.00 Koyun ve keçilerin diğer sakatatı (dondurulmuş) kg 1500

10.11.39.10.00 Koyun ve keçilerin karaciğerleri (dondurulmuş) kg 1500

10.11.39.10.00 Sığır dili (dondurulmuş) kg 1500

10.11.39.10.00 Sığır karaciğeri (dondurulmuş) kg 1500

10.11.39.10.00 Sığır sakatatı; diğer (eczacılık ürünleri için) (dondurulmuş) kg 1500

10.11.39.10.00 Sığır sakatatı; kalın, ince etek (dondurulmuş) kg 1500

10.11.39.10.00 At, eşek, katır ve bardo sakatatı (dondurulmuş) kg 1500

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

kg 1500
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10.11.39.10.00 Diğer sakatat (eczacılık ürünleri için) (dondurulmuş) kg 1500

10.11.39.10.00 Diğer sığır sakatatı (dondurulmuş) kg 1500

10.11.39.10.00 Domuz sakatatı, diğerleri (dondurulmuş) kg 1500

10.11.39.30.00 Av hayvanlarına ait olan etler (tavşanlar
hariç)(taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

kg 1500

10.11.39.30.00 Balina eti (taze/soğutulmuş/dondurulmuş) kg 1500

10.11.39.30.00 Deve eti (taze/soğutulmuş/dondurulmuş) kg 1500

10.11.39.30.00 Diğer hayvanların et ve sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş) kg 1500

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

kg 1500

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

kg 1500

10.11.39.30.00 Yunus ve domuz balıklarının eti, yenilen sakatatı
(taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

kg 1500

10.11.39.30.00 Fok eti (taze/soğutulmuş/dondurulmuş) kg 1500

10.11.39.30.00 Kurbağa bacağı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş) kg 1500

10.11.39.30.00 Maymunların eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş) kg 1500

10.11.39.30.00 Ren geyiği eti (taze/soğutulmuş/dondurulmuş) kg 1500

10.11.39.30.00 Sürüngenlerin eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş) kg 1500

10.11.39.30.00 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)

kg 1500

10.11.39.30.00 Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı kg 1500

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

kg 1500

10.11.41.00.00 Yapağı; merinos, diğer kg 1500

10.11.41.00.00 Yapağı; kirli şevyot, diğer kg 1500

10.11.41.00.00 Yapağı; diğer, diğerleri kg 1500

10.11.42.00.00 Sığır ve at cinsi hayvanların diğer şekillerde muhafaza edilen ham
deriler (ağırlık =<14kg.)

adet 2600

10.11.42.00.00 Sığır ve at cinsi hayvanların diğer şekillerde muhafaza edilen ham
deriler (ağırlık<14kg. =>16kg. )

adet 2600

10.11.42.00.00 Sığır ve at cinsi hayvanların kurutulmuş, kuru tuzlanmış ham
derileri (kuru ağırlık<9kg. =>10kg. )

adet 2600

10.11.42.00.00 Sığır ve at cinsi hayvanların kurutulmuş, kuru tuzlanmış ham
derileri (kuru ağırlık=< 9kg. )

adet 2600

10.11.42.00.00 Sığır ve at cinsi hayvanların taze derileri, ham (yaş ağırlık
=<15kg.)

adet 2600

10.11.42.00.00 Sığır ve at cinsi hayvanların taze derileri, ham (yaş ağırlık; <15kg.
=>16kg)

adet 2600

10.11.42.00.00 Sığır ve at cinsi hayvanların taze derileri, yaş tuzlanmış (yaş
ağırlık =<15kg.)

adet 2600

10.11.42.00.00 Sığır ve at cinsi hayvanların taze derileri, yaş tuzlanmış (yaş
ağırlık; <15kg. =>16)

adet 2600

10.11.42.00.00 Sığırların ham derileri (ağırlık >16kg.) taze ve bütün halde adet 2600

10.11.42.00.00 Sığırların ham derileri (ağırlık >16kg.) yaş tuzlanmış ve bütün
halde

adet 2600

10.11.42.00.00 Sığırların kurutulmuş/kuru tuzlanmış ham derileri (ağırlık >16kg.) adet 2600
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10.11.42.00.00 Atların ham derileri (ağırlık >16kg.) taze ve bütün halde adet 2600

10.11.42.00.00 Atların ham derileri (ağırlık >16kg.) yaş tuzlanmış ve bütün halde adet 2600

10.11.42.00.00 Atların kurutulmuş/kuru tuzlanmış ham derileri (ağırlık >16kg.) adet 2600

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

adet 2600

10.11.42.00.00 Sığır cinsi hayvanların diğer derileri-ham (ağırlık: >16kg.) adet 2600

10.11.43.00.00 Sığırların taze/yaş tuzlanmış derileri kg 1500

10.11.43.00.00 Sığırların kurutulmuş/kuru tuzlanmış derileri kg 1500

10.11.43.00.00 Sığırların diğer şekillerde muhafaza edilmiş derileri kg 1500

10.11.43.00.00 Sığır ve at cinsi hayvanların krupon ve yarım krupon deriler kg 1500

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

kg 1500

10.11.43.00.00 At derileri (diğer şekilde muhafaza edilmiş) bütün halde kg 1500

10.11.44.00.00 Kuzuların yünü alınmamış ham derileri adet 2600

10.11.44.00.00 Koyunların yünü alınmamış ham derileri adet 2600

10.11.44.00.00 Koyunların diğer derileri; yünü alınmış adet 2600

10.11.44.00.00 Koyun ve kuzuların pikle derileri; yünü alınmış adet 2600

10.11.44.00.00 Ham post ve deriler (koyun ve kuzuların) adet 2600

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

adet 2600

10.11.45.00.00 Keçi ve oğlakların ham derileri adet 2600

10.11.50.40.00 Lard (domuzun deri altı yağı) (kuru/tütsülü) kg 1500

10.11.50.40.00 Diğer domuz yağı
(taze/soğutulmuş/dondurulmuş/tuzlu/salamuralı)

kg 1500

10.11.50.40.00 Lard (domuzun deri altı yağı); taze, soğutulmuş
(dondurulmuş/tuzlu/salamuralı)

kg 1500

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

kg 1500

10.11.50.60.00 Domuz kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar; sınai amaçlar
için

kg 1500

10.11.50.60.00 Diğer katı domuz yağı kg 1500

10.11.50.60.00 Lard (domuz yağı) ve diğer domuz yağları, eritilmiş kg 1500

10.11.50.60.00 Katı domuz yağı; sınai amaçlarla kullanılan, diğer kg 1500

10.11.50.70.00 Sığır, koyun, keçilerin diğer yağları; sınai amaçlı kg 1500

10.11.50.70.00 Sığır, koyun, keçilerin kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar,
sınai amaçlı

kg 1500

10.11.50.70.00 Sığırların diğer yağları kg 1500

10.11.50.70.00 Koyun/keçilerin diğer yağları kg 1500

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

kg 1500

10.11.60.30.00 Şirsenler; kurutulmamış, taze, soğutulmuş, tuzlanmış,
dondurulmuş, salamura edilmiş, kurutuulmuş veya tütsülenmiş

kg 1500

10.11.60.30.00 Kuru buzağı şirdeni; taze, soğutulmuş, dondurulmuş, salamura
(kurutulmuş) tütsülenmiş, tuzlan.

kg 1500

10.11.60.30.00 Bağırsaklar; taze, soğutulmuş, dondurulmuş, salamura
(kurutulmuş) tütsülenmiş, tuzlan.

kg 1500

10.11.60.30.00 Diğer hayvan mesaneleri ve mideleri; taze, soğutulmuş, tuzlanmış,
dondurulmuş, salamura edilmiş, kurutuulmuş veya tütsülenmiş;
diğer

kg 1500
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10.11.60.30.00 Diğer şirdenler; taze, soğutulmuş, dondurulmuş, salamura,
kurut.tütsülen, tuzlanmış

kg 1500

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

kg 1500

10.11.60.90.00 Hayvan kanı (kurutulmuş olsun olmasın) kg 1500

10.11.60.90.00 İnsan tüketimine uygun olmayan hayvan atıkları (balık, bağırsak,
mesane ve işkembe hariç)

kg 1500

10.11.60.90.00 İpek böceği yumurtaları kg 1500

10.11.60.90.00 Kantarit; taze, soğutulmuş (dondurulmuş)geçici olarak konserve
edilmiş

kg 1500

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

kg 1500

10.11.60.90.00 Kırmız böceği ve benzeri böcekler kg 1500

10.11.60.90.00 Porsuk kılları/fırça imali için diğer kıllar kg 1500

10.11.60.90.00 Safra; taze, soğutulmuş (dondurulmuş) geçici konserve kg 1500

10.11.60.90.00 Veterler ve sinirler; dayaklanmamış derilerin kırpıntı vb.
döküntüleri

kg 1500

10.11.60.90.00 Fildişi (fildişi tozu ve döküntüleri) kg 1500

10.11.60.90.00 Domuzu kılları döküntüleri kg 1500

10.11.60.90.00 Domuz kılı kg 1500

10.11.60.90.00 Diğer hayvanların diğer ürünleri ve karada bulunan cansız
hayvanlar

kg 1500

10.11.60.90.00 Akamber, kunduz hayası vs. taze, soğutulmuş (dondurulmuş)
geçici konserve

kg 1500

10.11.60.90.00 Asitle işlem görmüş kemik ve kıkırdaklar kg 1500

10.11.60.90.00 At kılı ve at kılı döküntüleri kg 1500

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

kg 1500

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

kg 1500

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

kg 1500

10.12.10.10.00 Tavuk etleri, taze veya soğutulmuş, bütün halde kg 1500

10.12.10.20.00 Hindi etleri, taze veya soğutulmuş, bütün halde kg 1500

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

kg 1500

10.12.10.20.00 Hindi; yürek, karaciğer vb alınmış, % 73'lük ve diğer şekilde
(taze/soğutulmuş)

kg 1500

10.12.10.30.00 Beç tavukları (taze/soğutulmuş) kg 1500

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

kg 1500

10.12.10.30.00 Ördek; taşlık vb. alınmış, baş, ayaksız, % 63'lük ve diğer şekil,
taze/soğutulmuş

kg 1500

10.12.10.30.00 Ördek; bağırsaksız, başsız, ayaksız, % 70'lik (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.30.00 Kaz; içleri boşaltılmamış, başlı, ayaklı, % 82'lik (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.30.00 Kaz; içleri boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 70'lik (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.30.00 Ördek; bağırsaklı, başlı, ayaklı, % 85'lik (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.40.00 Kaz karaciğerleri; yağlı (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.40.00 Kaz ve ördeklerin yağlı karaciğerleri, taze veya soğutulmuş kg 1500



KOD TANIM Ölçü
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10.12.10.40.00 Ördek karaciğerleri; yağlı (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.50.00 Horoz, tavuk eti; but, but parçaları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.50.00 Horoz, tavuk eti; bütün kanatlar (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.50.00 Horoz, tavuk eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.50.00 Horoz, tavuk eti; göğüs, göğüs parçaları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.50.00 Horoz, tavuk eti; parça halinde, kemiksiz (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.50.00 Horoz, tavuk eti; sırt, boyun, kanat vb. (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.50.00 Horoz, tavuk eti; yarım/çeyrek, kemikli (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.50.00 Tavuk etleri, taze veya soğutulmuş, parça halde kg 1500

10.12.10.60.00 Hindi eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.60.00 Hindi eti; bütün kanatlar (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.60.00 Hindi eti; bütün diğer kısım ve parçaları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.60.00 Hindi eti; bütün alt kısmı ve parçaları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.60.00 Hindi eti; göğüs, göğüs parçaları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.60.00 Hindi eti; yarım/çeyrek, kemikli (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.60.00 Hindi eti; sırt, boyun, kanat, kuyruk uçları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.60.00 Hindi eti; parça halinde, kemiksiz (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.60.00 Hindi etleri, taze veya soğutulmuş, parça halde kg 1500

10.12.10.70.00 Kümes hayvanlarının diğer etleri (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.70.00 Ördek eti; yarım/çeyrek, kemikli (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.70.00 Ördek ve beç tavuğu etleri; göğüs, göğüs parçaları
(taze/soğutulmuş)

kg 1500

10.12.10.70.00 Ördek, beç tavuğu eti; parça halinde, diğer, kemiksiz
(taze/soğutulmuş)

kg 1500

10.12.10.70.00 Kümes hayvanı etleri; sırt, boyun, kanat, kuyruk uçları
(taze/soğutulmuş)

kg 1500

10.12.10.70.00 Kümes hayvanı etleri; bütün kanatlar (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.70.00 Kaz, ördek ve beç tavuğu etleri, taze veya soğutulmuş, parça halde kg 1500

10.12.10.70.00 Kaz ve ördeğin "palto" denilen kısımları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.70.00 Kaz eti; yarım/çeyrek, kemikli (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.70.00 Kaz eti; parça halinde, diğer, kemiksiz (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.70.00 Ördek, beç tavuğu etleri; but ve but parçaları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.70.00 Kaz eti; but ve but parçaları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.70.00 Beç tavuğu eti; yarım/çeyrek, kemikli (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.10.70.00 Kaz eti; göğüs ve göğüs parçaları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.20.13.00 Tavuk etleri, dondurulmuş, bütün halde kg 1500

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

kg 1500

10.12.20.13.00 Horoz, tavuk; içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 65'lik
(dondurulmuş)

kg 1500

10.12.20.15.00 Hindi; yürek, karaciğer vb alınmış, % 73'lük ve diğer şekilde
(dondurulmuş)

kg 1500

10.12.20.15.00 Hindi etleri, dondurulmuş, bütün halde kg 1500

10.12.20.15.00 Hindi; yürek vb alınmamış, başsız, ayaksız % 80'lik
(dondurulmuş)

kg 1500

10.12.20.17.00 Beç tavukları (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.17.00 Kaz, ördek ve beç tavuğu etleri, dondurulmuş, bütün halde kg 1500
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Birimi
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10.12.20.17.00 Kaz; içi boşaltılmamış, başlı, ayaklı, % 82'lik (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.17.00 Kaz; içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 75'lik (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.17.00 Ördek; karaciğer vb. alınmış, baş, ayaksız, % 63'lük
(dondurulmuş)

kg 1500

10.12.20.17.00 Ördek; bağırsaksız, başsız, ayaksız, % 70'lik (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.53.00 Tavuk etleri, dondurulmuş, parça halde kg 1500

10.12.20.53.00 Horoz, tavuk eti; yarım/çeyrek, kemikli (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.53.00 Horoz, tavuk eti; göğüs, göğüs parçaları (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.53.00 Horoz, tavuk eti; sırt, boyun, kanat, kuyruk uçları (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.53.00 Horoz, tavuk eti; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.53.00 Horoz, tavuk eti; bütün kanatlar (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.53.00 Horoz, tavuk eti; but, but parçaları (dondurulmuş) kg 1500

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

kg 1500

10.12.20.55.00 Hindi etleri, dondurulmuş, parça halde kg 1500

10.12.20.55.00 Hindi eti; bütün kanatlar (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.55.00 Hindi eti; bütün diğer kısımları ve parçaları (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.55.00 Hindi eti; bütün alt kısmı ve parçaları (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.55.00 Hindi eti; parça halinde, kemiksiz (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.55.00 Hindi eti; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.55.00 Hindi eti; yarım/çeyrek, kemikli (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.55.00 Hindi eti; sırt, boyun, kanat, kuyruk uçları (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.55.00 Hindi eti; göğüs, göğüs parçaları (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.57.00 Beç tavuğu eti; yarım/çeyrek, kemikli (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.57.00 Kaz eti; but ve but parçaları (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.57.00 Kaz eti; göğüs ve göğüs parçaları (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.57.00 Ördek, beç tavuğu; parça halinde, diğer, kemiksiz (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.57.00 Ördek ve beç tavuğu etleri; göğüs, göğüs parçaları (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.57.00 Ördek ve beç tavuğu etleri; but ve but parçaları (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.57.00 Kaz eti; parça halinde, diğer, kemiksiz (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.57.00 Kümes hayvanlarının diğer etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.57.00 Ördek eti; yarım/çeyrek, kemikli (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.57.00 Kaz eti; yarım/çeyrek, kemikli (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.57.00 Kaz ve ördeğin "palto" denilen kısımları (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.57.00 Kaz, ördek ve beç tavuğu etleri, dondurulmuş, parça halde kg 1500

10.12.20.57.00 Kümes hayvanı etleri; bütün kanatlar (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.57.00 Kümes hayvanı etleri; sırt, boyun, kanat, kuyruk uçları
(dondurulmuş)

kg 1500

10.12.20.80.00 Diğer kümes hayvanlarının karaciğerleri (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.80.00 Hindi karaciğeri (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.80.00 Horoz, tavuk karaciğerleri (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.80.00 kazın yağlı karaciğerleri (dondurulmuş) kg 1500

10.12.20.80.00 Kümes hayvanlarının karaciğerleri, dondurulmuş kg 1500

10.12.20.80.00 Ördeğin yağlı karaciğerleri (dondurulmuş) kg 1500

10.12.30.00.00 Kümes hayvanları yağları kg 1500
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10.12.30.00.00 Kümes hayvanı yağı
(taze/soğutulmuş/dondurulmuş/tuzlu/salamuralı)

kg 1500

10.12.40.20.00 Hindi karaciğeri (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.40.20.00 Hindi sakatatı; diğer (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.40.20.00 Horoz, tavuk karaciğerleri (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.40.20.00 Horoz, tavuk sakatatı; diğer (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.40.20.00 Kümes hayvanı karaciğeri (kaz, ördek yağlı karaciğeri hariç)
(taze/soğutulmuş)

kg 1500

10.12.40.20.00 Kümes hayvanlarının diğer sakatatı (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.12.40.20.00 Kümes hayvanlarının sakatatları, taze veya soğutulmuş (kaz ve
ördeklerin yağlı karaciğerleri hariç)

kg 1500

10.12.40.50.00 Hindi sakatatı; diğer (dondurulmuş) kg 1500

10.12.40.50.00 Horoz, tavuk sakatatı; diğer (dondurulmuş) kg 1500

10.12.40.50.00 Kümes hayvanlarının diğer sakatatları (dondurulmuş) kg 1500

10.12.40.50.00 Kümes hayvanlarının sakatatları, dondurulmuş (karaciğer hariç) kg 1500

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

kg 1500

10.12.50.00.00 Kuşların tüylü derileri, tüylü diğer kısımları ve tüylerinden mamul
eşya

kg 1500

10.12.50.00.00 Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları kg 1500

10.12.50.00.00 Kuşların kalın/ince tüyleri kg 1500

10.13.11.20.00 Evcil domuz etleri; but ve but parçaları (tuzlu/salamuralı) kg 1500

10.13.11.20.00 Diğer domuz etleri; but, kol ve parçaları (kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.11.20.00 Evcil domuz etleri; but ve but parçaları (kuru/tütsülü) kg 1500

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

kg 1500

10.13.11.20.00 Evcil domuz etleri; kol ve kol parçaları (tuzlu/salamuralı) kg 1500

10.13.11.20.00 Evcil domuz etleri; kol ve kol parçaları (kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.11.50.00 Evcil domuz etleri; karın ve karın parçaları (kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.11.50.00 Evcil domuz etleri; karın ve karın parçaları (tuzlu/salamuralı) kg 1500

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

kg 1500

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

kg 1500

10.13.11.80.00 Evcil domuz et ve sakatatı; diğer (tuzlu/salamuralı) kg 1500

10.13.11.80.00 Evcil domuz et ve sakatatı; diğer (kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.11.80.00 Evcil domuz dörtte üç arka parça/orta kısımları (tuzlu/salamuralı) kg 1500

10.13.11.80.00 Evcil domuz bel kısmı ve parçaları (tuzlu/salamuralı) kg 1500

10.13.11.80.00 Evcil domuz bel kısmı ve parçaları (kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.11.80.00 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)

kg 1500

10.13.11.80.00 Diğer domuzların et ve sakatatı (kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.11.80.00 Evcil domuz yarım karkas/dörtte üç ön parçaları (tuzlu/salamuralı) kg 1500

10.13.11.80.00 Evcil domuz ön parça, ön parça kısımları (tuzlu/salamuralı) kg 1500

10.13.11.80.00 Evcil domuz et ve sakatatı; diğer, kemiksiz (kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.11.80.00 Evcil domuz ön kısmı ve parçaları (kuru/tütsülü) kg 1500
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10.13.12.00.00 Sığır etleri; kemiksiz, tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.12.00.00 Sığır etleri; kemikli, tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü) kg 1500

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

kg 1500

10.13.13.00.00 Diğer hayvan etleri; tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.13.00.00 Diğer hayvanların diğer sakatatları (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.13.00.00 Diğer hayvanların et ve sakatatının yenilen un ve ezmeleri kg 1500

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

kg 1500

10.13.13.00.00 Evcil domuz karaciğeri; tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.13.00.00 Evcil domuz sakatatı; diğer, tuzlu (salamuralı/kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.13.00.00 Kaz karaciğeri (tuzlu/salamuralı) kg 1500

10.13.13.00.00 Koyun ve keçilere ait diğer sakatat (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.13.00.00 Koyun, keçi eti; kemikli (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.13.00.00 Koyun, keçi eti; kemiksiz, tuzlu (salamuralı/kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.13.00.00 Maymunların sakatatı (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.13.00.00 Ördek karaciğeri (tuzlu/salamuralı) kg 1500

10.13.13.00.00 Ren geyiği eti; kemiksiz, tuzlu (salamuralı/kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.13.00.00 Sığır sakatatı; diğer, tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.13.00.00 Sığır sakatatı; kalın, ince etek; tuzlu (salamuralı/kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.13.00.00 Sürüngenlerin sakatatı (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.13.00.00 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)

kg 1500

10.13.13.00.00 At eti (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü) kg 1500

10.13.13.00.00 Balina, yunus ve domuz balıkları sakatatı
(tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

kg 1500

10.13.14.30.00 Karaciğer sosisleri ve benzeri ürünler ile bunlardan hazırlanmış
gıda müstahzarları (hazır yemekler hariç)

kg 1500

10.13.14.60.01 Sosis - (karaciğerden yapılmış olanlar ve domuz etinden olanlar
hariç)

kg 1500

10.13.14.60.02 Salam - (karaciğerden yapılmış olanlar ve domuz etinden olanlar
hariç)

kg 1500

10.13.14.60.03 Sucuk - (karaciğerden yapılmış olanlar ve domuz etinden olanlar
hariç)

kg 1500

10.13.14.60.04 Jambon - (karaciğerden yapılmış olanlar ve domuz etinden olanlar
hariç)

kg 1500

10.13.14.60.05 Sosisler, sucuklar, salamlar, jambonlar (domuz etinden olanlar) -
(karaciğerden yapılmış olanlar hariç)

kg 1500

10.13.14.60.06 Diğer - sosisler - sucuklar - salamlar - jambonlar (karaciğerden
yapılmış olanlar hariç) (pastırma dahil)

kg 1500

10.13.15.05.00 Hazır veya korunmuş kaz veya ördek karaciğeri (sosisler ve hazır
yemekler hariç)

kg 1500

10.13.15.15.00 Hazır veya korunmuş diğer hayvanların karaciğerleri (sosisler ve
hazır yemekler hariç)

kg 1500

10.13.15.25.00 Hazır veya korunmuş hindi eti veya sakatatları (sosisler, karaciğer
müstahzarları ve hazır yemekler hariç)

kg 1500
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10.13.15.35.00 Diğer hazır veya korunmuş kümes hayvanlarının etleri (sosisler,
karaciğer müstahzarları ve hazır yemekler hariç)

kg 1500

10.13.15.45.00 Hazır veya korunmuş domuz etleri: butları ve bunların parçaları
(hazır yemekler hariç)

kg 1500

10.13.15.55.00 Hazır veya korunmuş domuz etleri: kolları ve bunların parçaları
(hazır yemekler hariç)

kg 1500

10.13.15.65.00 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)

kg 1500

10.13.15.75.00 Hazır veya korunmuş diğer domuz etleri, sakatatları ve karışımları
(karışımlar dahil, fakat, sosisler ve benzeri ürünler, homojenize
müstahzarlar, karaciğer müstahzarları ve hazır yemekler hariç)

kg 1500

10.13.15.85.00 Hazır veya korunmuş büyükbaş hayvanların etleri veya
sakatatları, (sosisler ve benzeri ürünler, homojenize müstahzarlar,
karaciğer müstahzarları ve hazır yemekler hariç)

kg 1500

10.13.15.95.00 Hazır veya korunmuş diğer et veya sakatatlar, kan dahil (sosisler
ve benzeri ürünler, homojenize müstahzarlar, karaciğer
müstahzarları ve hazır yemekler hariç)

kg 1500

10.13.16.00.00 Diğer hayvanların unları, et ve sakatatın kaba unları ve pelletle kg 1500

10.13.16.00.00 Et veya sakatat unu, kaba unu ve peletleri (insan tüketimine uygun
olmayan); kıkırdaklar

kg 1500

10.13.16.00.00 Geviş getiren hayvanların sakatat unları, et ve sakatatın kaba un kg 1500

10.13.16.00.00 Kanatlı hayvanların sakatat unları, et ve sakatatın kaba unları kg 1500

10.13.91.00.00 Et ürünleri üretimi için pişirme ve diğer hazırlama hizmetleri TL 3000

10.20.11.00.00 Pangasuslara ait filetolar (Pangasius spp.) (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.20.11.00.00 Oncorhynchus mykiss filatoları (ağırlık >400 kg)
(taze/soğutulmuş)

kg 1500

10.20.11.00.00 Ringa balığı flapları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.20.11.00.00 Pasifik somonlarının filatoları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.20.11.00.00 Nil levreklerine ait filetolar (Lates niloticus) (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.20.11.00.00 Balık filetosu ve diğer kılçıksız balık etleri, taze veya soğutulmuş kg 1500

10.20.11.00.00 Diğer alabalıkların (filatoları) (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.20.11.00.00 Diğer balıkların diğer etleri (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.20.11.00.00 Diğer balıkların filatoları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.20.11.00.00 Diğer balıklarının etleri (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.20.11.00.00 Diğer tatlısu balıklarının filetoları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.20.11.00.00 Diş balıkları filatoları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.20.11.00.00 Diş balıklarının diğer etleri (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.20.11.00.00 Kılıç balığı filetoları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.20.11.00.00 Kılıç balığının diğer etleri (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.20.11.00.00 Kırmızı balıkların filatoları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.20.11.00.00 Kömür balıklarının filatoları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.20.11.00.00 Morina balıklarının filatoları (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.20.12.00.00 Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri (taze/soğutulmuş) kg 1500

10.20.12.00.00 Balık ciğeri ve yumurtası, taze veya soğutulmuş kg 1500

10.20.13.30.00 Sığ su berlam balıkları ve derinsu berlam balıkları(dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Siyah tütün balığı (dondurulmuş) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

10.20.13.30.00 Sockeye salmonu (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Soğuksu morinası (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Tuzlu su balığı, tüm olarak dondurulmuş kg 1500

10.20.13.30.00 Urophycis cinsi berlam balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Uskumru, kolyoz (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Yaldızlı pisi balığı (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Yılan balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii),
1604'deki ürünlerin imalinde kullanılan (dondurulmuş)

kg 1500

10.20.13.30.00 Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos; diğerleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Haddock (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Hamsi balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 İstavrit (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Kedi balığı (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Kılıç balığı (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Kırmızı balıklar;Sebastes marinus türünden olanlar (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Kömür balığı (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Kutup morinası (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Levrekgiller (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Mahmuzlu camgöz (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Mavi grenadier (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus), 1604'deki ürünlerin
imalinde kullanılan (dondurulmuş)

kg 1500

10.20.13.30.00 Mezgit balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Oncorhynchus apache, chrysogaster türü balıklar (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Oncorhynchus mykiss türü balık
(dondurulmuş)(başlı,solungaçlı,içi temizlenmiş)

kg 1500

10.20.13.30.00 Orkinos ve yazılı orkinos, 1604'deki ürünlerin imalinde kullanılan
(dondurulmuş)

kg 1500

10.20.13.30.00 Orkinos veya yazılı orkinos; diğer (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Palamut ve torik (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Pelotreis flavilatus, peltorhamphus novaezealandiae türü balık
(dondurulmuş)

kg 1500

10.20.13.30.00 Pink cusk; eel (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Platika/çaça balığı (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Rhombosolea cinsi balıklar (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Ringa balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Sardinops türü sardalyeler; yuvarlak, kısa boylu sardalyeler
(dondurulmuş)

kg 1500

10.20.13.30.00 Sarı yüzgeçli orkinos; bütün, tane=<10 kg, hülasa, 1604'deki
ürünlerin imalinde kullanılan (dondurulmuş)

kg 1500

10.20.13.30.00 Sarı yüzgeçli orkinos; bütün, tane=<10 kg, hülasa, 1604'deki
ürünlerin imalinde kullanılan (dondurulmuş)

kg 1500

10.20.13.30.00 Sarı yüzgeçli orkinos; bütün, tane>10 kg, hülasa 1604'deki
ürünlerin imalinde kullanılan (dondurulmuş)

kg 1500

10.20.13.30.00 Sarı yüzgeçli orkinos; diğer (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Alabalıkgillerin diğer sakatatı (dondurulmuş) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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10.20.13.30.00 Pasifik morinası (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Pasifik tütün balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Alaska mezgit, sarı mezgit balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus
alalunga):1604'deki ürünlerin imalinde kullanılan (dondurulmuş)

kg 1500

10.20.13.30.00 Arjantin berlam balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Atlantik morinası (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Atlantik tütün balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Atlantik ve tuna somonları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Avrupa sardalye balığı türü sardalyeler (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Avustralya mavi mezgiti (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Avustralya uskumrusu (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Bakalyaro (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Bigeye orkinosu (Thunnus obesus), 1604'deki ürünlerin imalinde
kullanılan (dondurulmuş)

kg 1500

10.20.13.30.00 Çapak balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Deniz mercan balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Dere pisisi (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Diğer alabalıklar (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Diğer berlam balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Diğer deniz balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Diğer kırmızı balıklar (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Diğer mavi yüzgeçli orkinos(dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Diğer pasifik somonları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Diğer ton balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Diğer ton balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Diğer ton balıkları; 1604'deki ürünlerin imalinde kullanılan
(dondurulmuş)

kg 1500

10.20.13.30.00 Diğer yassı balıklar (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Diğerler köpek balıkları; (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Dik burun (Lamna nasus); (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Dil balığı (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Diş balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Euthynnus cinsi balıklar; 1604'deki ürünlerin imalinde kullanılan
(dondurulmuş)

kg 1500

10.20.13.30.00 Euthynnus cinsi balıklar; diğer (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Fener balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Gelincik (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.30.00 Güney berlam balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.60.00 Sazanlar; (tatlı su balığı) (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.60.00 Tatlı su balıkları; diğer (dondurulmuş) kg 1500

10.20.13.60.00 Tatlı su balığı, tüm olarak dondurulmuş kg 1500

10.20.14.00.00 Pasifik somonları filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Pasifik morinası filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Pangasusların filetoları (Pangasius spp.) (dondurulmuş) kg 1500
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Birimi
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10.20.14.00.00 Oncorhynchus mykiss türünden alabalıklara (adet ağırlığı>400gr)
ait filetolar (dondurulmuş)

kg 1500

10.20.14.00.00 Oncorhynchus mykiss türünden alabalıklara (adet ağırlığı<400gr)
ait filetolar (dondurulmuş)

kg 1500

10.20.14.00.00 Nil levreklerinin filetoları (Lates niloticus) (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Mavi granadierden olanların filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Mahmuzlu camgöz ve Kedi balığı filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Kömür balıkları filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Kırmızı balıklar (Sebastes marinus) filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Kırmızı balıklar (diğerleri) filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Kılıç balığı filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Haddock filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Gelincik filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Avustralya uskumrusu filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Bakalyaro filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Alaska mezgit balıkları filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Arjantin berlam balıkları filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Yaldızlı pisi balığı filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Urophycis cinsi berlamları filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Ton balıkları filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Balık filetosu, dondurulmuş kg 1500

10.20.14.00.00 Dere pisisi filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Diğer deniz balıkları filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Diğer köpek balıklarının filetoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Diğer Merluccius cinsi berlam balıkları filetoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Diğer Morina balıklarının filetoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Diğer tatlısu balıkların filetoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Diğer uskumru balıklarına ve palamut-torik cinsi balıklara ait
filetolar (dondurulmuş)

kg 1500

10.20.14.00.00 Dik burunluların filetoları (Lamna nasus) (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Diş balıkları filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Dört noktalı pisi filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Ringa balıkları filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Fener balıkları filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Tilapya balıklarının filetoları (Oreochromis spp.) (dondurulmuş) kg 1500

10.20.14.00.00 Sığ su berlam balıkları filatoları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.15.00.00 Tatlı su balıklarının etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.15.00.00 Surimi etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.15.00.00 Soğuksu morinası etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.15.00.00 Ringa balıkları etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.15.00.00 Pasifik morinası etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.15.00.00 Mezgit balıkları etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.15.00.00 Kömür balıkları etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.15.00.00 Kırmızı balıkların etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.15.00.00 Kılıç balığı etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.15.00.00 Kılçıksız balık eti (fileto hariç), dondurulmuş kg 1500
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Birimi
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10.20.15.00.00 Haddock etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.15.00.00 Fener balıkları etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.15.00.00 Dört noktalı pisi etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.15.00.00 Diş balıkları etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.15.00.00 Diğer Morina balıkları etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.15.00.00 Berlam balıkları etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.15.00.00 Çapak balıkları etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.15.00.00 Diğer deniz balıkları etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.15.00.00 Alaska mezgit balıkları etleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.16.00.00 Balık ciğeri ve yumurtası, dondurulmuş kg 1500

10.20.16.00.00 Balık karaciğerleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.16.00.00 Deoksiribonükleik asit ve protamin sülfatın imaline için sert,
yumuşak yumurta ve nefisler (dondurulmuş)

kg 1500

10.20.21.00.00 Ringa balığı filetoları (kuru/tuzlu/salamuralı/tütsüsüz) kg 1500

10.20.21.00.00 Pasifik, atlantik, tuna salmon. filetoları
(kurutulmuş/tuzlanmış/salamura)

kg 1500

10.20.21.00.00 Pasifik morinası filetoları (kurutulmuş/tuzlanmış/salamura
edilmiş)

kg 1500

10.20.21.00.00 Diğer morina filetoları (kurutulmuş/tuzlanmış/salamura edilmiş) kg 1500

10.20.21.00.00 Diğer balıkların filetoları (kurutulmuş/tuzlanmış/salamura
edilmiş)

kg 1500

10.20.21.00.00 Siyah tütün balıklarının filetoları (kurutulmuş/tuzlanmış/salamura
edilmiş)

kg 1500

10.20.21.00.00 Balık filetosu (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş, fakat
tütsülenmemiş olanlar)

kg 1500

10.20.22.00.00 İnsan tüketimine uygun balık unları, kaba unları ve peletleri; balık
ciğeri ve yumurtası (kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya
salamura edilmiş)

kg 1500

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

kg 1500

10.20.22.00.00 İnsanların yemesine elverişli balık unları, ezmeleri ve pelletleri kg 1500

10.20.23.00.00 Morina balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz) kg 1500

10.20.23.00.00 Kutup morinası (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz) kg 1500

10.20.23.00.00 Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) (kuru/tütsüsüz) kg 1500

10.20.23.00.00 Morina balıkları; tuzlanmamış (kuru/tütsüsüz) kg 1500

10.20.23.00.00 Morina balıkları; tuzlanmış (kuru/tütsüsüz) kg 1500

10.20.23.00.00 Pasifik, atlantik, tuna somonları
(tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

kg 1500

10.20.23.00.00 Ringa balıkları (kuru/tütsüsüz) kg 1500

10.20.23.00.00 Ringa balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz) kg 1500

10.20.23.00.00 Balık, kurutulmuş olanlar (tuzlanmış olsun veya olmasın),
tuzlanmış fakat kurutulmamış olanlar, salamura yapılmış olanlar
(fileto ve tütsülenmiş olanlar hariç)

kg 1500

10.20.23.00.00 Diğer balıklar (kuru/tütsüsüz) kg 1500

10.20.23.00.00 Diğer balıklar (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz) kg 1500

10.20.23.00.00 Atlantik tütün balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz) kg 1500

10.20.23.00.00 Hamsi balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz) kg 1500

10.20.23.00.00 Hamsi balıkları (kuru/tütsüsüz) kg 1500
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10.20.23.00.00 Atlantik tütün balıkları (kuru/tütsüsüz) kg 1500

10.20.24.20.00 Tütsülenmiş Pasifik, Atlantik ve Tuna somon balığı (fileto dahil) kg 1500

10.20.24.20.00 Pasifik, atlantik, tuna somonları (tütsülü) kg 1500

10.20.24.50.00 Ringa balıkları (tütsülü) kg 1500

10.20.24.50.00 Tütsülenmiş ringa balığı (fileto dahil) kg 1500

10.20.24.80.00 Yılan balıkları (tütsülü) kg 1500

10.20.24.80.00 Uskumru balıkları (tütsülü) kg 1500

10.20.24.80.00 Tütsülenmiş balık (fileto dahil; fakat, Pasifik, Atlantik ve Tuna
somon balığı ile ringa balığı hariç)

kg 1500

10.20.24.80.00 Atlantik tütün balıkları (tütsülü) kg 1500

10.20.24.80.00 Diğer balıklar (tütsülü) kg 1500

10.20.24.80.00 Siyah tütün balıkları (tütsülü) kg 1500

10.20.24.80.00 Alabalıklar (tütsülü) kg 1500

10.20.25.10.00 Başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş somon balığı, bütün
veya parçalar halinde (doğranmış/kıyılmış ürünler ve hazır
yemekler hariç)

kg 1500

10.20.25.20.00 Başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş ringa balığı, bütün veya
parçalar halinde (doğranmış/kıyılmış ürünler ve hazır yemekler
hariç)

kg 1500

10.20.25.30.00 Başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş sardalya, sardinella,
çaça balığı ve sprats, bütün veya parçalar halinde
(doğranmış/kıyılmış ürünler ve hazır yemekler hariç)

kg 1500

10.20.25.40.00 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)

kg 1500

10.20.25.50.00 Başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş uskumru, bütün veya
parçalar halinde (doğranmış/kıyılmış ürünler ve hazır yemekler
hariç)

kg 1500

10.20.25.60.00 Başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş hamsi, bütün veya
parçalar halinde (doğranmış/kıyılmış ürünler ve hazır yemekler
hariç)

kg 1500

10.20.25.70.00 Galeta ununa veya benzerlerine bulanmış balık filetoları, balık
köftesi dahil (hazır yemekler hariç)

kg 1500

10.20.25.80.00 Başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş diğer balıklar, bütün
veya parçalar halinde (doğranmış/kıyılmış ürünler ve hazır
yemekler hariç)

kg 1500

10.20.25.90.00 Hazır veya korunmuş balıklar (bütün veya parçalar halinde olanlar
ve hazır yemekler hariç)

kg 1500

10.20.26.30.00 Havyar (mersin balığı yumurtaları) kg 1500

10.20.26.60.00 Havyar yerine kullanılan ürünler kg 1500

10.20.26.60.00 Havyar ikameleri kg 1500

10.20.31.00.00 Istakozlar; diğer (dondurulmuş) kg 1500

10.20.31.00.00 Penaeus familyasından karidesler (dondurulmuş) kg 1500

10.20.31.00.00 Istakoz kuyrukları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.31.00.00 Diğer yengeçler (dondurulmuş) kg 1500

10.20.31.00.00 Diğer karidesler (dondurulmuş) kg 1500

10.20.31.00.00 Diğer kabuklu hayvanlar, un, ezme ve pelletleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.31.00.00 Deniz ıstakozları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.31.00.00 Çrangon ailesinden (dondurulmuş) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

10.20.31.00.00 Kabuklular ile bunların un, kaba un ve peletleri, dondurulmuş
(insan tüketimine uygun)

kg 1500

10.20.31.00.00 Kral, tabak ve mavi yengeç türü yengeçler (dondurulmuş) kg 1500

10.20.31.00.00 Norveç ıstakozu türü ıstakozlar, un, ezme, pelletleri
(dondurulmuş)

kg 1500

10.20.31.00.00 Pandalidae familyasından karidesler (dondurulmuş) kg 1500

10.20.31.00.00 Pavurya türü yengeçler (dondurulmuş) kg 1500

10.20.31.00.00 Pembe derin su karidesi (dondurulmuş) kg 1500

10.20.31.00.00 Tatlı su ıstakozu (kerevit)un, ezme ve pelletleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.31.00.00 Istakozlar; bütün (dondurulmuş) kg 1500

10.20.32.00.00 Yumuşakçalar (midye, tarak, mürekkep balığı, kalamar ve
ahtapot) dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura
edilmiş, tütsülenmiş

kg 1500

10.20.32.00.00 Tarak; diğer kg 1500

10.20.32.00.00 Tarak (dondurulmuş) kg 1500

10.20.32.00.00 Perna cinsi midyeler (dondurulmuş) kg 1500

10.20.32.00.00 Mytilus cinsi midyeler (diğer hallerde) kg 1500

10.20.32.00.00 Mürekkep balıkları (diğer hallerde) kg 1500

10.20.32.00.00 Loligo vulgaris cinsi bülbüliye kalamarya (dondurulmuş) kg 1500

10.20.32.00.00 Loligo pealei cinsi bülbüliye kalamarya (dondurulmuş) kg 1500

10.20.32.00.00 Loligo patagonica cinsi bülbüliye kalamarya (dondurulmuş) kg 1500

10.20.32.00.00 Küçük mürekkep balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.32.00.00 Diğer mürekkep balıkları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.32.00.00 Diğer kalamarlar (dondurulmuş) kg 1500

10.20.32.00.00 Diğer kalamarlar (diğer hallerde) kg 1500

10.20.32.00.00 Diğer bülbüliye kalamarları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.32.00.00 Diğer derin su sübyeleri (dondurulmuş) kg 1500

10.20.32.00.00 Bülbüliye kalamarya (diğer hallerde) kg 1500

10.20.32.00.00 Avrupa kalamarı (dondurulmuş) kg 1500

10.20.32.00.00 Ahtapotlar (dondurulmuş) kg 1500

10.20.32.00.00 Ahtapotlar (diğer hallerde) kg 1500

10.20.33.00.00 Denizanası (dondurulmuş) kg 1500

10.20.33.00.00 Akdeniz kalamarları (dondurulmuş) kg 1500

10.20.33.00.00 Su omurgasızlarının (kabuklular hariç) un, ezme ve pelletleri
(diğer hallerde)

kg 1500

10.20.33.00.00 Suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar (diğer hallerde) kg 1500

10.20.33.00.00 Suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar (dondurulmuş) kg 1500

10.20.33.00.00 Suda yaşayan diğer omurgasızlar (beyaz kum midyesi (çizgili
venüs), denizanası, vb.), dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış
veya salamura edilmiş, tütsülenmiş; insan tüketimine uygun
kabuklular hariç suda yaşayan omurgasızların unları, kaba unları
ve peletleri, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura
edilmiş, tütsülenmiş

kg 1500

10.20.33.00.00 Tarak cinsi kabuklu hayvanlar, veneridae familyasından
diğercinsler (dondurulmuş)

kg 1500

10.20.34.00.00 Kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları, hazır veya
korunmuş (soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya
salamura edilmiş olanlar ile kabuklu olarak buharda veya
haşlanarak pişirilen kabuklular hariç) (hazır yemekler hariç)

kg 1500
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10.20.41.00.00 Kabuklu deniz hayvanı vd.su omurgasızlarının unları, kaba unları
ve pelletleri

kg 1500

10.20.41.00.00 Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su
omurgasızlarının insan tüketimine uygun olmayan unları, kaba
unları ve peletleri

kg 1500

10.20.41.00.00 Balık unu kg 1500

10.20.42.00.00 Suda yaşayan omurgasızların ürünleri ve suda yaşayan diğer
cansız hayvanlar

kg 1500

10.20.42.00.00 Balık döküntüleri kg 1500

10.20.42.00.00 Yenilemeyen balık ürünleri (balık atıkları dahil, fakat, balina
kemiği ve balina tüyleri, mercan ve benzeri materyaller, deniz
hayvanı kabukları ve mürekkep balığının iç kabuğu, işlenmemiş
veya basitçe hazırlanmış/doğal süngerler hariç)

kg 1500

10.20.42.00.00 Alabalık yumurtası kg 1500

10.31.11.10.00 Patates, dondurulmuş (pişirilmemiş veya buharda ya da suda
haşlanarak pişirilmiş)

kg 1500

10.31.11.10.00 Patates (dondurulmuş) kg 1500

10.31.11.30.00 Patates; diğer, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş) kg 1500

10.31.11.30.00 Patates, dondurulmuş (hazırlanmış veya korunmuş) (yağda kısmen
veya tamamen pişirildikten sonra dondurulan patatesler dahil;
sirke veya asetik asit ile hazırlananlar hariç)

kg 1500

10.31.11.30.00 Patates; flokon haldeki müstahzarlar, sirkesiz, konserve edilmiş
(dondurulmuş)

kg 1500

10.31.11.30.00 Patates; un ve ezme haldeki müstahz, sirkesiz, konserve edilmiş
(dondurulmuş)

kg 1500

10.31.11.30.00 Patates; sadece pişirilmiş kg 1500

10.31.12.00.00 Patates (kurutulmuş) kg 1500

10.31.12.00.00 Patates, kurutulmuş (kesilmiş veya dilimlenmiş olsun veya
olmasın, fakat daha fazla hazırlanmamış)

kg 1500

10.31.13.00.00 Patates ezmesi ve tozları kg 1500

10.31.13.00.00 Patates, kurutulmuş (un, kaba un, pul, granül ve pelet formunda
olanlar)

kg 1500

10.31.13.00.00 Patates unu kg 1500

10.31.13.00.00 Patates flokonları, granülleri ve pelletleri kg 1500

10.31.14.30.00 Patates, hazırlanmış veya korunmuş (un, kaba un veya pul
halinde) (dondurulmuş, kurutulmuş, cips, sirkeli veya asetik asitli
olanlar hariç)

kg 1500

10.31.14.30.00 Patates; flokon haldeki müstahzarlar, sirkesiz, konserve edilmiş
(dondurulmamış)

kg 1500

10.31.14.30.00 Patates; un ve ezme haldeki müstahzarlar, sirkesiz, konserve edil.
(dondurulmamış)

kg 1500

10.31.14.60.00 Patates; diğer, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış) kg 1500

10.31.14.60.00 Patates, hazırlanmış veya korunmuş (cips dahil) (dondurulmuş,
kurutulmuş, sirkeli veya asetik asitli olanlar ile un, kaba un veya
pul halinde olanlar hariç)

kg 1500

10.31.14.60.00 Patates; ince dilinmiş, kızartılmış/fırında pişmiş, sirkesiz/konserve
(dondurulmamış)

kg 1500

10.32.11.00.00 Domates suyu litre 2000

10.32.11.00.00 Domates suyu (ilave şekersiz) litre 2000

10.32.11.00.00 Domates suyu (ilave şeker içeren) litre 2000



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

10.32.12.10.00 Portakal suyu, dondurulmuş (konsantre olmayan) kg 1500

10.32.12.10.00 Portakal suyu (dondurulmuş; brixs değeri 67'den az, diğer) kg 1500

10.32.12.10.00 Portakal suyu (dondurulmuş; brixs değeri 67'den az, 100 kg için
kıymeti 30 euro'dan az)

kg 1500

10.32.12.20.00 Portakal suyu (diğer; brix değeri 67'yi geçmeyen, 100 kg için
kıymeti>30 euro)

litre 2000

10.32.12.20.00 Portakal suyu (dondurulmamış; brixs değeri 20'den az) litre 2000

10.32.12.20.00 Portakal suyu (diğer; brix değeri 67'yi geçmeyen, diğer) litre 2000

10.32.12.20.00 Portakal suyu, dondurulmamış (konsantre olmayan) litre 2000

10.32.12.30.00 Portakal suyu, konsantre litre 2000

10.32.12.30.00 Portakal suyu (dondurulmuş; brixs değeri 67'den fazla, diğer) litre 2000

10.32.12.30.00 Portakal suyu (diğer; brix değeri 67'yi geçen, 100 kg için
kıymeti=<30 euro)

litre 2000

10.32.12.30.00 Başka yerde sınıflandırılmamış portakal suyu litre 2000

10.32.12.30.00 Portakal suyu (diğer; brix değeri 67'yi geçen, diğer) litre 2000

10.32.12.30.00 Portakal suyu (dondurulmuş;brix değeri 67'yi geçen, 100 kg için
kıymeti=<30 euro)

litre 2000

10.32.13.00.00 Diğer greyfurt suları (brixs değeri; 20-67 olan, 100 kg için kıymeti
30 euro'dan az)

litre 2000

10.32.13.00.00 Diğer greyfurt suları (brixs değeri; 20-67 olan, diğer) litre 2000

10.32.13.00.00 Greyfurt suyu litre 2000

10.32.13.00.00 Greyfurt suyu, konsantre litre 2000

10.32.13.00.00 Greyfurt suyu (brix değeri 67'yi geçen, diğer) litre 2000

10.32.13.00.00 Greyfurt suyu (brixs değeri 20'den az) litre 2000

10.32.13.00.00 Greyfurt suyu (brix değeri 67'yi geçen, 100 kg için kıymeti=<30
euro)

litre 2000

10.32.14.00.00 Ananas suyu, konsantre litre 2000

10.32.14.00.00 Ananas suyu litre 2000

10.32.14.00.00 Ananas suyu (brix değeri 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan
fazla ve şekerli)

litre 2000

10.32.14.00.00 Ananas suyu (brix değeri 20 - 67, diğerleri, %30'dan az şekerli) litre 2000

10.32.14.00.00 Ananas suyu (brix değeri 20 - 67, diğerleri, %30'dan fazla şekerli) litre 2000

10.32.14.00.00 Ananas suyu (brix değeri 67'den fazla, diğerleri) litre 2000

10.32.14.00.00 Ananas suyu (brix değeri 20'den az, 100kg için 30 euro'yu geçen
ve şekerli)

litre 2000

10.32.14.00.00 Ananas suyu (brix değeri 20'den az, diğerleri ve şekerli) litre 2000

10.32.14.00.00 Ananas suyu (brix değeri 20'den az, diğerleri ve şekersiz) litre 2000

10.32.14.00.00 Ananas suyu (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 30
euro'dan az)

litre 2000

10.32.14.00.00 Ananas suyu (brix değeri 20 - 67, diğerleri, şekersiz) litre 2000

10.32.15.00.00 Üzüm suyu, konsantre litre 2000

10.32.15.00.00 Üzüm suyu (brix 30-67, 100 kg için değer< 18 euro, şeker> %30,
konsantresiz)

litre 2000

10.32.15.00.00 Üzüm suyu (brix değeri 30 - 67, 100 kg için kıymeti 18 euro'dan
az, diğer hallerde)

litre 2000

10.32.15.00.00 Üzüm suyu (brix değeri 30 - 67, 100 kg için kıymeti 18 euro'dan
az, konsantre edilmiş)

litre 2000
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10.32.15.00.00 Üzüm suyu (brix değeri 30-67, 100 kg için değer 18 euro'dan az,
şekeri %30'dan az, diğer)

litre 2000

10.32.15.00.00 Üzüm suyu (üzüm şırası dahil) litre 2000

10.32.15.00.00 Üzüm suyu (brix değeri 30'dan az, 100 kg için kıymeti 18
euro'dan fazla)

litre 2000

10.32.15.00.00 Üzüm suyu (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 22
euro'dan az)

litre 2000

10.32.15.00.00 Üzüm suyu (brix değeri 67'den fazla, diğerleri) litre 2000

10.32.15.00.00 Üzüm suyu (brix= 30-67, 100 kg için değer<18 euro, şeker> %30,
konsantreli)

litre 2000

10.32.15.00.00 Üzüm suyu (brix değeri 30'dan az, 100 kg için kıymeti 18
euro'dan az)

litre 2000

10.32.16.00.00 Elma suyu, konsantre litre 2000

10.32.16.00.00 Elma suyu litre 2000

10.32.16.00.00 Elma suyu (brix değeri 20'den az, diğer, şekerli) litre 2000

10.32.16.00.00 Elma suyu (brix değeri 20'den az, diğer, şekersiz) litre 2000

10.32.16.00.00 Elma suyu (brix değeri 67'den fazla, diğerleri, şekersiz) litre 2000

10.32.16.00.00 Elma suyu (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 22
euro'dan fazla, şekerli)

litre 2000

10.32.16.00.00 Elma suyu (brix değeri 67'den fazla, diğer) litre 2000

10.32.16.00.00 Elma suyu (brix değeri 67'den fazla, diğerleri, şeker oranı %30'u
geçen)

litre 2000

10.32.16.00.00 Elma suyu (brix değeri 67'den fazla, diğerleri, şeker oranı %30'u
geçmeyen)

litre 2000

10.32.16.00.00 Elma suyu (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 22
euro'dan az)

litre 2000

10.32.17.00.00 Meyve ve sebze suları karışımları, konsantre litre 2000

10.32.17.00.00 Turunçgil, ananas suyu karışmı (brix< 67, 100 kg için değer> 30
euro, diğer)

litre 2000

10.32.17.00.00 Elma, armut suyu karışımı (brix değeri 67'den az, diğerleri) litre 2000

10.32.17.00.00 Elma, armut suyu karışımı (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için
kıymeti 22 euro'dan az)

litre 2000

10.32.17.00.00 Elma, armut suyu karışımı (brix değeri 67'den fazla, diğerleri) litre 2000

10.32.17.00.00 Meyve ve sebze suları karışımları litre 2000

10.32.17.00.00 Tropikal meyve suyu karışımı (brix< 67, 100 kg için değer< 30
euro, şeker oranı> %30)

litre 2000

10.32.17.00.00 Tropikal meyve suyu karışımı (brix< 67, 100 kg için değer< 30
euro, şekersiz)

litre 2000

10.32.17.00.00 Tropikal meyve suyu karışımı(brix< 67, 100 kg için değer< 30
euro, şeker oranı< %30)

litre 2000

10.32.17.00.00 Turunçgil, ananas suyu karışımı (brix< 67, 100 kg için değer 30
euro'dan az, şeker %30+)

litre 2000

10.32.17.00.00 Turunçgil, ananas suyu karışımı (brix< 67, 100 kg için değer 30
euro'dan az, şeker oranı< %30)

litre 2000

10.32.17.00.00 Diğer karışık meyve, sebze suyu karışımı (brix< 67, 100 kg için
değer> 30 euro, diğerleri)

litre 2000

10.32.17.00.00 Diğer karışık meyve, sebze suyu karışımı (brix< 67, 100 kg için
değer> 30 euro, şekerli)

litre 2000

10.32.17.00.00 Diğer meyve suyu karışı (brix< 67, 100 kg için değer< 30 euro,
şeker oranı> %30)

litre 2000
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10.32.17.00.00 Diğer meyve suyu karışımı (brix< 67, 100 kg için kıymeti 30
euro'dan az, şekersiz)

litre 2000

10.32.17.00.00 Diğer meyve suyu karışımı (brix<67, 100 kg için değer< 30 euro,
şeker oranı %30'dan az)

litre 2000

10.32.17.00.00 Diğer sebze, meyve suları karışımı (brix değeri 67'den fazla,
diğerleri)

litre 2000

10.32.17.00.00 Diğer sebze, meyve suları karışımı (brix> 67, 100 kg için
değer<22 euro)

litre 2000

10.32.17.00.00 Turunçgil, ananas suyu karışımı (brix< 67, 100 kg için değer< 30
euro, şekersiz)

litre 2000

10.32.17.00.00 Turunçgil, ananas suyu karışımı (brix< 67, 100 kg için değer> 30
euro, şekerli)

litre 2000

10.32.17.00.00 Elma, armut suyu karış.(brix< 67, 100 kg için değer 18 euro'dan
az, şeker oranı> %30)

litre 2000

10.32.19.10.00 Diğer meyve suları (brixs< 20, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan
fazla, şekerli)

litre 2000

10.32.19.10.00 Diğer meyve suları (brixs< 20, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan
fazla, şekersiz)

litre 2000

10.32.19.10.00 Turunçgiller familyasından herhangi bir meyvenin suyu,
konsantre olmayan (portakal ve greyfurt hariç)

litre 2000

10.32.19.10.00 Limon suyu (brixs değeri 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan
az, şekersiz)

litre 2000

10.32.19.10.00 Limon suyu (brixs değeri 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan
az, şekeri %30 fazla)

litre 2000

10.32.19.10.00 Diğer turunçgil suları (brixs = 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30
euro'dan fazla, şekersiz)

litre 2000

10.32.19.10.00 Diğer turunçgil suları (brixs 20 - 67, 100 kg için değer 30 euro'dan
az, şekersiz)

litre 2000

10.32.19.10.00 Diğer turunçgil suları (brixs< 20, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan
az, şekerli)

litre 2000

10.32.19.10.00 Diğer turunçgil suları (brixs< 20, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan
az, şekersiz)

litre 2000

10.32.19.10.00 Diğer turunçgil suları (brixs= 20 - 67, 100 kg için değer< 30 euro,
şekeri %30 az)

litre 2000

10.32.19.10.00 Diğer turunçgil suları (brixs= 20-67, 100 kg için değer 30
euro'dan az, şekeri %30 fazla)

litre 2000

10.32.19.10.00 Diğer turunçgil suları (brixs= 20-67, 100 kg için kıymeti 30
euro'dan fazla, şekerli)

litre 2000

10.32.19.10.00 Limon suları (brixs değeri 20'den az, 100 kg için kıymeti 30
euro'dan az, şekerli)

litre 2000

10.32.19.10.00 Limon suları (brixs değeri 20'den az, 100 kg için kıymeti 30
euro'dan az, şekersiz)

litre 2000

10.32.19.10.00 Limon suyu (brixs değeri 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan
az, şekeri %30 az)

litre 2000

10.32.19.20.01 Kayısı suyu - konsantre olmayan litre 2000

10.32.19.20.02 Vişne suyu - konsantre olmayan litre 2000

10.32.19.20.03 Şeftali suyu - konsantre olmayan litre 2000

10.32.19.20.04 Diğer - herhangi bir meyve/sebzenin mayalanmamış ve alkol ilave
edilmemiş konsantre olmayan suyu (portakal, greyfurt, ananas,
domates, üzüm, elma, kayısı, vişne ve şeftali suları hariç)

litre 2000

10.32.19.30.00 Armut suyu, konsantre litre 2000



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

10.32.19.30.00 Tropikal meyvelerin suları, konsantre litre 2000

10.32.19.30.00 Diğer meyve ve sebze suları, konsantre litre 2000

10.32.19.30.00 Armut suyu (brixs değeri 67'yi geçen, 100kg için kıymeti 22
euro'dan az)

litre 2000

10.32.19.30.00 Armut suyu; yoğunluk>1, 33 gr/cm3, diğer litre 2000

10.32.19.30.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer meyve ve sebze suları litre 2000

10.32.19.30.00 Diğer meyve ve sebze suları (brixs değeri 67'yi geçen, 100kg için
kıymeti 30 euro'dan az)

litre 2000

10.32.19.30.00 Diğer meyvelerin suları (brixs değeri 67'yi geçen, 100kg için
kıymeti 30 euro'dan az)

litre 2000

10.32.19.30.00 Diğer turunçgil suları (brixs değeri 67'den fazla, 100 kg için
kıymeti 30 euro'dan az)

litre 2000

10.32.19.30.00 Diğer turunçgil suları (brixs değeri 67'den fazla, diğer) litre 2000

10.32.19.30.00 Tropikal meyvelerin (brixs değeri 67'yi geçen, 100kg için kıymeti
30 euro'dan az)

litre 2000

10.32.19.30.00 Tropikal meyvelerin suyu (brixs değeri 67'yi geçen, 100kg için
kıymeti 30 euro'dan az)

litre 2000

10.32.19.30.00 Diğer turunçgil suları, konsantre (portakal suyu, greyfurt suyu
hariç)

litre 2000

10.39.11.00.00 Agaricus cinsi mantarlar (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Bezelye (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Tatlı mısır (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Tatlı biberler (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Soğan (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Sebzeler ve sebze karışımları, dondurulmuş (pişirilmemiş veya
buharda ya da suda haşlanarak pişirilmiş) (patates hariç)

kg 1500

10.39.11.00.00 Sebze karışımları (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Pırasa (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Mantarlar diğer (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Lahana (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Kuşkonmazlar (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Karnabahar (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Ispanak (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Havuç (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Fasulye (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Enginarlar (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Domatesler (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Diğer sebzeler (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Diğer baklagiller (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Zeytin (dondurulmuş) kg 1500

10.39.11.00.00 Capsicum ve pimenta cinsi diğer meyveler (dondurulmuş) kg 1500

10.39.12.00.00 Tatlı mısır (geçici konserve) kg 1500

10.39.12.00.00 Soğanlar (geçici konserve) kg 1500

10.39.12.00.00 Mantar; agaricus cinsi (geçici konserve) kg 1500

10.39.12.00.00 Sebze karışımları (geçici konserve) kg 1500

10.39.12.00.00 Sebze, kükürt dioksit gazıyla, tuzlu suda, kükürtlü suda veya diğer
koruyucu çözeltilerde geçici olarak korunmuş, fakat hemen
tüketime hazır olmayan

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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10.39.12.00.00 Zeytin, yemeklik (geçici konserve) kg 1500

10.39.12.00.00 Zeytin; yağlık (geçici konserve) kg 1500

10.39.12.00.00 Capsicum ve pimenta cinsi meyveler (geçici konserve) kg 1500

10.39.12.00.00 Kebere (geçici konserve) kg 1500

10.39.12.00.00 Hıyarlar ve kornişonlar (geçici konserve) kg 1500

10.39.12.00.00 Diğer sebzeler (geçici konserve) kg 1500

10.39.12.00.00 Diğer mantar ve domalanlar (geçici konserve) kg 1500

10.39.13.30.00 Soğan, kurutulmuş (tüm, parça, dilimlenmiş veya toz halinde,
fakat daha fazla hazırlanmamış)

kg 1500

10.39.13.30.00 Soğanlar (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.50.00 Mantar ve yer mantarları (domalan), kurutulmuş (tüm, parça,
dilimlenmiş veya toz halinde, fakat daha fazla hazırlanmamış)

kg 1500

10.39.13.50.00 Agaricus cinsi mantarlar (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.50.00 Diğer mantar ve domalanlar (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.50.00 Jöle mantarı (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.50.00 Yahudi kulağı (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.90.00 Tatlı mısır (tohumluk) (melez) (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.90.00 Tatlı mısır; diğer (melez) (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.90.00 Bamya (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.90.00 Bezelye (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.90.00 Diğer sebzeler ve sebze karışımları (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.90.00 Domates (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.90.00 Havuç (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.90.00 Ispanak (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.90.00 Kabak (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.90.00 Karnabahar (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.90.00 Kuşkonmaz (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.90.00 Lahana (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.90.00 Patlıcan (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.90.00 Pırasa (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.90.00 Sarımsak (kurutulmuş) kg 1500

10.39.13.90.00 Sebzeler (patates, soğan, mantar ve yer mantarı hariç) ve sebze
karışımları, kurutulmuş (tüm, parça, dilimlenmiş veya toz halinde
fakat daha fazla hazırlanmamış)

kg 1500

10.39.15.00.00 Fasulye, sirke veya asetik asit dışında korunmuş (hazır sebze
yemekleri hariç)

kg 1500

10.39.16.00.00 Bezelye, sirke veya asetik asit dışında korunmuş (hazır sebze
yemekleri hariç)

kg 1500

10.39.17.10.00 Domates, korunmuş (tüm veya parça halinde) (hazır sebze
yemekleri ve sirke veya asetik asitle korunmuş domatesler hariç)

kg 1500

10.39.17.21.00 Domates; kuru madde <%12, ambalaj =<1 kg, sirkesiz, konserve
edilmiş

kg 1500

10.39.17.21.00 Domates püresi ve ezmesi, konsantre edilmemiş kg 1500

10.39.17.21.00 Domates; kuru madde <%12, ambalaj>1 kg, sirkesiz, konserve
edilmiş

kg 1500

10.39.17.25.00 Domates; kuru madde>%30, ambalaj>1 kg, sirkesiz, konserve
edilmiş

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi
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Kodu

10.39.17.25.00 Domates; kuru madde>%30, ambalaj=< 1 kg, sirkesiz, konserve
edilmiş

kg 1500

10.39.17.25.00 Domates; %12=<kuru madde=<%30, ambalaj>1 kg, sirkesiz,
konserve edilmiş

kg 1500

10.39.17.25.00 Domates; %12=<kuru madde=<%30, ambalaj=< 1 kg, sirkesiz,
konserve edilmiş

kg 1500

10.39.17.25.00 Domates salçası kg 1500

10.39.17.25.00 Domates püresi ve ezmesi, konsantre edilmiş kg 1500

10.39.17.30.00 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)

kg 1500

10.39.17.40.00 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)

kg 1500

10.39.17.50.00 Lahana turşusu, korunmuş (hazır sebze yemekleri, kurutulmuş,
dondurulmuş veya sirke ya da asetik asitle korunmuş lahana
turşusu hariç)

kg 1500

10.39.17.60.00 Kuşkonmaz, korunmuş (hazır sebze yemekleri ve kurutulmuş,
dondurulmuş veya sirke ya da asetik asitle korunmuş kuşkonmaz
hariç)

kg 1500

10.39.17.70.00 Zeytin, hazırlanmış veya korunmuş (hazır sebze yemekleri ve
kurutulmuş, dondurulmuş veya sirke ya da asetik asitle korunmuş
zeytinler hariç)

kg 1500

10.39.17.80.00 Tatlı mısır, hazırlanmış veya korunmuş (hazır sebze yemekleri ve
kurutulmuş, dondurulmuş veya sirke ya da asetik asitle korunmuş
tatlı mısır hariç)

kg 1500

10.39.17.90.00 Biber salçası kg 1500

10.39.17.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış sebzeler ve sebze karışımları
(hazır sebze yemekleri ve dondurulmuş sebzeler ile sebze
karışımları hariç)

kg 1500

10.39.18.00.01 Turşular - sirke veya asetik asit kullanılarak hazırlanmış veya
saklanmış

kg 1500

10.39.18.00.02 Zeytin; sirke/asetik asitle hazırlanmış, konserve edilmiş kg 1500

10.39.18.00.03 Sebzeler; sirke/asetik asitle hazırlanmış, konserve edilmiş-turşu
hariç

kg 1500

10.39.18.00.04 Meyve ve sert kabuklu meyveler; sirkeli/asetik asitle hazırlanmış,
konserve edilmiş (zeytin ve turşu hariç)

kg 1500

10.39.18.00.05 Diğer - sirke veya asetik asit kullanılarak hazırlanmış veya
saklanmış meyveler, sebzeler, fındık - ceviz gibi kuru yemişler ve
diğer bitkilerin yenilebilir kısımları

kg 1500

10.39.21.00.00 Kayısı (zerdali dahil) (ilave şeker içermeyen) kg 1500

10.39.21.00.00 Kırmızı Frenk üzümü; diğer (ilave şeker içermeyen) kg 1500

10.39.21.00.00 Kiraz (ilave şeker içermeyen) kg 1500

10.39.21.00.00 Meyve ve sert kabuklu yemişler, dondurulmuş (pişirilmemiş veya
buharda ya da suda haşlanarak pişirilmiş)

kg 1500

10.39.21.00.00 Meyveler ve sert kabuklu meyveler; şeker oranı =<%13 kg 1500

10.39.21.00.00 Meyveler ve sert kabuklu meyveler; şeker oranı >%13 kg 1500

10.39.21.00.00 Siyah Frenk üzümü; diğer (ilave şeker içermeyen) kg 1500

10.39.21.00.00 Şeftali (ilave şeker içermeyen) kg 1500
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Birimi
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10.39.21.00.00 Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler (ilave şeker
içermeyen)

kg 1500

10.39.21.00.00 Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler; şeker oranı
=<%13

kg 1500

10.39.21.00.00 Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler; şeker oranı
>%13

kg 1500

10.39.21.00.00 Üzüm (ilave şeker içermeyen) kg 1500

10.39.21.00.00 Vaccinium myrtilloides ve vaccinium angustifolium türü
meyveler; ilave şekersiz

kg 1500

10.39.21.00.00 Vişne (prunus cerasus) (ilave şeker içermeyen) kg 1500

10.39.21.00.00 Adi yaban mersini (ilave şeker içermeyen) kg 1500

10.39.21.00.00 Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier ve Bektaşi üzümü; şeker
oranı =<%13

kg 1500

10.39.21.00.00 Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier ve Bektaşi üzümü; şeker
oranı >%13

kg 1500

10.39.21.00.00 Ahududu; diğer (ilave şeker içermeyen) kg 1500

10.39.21.00.00 Beyaz Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü (ilave şeker içermeyen) kg 1500

10.39.21.00.00 Böğürtlen, dut ve loganberrier; diğer (ilave şeker içermeyen) kg 1500

10.39.21.00.00 Çilek; şeker oranı =<%13 kg 1500

10.39.21.00.00 Çilek; şeker oranı >% 13 kg 1500

10.39.21.00.00 Diğer çilekler kg 1500

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

kg 1500

10.39.21.00.00 Elma (ilave şeker içermeyen) kg 1500

10.39.21.00.00 Erik (ilave şeker içermeyen) kg 1500

10.39.22.30.00 Diğer turunçgiller; pişirilerek hazırlanmış, diğerleri kg 1500

10.39.22.30.00 Diğer turunçgiller; pişirilerek hazırlanmış, diyabetik olanlar kg 1500

10.39.22.30.00 Turunçgil marmelatı; şeker>%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave
şekerli/şekersiz

kg 1500

10.39.22.30.00 Turunçgil reçelleri; şeker >%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave
şekerli/şekersiz

kg 1500

10.39.22.30.00 Turunçgiller; %13 <şeker oranı=<% 30, pişirilerek hazırlanmış,
ilave şekerli/şekersiz

kg 1500

10.39.22.30.00 Turunçgiller; diğer, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz kg 1500

10.39.22.30.00 Turunçgillerden yapılan reçel, marmelat, jöle, püre veya ezmeler
(pişirilerek yapılan müstahzarlar) (homojenize müstahzarlar hariç)

kg 1500

10.39.22.90.01 Reçel, marmelat, meyve jölesi ve pekmez (turunçgillerden
yapılanlar ile homojenize müstahzarlar hariç)

kg 1500

10.39.22.90.01 Nar ekşisi kg 1500

10.39.22.90.02 Fındık ezmesi (krema halinde, pişirilerek yapılanlar) kg 1500

10.39.22.90.03 Diğer meyvelerin ve sert kabuklu yemişlerin püreleri ve ezmeleri
(pişirilerek yapılan müstahzarlar) (turunçgillerden yapılanlar,
homojenize müstahzarlar hariç)

kg 1500

10.39.23.30.00 Yer fıstığı, hazırlanmış veya korunmuş (yer fıstığı ezmesi dahil)
(sirke veya asetik asitle hazırlananlar, dondurulmuş olanlar ve
diğer püre ve ezmeler hariç)

kg 1500

10.39.23.30.00 Yer fıstığı (kavrulmuş, ambalaj =<1 kg, konserve, ilave şekerli) kg 1500

10.39.23.30.00 Yer fıstığı (diğer, ambalaj =<1 kg, konserve, ilave şekerli) kg 1500

10.39.23.30.00 Yer fıstığı (ambalaj>1 kg, konserve, ilave şekerli) kg 1500
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10.39.23.30.00 Yer fıstığı ezmesi (hamur halde) konserve kg 1500

10.39.23.90.01 Kavrulmuş kabuklu fındık kg 1500

10.39.23.90.02 Kabuksuz işlenmiş fındık - beyazlatılmamış kg 1500

10.39.23.90.03 Kabuksuz işlenmiş fındık - beyazlatılmış (dilimlenmiş, kıyılmış
ve kavrulmuş olanlar dahil)

kg 1500

10.39.23.90.04 Kavrulmuş badem ve Antep fıstığı kg 1500

10.39.23.90.05 Tahin (tahin helvası hariç) kg 1500

10.39.23.90.05 Kavrulmuş susam kg 1500

10.39.23.90.05 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)

kg 1500

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

kg 1500

10.39.24.10.00 Turunçgillerin veya kavunların kabukları, taze, dondurulmuş,
kurutulmuş veya geçici olarak tuzlu suda, kükürtlü suda veya
diğer koruyucu çözeltilerde korunmuş

kg 1500

10.39.24.30.00 Çilek (geçici konserve edilmiş) kg 1500

10.39.24.30.00 Turunç (geçici konserve edilmiş) kg 1500

10.39.24.30.00 Şeftali (geçici konserve edilmiş) kg 1500

10.39.24.30.00 Siyah Frenk üzümü (geçici konserve edilmiş) kg 1500

10.39.24.30.00 Portakal (geçici konserve edilmiş) kg 1500

10.39.24.30.00 Papaya (geçici konserve edilmiş) kg 1500

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

kg 1500

10.39.24.30.00 Kiraz, vişne (geçici konserve edilmiş) kg 1500

10.39.24.30.00 Kayısı (zerdali dahil) (geçici konserve edilmiş) kg 1500

10.39.24.30.00 Guava, mango, çarkıfelek meyvesi vb. sert kabuklu meyveler
(geçici olarak konserve)

kg 1500

10.39.24.30.00 Adi yaban mersini (geçici konserve edilmiş) kg 1500

10.39.24.30.00 Ahududu (geçici konserve edilmiş) kg 1500

10.39.24.30.00 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

kg 1500

10.39.24.30.00 Elma (geçici konserve edilmiş) kg 1500

10.39.24.30.00 Erik (geçici konserve edilmiş) kg 1500

10.39.25.10.00 Kuru üzümler kg 1500

10.39.25.10.00 Üzüm; korint (kurutulmuş) kg 1500

10.39.25.10.00 Üzüm, diğerleri (kurutulmuş) kg 1500

10.39.25.10.00 Üzüm; sultani (kurutulmuş) kg 1500

10.39.25.20.01 Kayısı - kurutulmuş kg 1500

10.39.25.20.02 Zerdali - kurutulmuş kg 1500

10.39.25.20.03 Erik - kurutulmuş kg 1500

10.39.25.20.04 Elma - kurutulmuş kg 1500

10.39.25.20.05 Şeftali (nektarınlar dahil) - kurutulmuş kg 1500

10.39.25.20.06 Armut - kurutulmuş kg 1500

10.39.25.20.07 Dut - kurutulmuş kg 1500

10.39.25.20.08 Ayva - kurutulmuş kg 1500
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10.39.25.20.09 Diğer meyveler (muz, hurma, incir, ananas, avokado, guava,
mango, MANGOSTEEN, turunçgiller, üzüm, fındık ve ceviz
hariç) - kurutulmuş

kg 1500

10.39.25.20.10 Meyve karışımları - kurutulmuş kg 1500

10.39.25.20.99 Diğer sert kabuklu tropikal meyve karışımları - kurutulmuş kg 1500

10.39.25.50.00 Armut; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj=<1 kg, diğer kg 1500

10.39.25.50.00 Armut; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj=<1 kg, şeker
oranı>% 15

kg 1500

10.39.25.50.00 Armut; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg, diğer kg 1500

10.39.25.50.00 Armut; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg, şeker
oranı>% 13

kg 1500

10.39.25.50.00 Başka yerde sınıflandırılmamış meyveler, hazır veya korunmuş
(müsli hariç)

kg 1500

10.39.25.50.00 Çilek; ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85 kg 1500

10.39.25.50.00 Çilek; ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi>% 11, 85 kg 1500

10.39.25.50.00 Çilek; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, alkol derecesi=<% 11,
85

kg 1500

10.39.25.50.00 Çilek; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, diğer kg 1500

10.39.25.50.00 Çilek; ilave alkolsüz ve şekersiz kg 1500

10.39.25.50.00 Çilek; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj=<1 kg kg 1500

10.39.25.50.00 Çilek; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg kg 1500

10.39.25.50.00 Diğer meyveler (ilave alkol içeren, şeker>%9, alkol derecesi=<%
11, 85)

kg 1500

10.39.25.50.00 Diğer meyveler (ilave alkollü, şeker oranı=<% 9, alkol
derecesi>% 11, 85)

kg 1500

10.39.25.50.00 Diğer meyveler (ilave alkollü, şeker>% 9, alkol derecesi>% 11,
85)

kg 1500

10.39.25.50.00 Diğer meyveler (ilave alkollü, şeker>% 9, alkol=<%11, 85) kg 1500

10.39.25.50.00 Diğer meyveler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg) kg 1500

10.39.25.50.00 Diğer meyveler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj >1 kg) kg 1500

10.39.25.50.00 Diğer meyveler, sert kabuklu meyveler, yenilen diğer bitki parça.;
alkollü/şekerli olsun

kg 1500

10.39.25.50.00 Erikler (ilave alkol ve şekersiz, ambalaj =>5 kg) kg 1500

10.39.25.50.00 Ananas; ilave alkol içeren, ambalaj=<1kg, diğer kg 1500

10.39.25.50.00 Ananas; ilave alkol içeren, ambalaj=<1kg, şeker oranı>% 19 kg 1500

10.39.25.50.00 Şeftali; ilave alkollü, ambalaj>1 kg, şeker>%13, alkol
derecesi=<% 11, 85

kg 1500

10.39.25.50.00 Şeftali; ilave alkollü, ambalaj>1 kg, şeker>%13, diğer kg 1500

10.39.25.50.00 Şeftali; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg, diğer kg 1500

10.39.25.50.00 Şeftali; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg, şeker
oranı>% 15

kg 1500

10.39.25.50.00 Şeftali; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg, diğer kg 1500

10.39.25.50.00 Şeftali; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg, şeker oranı>%
13

kg 1500

10.39.25.50.00 Tropikal meyveler (ilave alkol içeren, şeker=<% 9, alkol
derecesi=<% 11, 85)

kg 1500

10.39.25.50.00 Tropikal meyveler (ilave alkollü, şeker oranı=<% 9, alkol
derecesi>% 11, 85)

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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10.39.25.50.00 Tropikal meyveler (ilave alkollü, şeker>% 9, alkol derecesi>% 11,
85)

kg 1500

10.39.25.50.00 Tropikal meyveler (ilave alkollü, şeker>% 9, alkol=<%11, 85) kg 1500

10.39.25.50.00 Tropikal meyveler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg) kg 1500

10.39.25.50.00 Tropikal meyveler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj >1 kg) kg 1500

10.39.25.50.00 Turunçgil; diğer, ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren,
ambalaj=<1 kg

kg 1500

10.39.25.50.00 Turunçgil; diğer, ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren,
ambalaj>1 kg

kg 1500

10.39.25.50.00 Turunçgil; ilave alkol içeren, alkol derecesi>% 11, 85; şeker
oranı=<% 9

kg 1500

10.39.25.50.00 Turunçgil; ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85 kg 1500

10.39.25.50.00 Turunçgil; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, alkol derecesi=<%
11, 85

kg 1500

10.39.25.50.00 Turunçgil; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, diğer kg 1500

10.39.25.50.00 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkol ve şekersiz, ambalaj =>5 kg kg 1500

10.39.25.50.00 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkol ve şekersiz, ambalaj<4, 5 kg kg 1500

10.39.25.50.00 Ananas; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, diğer kg 1500

10.39.25.50.00 Ananas; ilave alkol içeren, ambalaj>1kg, şeker oranı>% 17 kg 1500

10.39.25.50.00 Ananas; ilave alkol içermeyen, ambalaj>1 kg, diğer kg 1500

10.39.25.50.00 Ananas; ilave alkol içermeyen, ambalaj>1 kg, şeker oranı>% 17 kg 1500

10.39.25.50.00 Ananas; ilave alkol ve şeker içermeyen kg 1500

10.39.25.50.00 Ananas; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj =<1 kg, diğer kg 1500

10.39.25.50.00 Ananas; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj =<1 kg, şeker
oranı>% 19

kg 1500

10.39.25.50.00 Armut; ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi>% 11, 85 kg 1500

10.39.25.50.00 Armut; ilave alkol içeren, ambalaj=<1 kg, diğer kg 1500

10.39.25.50.00 Armut; ilave alkol içeren, ambalaj=<1 kg, şeker oranı>% 15 kg 1500

10.39.25.50.00 Armut; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi=<%
11, 85

kg 1500

10.39.25.50.00 Armut; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, şeker>%13, alkol
derecesi =<% 11, 85

kg 1500

10.39.25.50.00 Armut; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, şeker>%13, diğer kg 1500

10.39.25.50.00 Armut; ilave alkol ve şeker içermeyen kg 1500

10.39.25.50.00 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj=<1 kg, diğer kg 1500

10.39.25.50.00 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj=<1 kg, şeker
oranı>%15

kg 1500

10.39.25.50.00 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj>1 kg, diğer, alkol
derecesi=<% 11, 85

kg 1500

10.39.25.50.00 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj>1 kg, diğer, alkol
derecesi>% 11, 85

kg 1500

10.39.25.50.00 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj>1 kg, şeker>%13,
alkol=<% 11, 85

kg 1500

10.39.25.50.00 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj>1 kg, şeker>%13,
diğer

kg 1500

10.39.25.50.00 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj=<1 kg,
diğer

kg 1500

10.39.25.50.00 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj=<1 kg,
şeker>% 15

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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10.39.25.50.00 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg,
diğer

kg 1500

10.39.25.50.00 Turunçgil; ilave alkol ve şeker içermeyen, ambalaj=<1 kg kg 1500

10.39.25.50.00 Üzümler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg) kg 1500

10.39.25.50.00 Üzümler; ilave alkol içeren, diğer kg 1500

10.39.25.50.00 Üzümler; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 13 kg 1500

10.39.25.50.00 Yer elması, tatlı patates vb. yenilen bitki parçaları; nişasta oranı
=>%5

kg 1500

10.39.25.50.00 Zencefil (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg) kg 1500

10.39.25.50.00 Zencefil (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg) kg 1500

10.39.25.50.00 Zencefil; ilave alkol içeren, alkol derecesi =<% 11, 85 kg 1500

10.39.25.50.00 Zencefil; ilave alkol içeren, diğer kg 1500

10.39.25.50.00 Erikler (ilave alkol ve şekersiz, ambalaj >5 kg) kg 1500

10.39.25.50.00 Erikler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg) kg 1500

10.39.25.50.00 Greyfurt dilimi; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg kg 1500

10.39.25.50.00 Greyfurt dilimleri; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj=<1
kg

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; diğer meyveler, ilave alkolsüz/şekerli, ambalaj=< 1
kg, tek bir meyve=<%50

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; diğer meyveler, ilave alkolsüz/şekerli, ambalaj=< 1
kg, tek bir meyve>%50

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; diğer meyvelerden, ilave alkol ve şekersiz, 4, 5
kg=<ambalaj<5 kg

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; diğer meyvelerden, ilave alkol ve şekersiz, ambalaj<4,
5 kg

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; diğer meyvelerden, ilave alkol ve şekersiz, ambalaj>5
kg

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; diğer meyvelerden, ilave alkolsüz, ilave şekerli,
ambalaj>1 kg

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; diğer meyvelerden, şeker oranı=<%9, alkol
derecesi=<% 11, 85

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; diğer meyvelerden, şeker oranı=<%9, alkol
derecesi>% 11, 85

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; diğer meyvelerden, şeker oranı>%9, alkol
derecesi=<% 11, 85

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; diğer meyvelerden, şeker oranı>%9, alkol derecesi>%
11, 85

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; tropikal meyveler, ilave alkolsüz/şekerli, ambalaj=< 1
kg, tek bir meyve=<%50

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; tropikal meyveler, ilave alkolsüz/şekerli, ambalaj=< 1
kg, tek bir meyve>%50

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; tropikal meyvelerden, ilave alkol ve şekersiz, 4, 5
kg=<ambalaj<5 kg

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; tropikal meyvelerden, ilave alkol ve şekersiz,
ambalaj<4, 5 kg

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; tropikal meyvelerden, ilave alkol ve şekersiz,
ambalaj>5 kg

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; tropikal meyvelerden, ilave alkolsüz, ilave şekerli,
ambalaj>1 kg

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
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10.39.25.50.00 Karışımlar; tropikal meyvelerden, şeker oranı=<%9, alkol
derecesi=<% 11, 85

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; tropikal meyvelerden, şeker oranı=<%9, alkol
derecesi>% 11, 85

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; tropikal meyvelerden, şeker oranı>%9, alkol
derecesi=<% 11, 85

kg 1500

10.39.25.50.00 Karışımlar; tropikal meyvelerden, şeker oranı>%9, alkol
derecesi>% 11, 85

kg 1500

10.39.25.50.00 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkol ve şekersiz, 4, 5 kg=< ambalaj<5
kg

kg 1500

10.39.25.50.00 Kayısı (zerdali dahil) ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg,
şeker>% 13

kg 1500

10.39.25.50.00 Kiraz (vişne dahil) alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj < 1 kg kg 1500

10.39.25.50.00 Kiraz (vişne dahil) alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg kg 1500

10.39.25.50.00 Kiraz (vişne dahil) alkolsüz, şekersiz, ambalaj =< 4, 5 kg kg 1500

10.39.25.50.00 Kiraz (vişne dahil) alkolsüz, şekersiz, ambalaj > 4, 5 kg kg 1500

10.39.25.50.00 Kiraz (vişne dahil) ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi=<% 11,
85

kg 1500

10.39.25.50.00 Kiraz (vişne dahil) ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi>% 11,
85

kg 1500

10.39.25.50.00 Kiraz (vişne dahil) ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, alkol
derecesi=<% 11, 85

kg 1500

10.39.25.50.00 Kiraz (vişne dahil) ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, diğer kg 1500

10.39.25.50.00 Mandarin, klemantin, Vikingler vb.; ilave alkolsüz, ilave şekerli,
ambalaj>1 kg

kg 1500

10.39.25.50.00 Mandarinler, klemantinler, Vikingler vb.; ilave alkolsüz/şekerli,
ambalaj=<1 kg

kg 1500

10.39.25.50.00 Mısır [tatlı mısır (zea mays var.saccharata) hariç]; ilave alkol ve
şekersiz

kg 1500

10.39.25.50.00 Palm meyvesi içi konserveleri kg 1500

10.39.25.50.00 Şeftali; ilave alkol ve şekersiz, ambalaj <5 kg kg 1500

10.39.25.50.00 Şeftali; ilave alkol ve şekersiz, ambalaj =>5 kg kg 1500

10.39.25.50.00 Şeftali; ilave alkollü, ambalaj=<1 kg, diğer kg 1500

10.39.25.50.00 Şeftali; ilave alkollü, ambalaj=<1 kg, şeker oranı>% 15 kg 1500

10.39.25.50.00 Şeftali; ilave alkollü, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi=<% 11,
85

kg 1500

10.39.25.50.00 Şeftali; ilave alkollü, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi>% 11,
85

kg 1500

10.39.30.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış hayvan tüketimi için kullanılan
bitkisel yan ürünler ve atıklar

kg 1500

10.39.30.00.00 Meşe palamudu, at kestanesi, meyve posası (üzüm posası hariç) kg 1500

10.39.30.00.00 Üzüm posası; diğer kg 1500

10.39.30.00.00 Üzüm posası; alkol derecesi =<% 4, 3 ve kuru madde oranı =>%
40

kg 1500

10.39.30.00.00 Tarifenin başka yerinde olmayan diğer bitkisel döküntü, artık ve
yan ürünler

kg 1500

10.39.91.00.00 Meyve ve sebzelerin saklanması için pişirme ve diğer hazırlama
hizmetleri (konsantre vb.)

TL 3000

10.41.11.00.00 Domuz yağı oleostearini; sınai amaçlarla kullanılan kg 1500

10.41.11.00.00 Domuz yağı leostearini; diğer kg 1500
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Birimi
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10.41.11.00.00 Domuz donyağı (stearin), domuz sıvı yağı, oleostearin, hayvandan
elde edilen sıvı yağ (oleo-oil) ve yenilemeyen sıvı don yağı
(tallow oil) (emülsiyon yapılmış, karıştırılmış veya başka şekilde
hazırlanmış olanlar hariç)

kg 1500

10.41.11.00.00 Domuz yağı stearini; diğer kg 1500

10.41.11.00.00 Domuz yağı stearini; sınai amaçlarla kullanılan kg 1500

10.41.11.00.00 Domuz yağları; katı kg 1500

10.41.11.00.00 Sıvı domuz yağı kg 1500

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

kg 1500

10.41.12.00.00 Diğer balık yağları ve fraksiyonları kg 1500

10.41.12.00.00 Deniz memelilerinin yağlarının sıvı fraksiyonları kg 1500

10.41.12.00.00 Deniz memelilerinin yağlarının katı fraksiyonları kg 1500

10.41.12.00.00 Balina yağı kg 1500

10.41.12.00.00 Balıkların ve deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ile bunların
fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

kg 1500

10.41.12.00.00 Balık yağlarının katı fraksiyonları kg 1500

10.41.12.00.00 Balık karaciğerlerinin sıvı yağ, fraksiyonları; diğer kg 1500

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

kg 1500

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

kg 1500

10.41.12.00.00 Balık karaciğerlerinin sıvı yağ, fraksiyonları; a vit.=<2500 ünite,
tababet için

kg 1500

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

kg 1500

10.41.19.00.00 Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları
(kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

kg 1500

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

kg 1500

10.41.19.00.00 Diğer hayvansal yağlar vb. fraksiyonları kg 1500

10.41.19.00.00 Paça yağları kg 1500

10.41.19.00.00 Sıvı kemik yağı kg 1500

10.41.21.00.00 Soya yağı, fraksiyonları; ham, teknik/sınai amaçlarla kullanılan kg 1500

10.41.21.00.00 Soya yağı, fraksiyonları; ham, diğer kg 1500

10.41.21.00.00 Soya fasulyesi yağı ve fraksiyonları, ham (kimyasal olarak
değiştirilenler hariç)

kg 1500

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

kg 1500

10.41.22.00.00 Yer fıstığı yağı, fraksiyonları; ham, diğer kg 1500

10.41.22.00.00 Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları, ham (kimyasal olarak
değiştirilenler hariç)

kg 1500

10.41.23.10.00 Natürel/sızma zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak
değiştirilenler hariç)

kg 1500

10.41.23.10.00 Zeytinyağı; saf lampant kg 1500

10.41.23.10.00 Zeytinyağı; saf diğer (ağırlık;1 kg.'a kadar, ambalajlı) kg 1500

10.41.23.10.00 Zeytinyağı; saf diğer (ağırlık;1-2 kg.'a kadar, ambalajlı) kg 1500

10.41.23.10.00 Zeytinyağı; saf diğer (ağırlık;1-5 kg.'a kadar, ambalajlı) kg 1500

10.41.23.10.00 Zeytinyağı; saf diğer (Diğerleri) kg 1500
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10.41.23.30.00 Zeytinyağı; ham kg 1500

10.41.23.30.00 Yalnızca zeytinden elde edilen yağlar ve fraksiyonları, ham
(natürel/sızma zeytinyağlarıyla veya rafine edilmiş olanlarla
harmanlananlar dahil) (natürel/sızma zeytin yağı ve kimyasal
olarak değiştirilen yağlar hariç)

kg 1500

10.41.24.00.00 Ayçiçeği ve aspur yağı ile bunların fraksiyonları, ham (kimyasal
olarak değiştirilenler hariç)

kg 1500

10.41.24.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı (ham); diğer amaçlarla kullanılanlar kg 1500

10.41.24.00.00 Aspir yağı (ham) kg 1500

10.41.24.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı (ham); teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar kg 1500

10.41.25.00.00 Pamuk tohumu yağı; ham, diğer kg 1500

10.41.25.00.00 Pamuk tohumu yağı ve fraksiyonları, ham (kimyasal olarak
değiştirilenler hariç)

kg 1500

10.41.25.00.00 Pamuk tohumu yağı; ham, teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar kg 1500

10.41.26.00.00 Rep, kolza, hardal yağı; ham (teknik/sınai amaçlı) kg 1500

10.41.26.00.00 Rep, kolza, hardal yağı; ham (düşük erusik asitli) (diğer amaçlı) kg 1500

10.41.26.00.00 Rep, kolza, hardal yağı; ham (düşük erusik asitli) (teknik/sınai
amaçlı)

kg 1500

10.41.26.00.00 Rep, kolza, hardal yağı; ham (diğer amaçlı) kg 1500

10.41.26.00.00 Kanola, kolza veya hardal yağları ile bunların fraksiyonları, ham
(kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

kg 1500

10.41.27.00.00 Palm yağı; ham, teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar kg 1500

10.41.27.00.00 Palm yağı ve fraksiyonları, ham (kimyasal olarak değiştirilenler
hariç)

kg 1500

10.41.27.00.00 Diğer palm yağı ve fraksiyonları; ham kg 1500

10.41.28.00.00 Hindistan cevizi yağı, fraksiyonları; ham, ambalajlı=<1 kg kg 1500

10.41.28.00.00 Hindistan cevizi yağı, fraksiyonları; ham, diğer kg 1500

10.41.28.00.00 Hindistan cevizi yağı; ham, teknik, sınai amaçlı kg 1500

10.41.28.00.00 Hindistan cevizi yağı (kopra) ve fraksiyonları, ham (kimyasal
olarak değiştirilenler hariç)

kg 1500

10.41.29.00.01 Fındık yağı, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç) kg 1500

10.41.29.00.02 Badem yağı, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç) kg 1500

10.41.29.00.03 Susam yağı, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç) kg 1500

10.41.29.00.04 Hurma çekirdeği veya BABASSU yağı ve bunların fraksiyonları,
ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

kg 1500

10.41.29.00.05 Keten tohumu yağı ve fraksiyonları, ham (kimyasal olarak
değiştirilenler hariç)

kg 1500

10.41.29.00.06 TUNG (çin ağacı) yağı, ham (kimyasal olarak değiştirilenler
hariç)

kg 1500

10.41.29.00.99 Diğer b.y.s. katı ve sıvı bitki yağları, ham (kimyasal olarak
değiştirilenler hariç)

kg 1500

10.41.30.00.00 Pamuk linterleri kg 1500

10.41.30.00.00 Pamuk linteri kg 1500

10.41.41.30.00 Küspe ve diğer katı artıklar (soya fasulyesi yağı imalatından
kalan)

kg 1500

10.41.41.30.00 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar kg 1500

10.41.41.50.00 Ayçiçeği tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar kg 1500

10.41.41.50.00 Küspe ve diğer katı artıklar (katı veya sıvı ayçiçeği yağı
imalatından kalan)

kg 1500
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10.41.41.70.00 Küspe ve diğer katı artıklar (katı veya sıvı kanola veya kolza yağı
imalatından kalan)

kg 1500

10.41.41.70.00 Rep/kolza tohumu yağı üretim artığı küspe ve katı atıklar (düşük
erusik asit içerikli)

kg 1500

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

kg 1500

10.41.41.90.01 Zeytin yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı artıklar (prina
dahil)

kg 1500

10.41.41.90.02 Pamuk tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar kg 1500

10.41.41.90.03 Diğer yağlı bitkisel ürünlerden (zeytin ve pamuk tohumu yağı
üretiminden arta kalan artıklar hariç) yağ üretiminde arta kalan
küspe ve artıklar (sop stok, keten tohumu vb. artıkları dahil)

kg 1500

10.41.42.00.00 Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları kg 1500

10.41.42.00.00 Diğer yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları kg 1500

10.41.42.00.00 Soya fasulyesi unu kg 1500

10.41.42.00.00 Soya fasulyesinin kaba unu kg 1500

10.41.42.00.00 Yağlı tohumların veya yağlı meyvelerin un ve kaba unları
(hardaldan yapılanlar hariç)

kg 1500

10.41.51.00.00 Soya yağı, fraksiyonları; diğer, teknik/sınai amaçlarla kullanılan kg 1500

10.41.51.00.00 Soya yağı, fraksiyonları; diğer kg 1500

10.41.51.00.00 Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak
değiştirilmemiş)

kg 1500

10.41.52.00.00 Yer fıstığı yağı, fraksiyonları; diğer kg 1500

10.41.52.00.00 Yerfıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal
olarak değiştirilmemiş)

kg 1500

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

kg 1500

10.41.53.10.01 Zeytinyağı, rafine kg 1500

10.41.53.10.02 Zeytinyağı fraksiyonları; prina yağı ve diğerleri, rafine kg 1500

10.41.53.30.00 Zeytinyağı ve fraksiyonları; diğer kg 1500

10.41.53.30.00 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)

kg 1500

10.41.53.30.00 Prina yağı kg 1500

10.41.54.00.00 Ayçiçeği ve aspir yağları ile bunların fraksiyonları (rafine edilmiş
fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

kg 1500

10.41.54.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı (ham olmayan); teknik/sınai amaçlarla
kullanılanlar

kg 1500

10.41.54.00.00 Aspir yağı; (ham olmayan); diğer amaçlarla kullanılanlar kg 1500

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

kg 1500

10.41.55.00.00 Pamuk tohumu yağı; diğer kg 1500

10.41.55.00.00 Pamuk tohumu yağı; diğer, teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar kg 1500

10.41.55.00.00 Pamuk yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak
değiştirilmemiş)

kg 1500

10.41.56.00.00 Kanola, kolza ve hardal yağları ile bunların fraksiyonları (rafine
edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

kg 1500

10.41.56.00.00 Rep, kolza, hardal yağı; diğer (diğer amaçlı) kg 1500

10.41.56.00.00 Rep, kolza, hardal yağı; diğer (teknik/sınai amaçlı) kg 1500
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10.41.56.00.00 Rep, kolza, hardal yağı; diğer (düşük erusik asitli) (teknik/sınai
amaçlı)

kg 1500

10.41.56.00.00 Rep, kolza, hardal yağı; diğer (düşük erusik asitli) (diğer amaçlı) kg 1500

10.41.57.00.00 Diğer palm yağı ve fraksiyonları (insan gıdası olarak kullanılan
hariç)

kg 1500

10.41.57.00.00 Diğer palm yağı ve katı fraksiyonları; teknik/sınai amaçlarla
kullanılanlar

kg 1500

10.41.57.00.00 Palm yağı katı fraksiyonları; ambalajlı=<1 kg (diğer) kg 1500

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

kg 1500

10.41.57.00.00 Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak
değiştirilmemiş)

kg 1500

10.41.57.00.00 Süper olein (insan gıdası olarak kullanılan hariç) kg 1500

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

kg 1500

10.41.57.00.00 Diğer palm yağı ve fraksiyonları kg 1500

10.41.58.00.00 Hindistan cevizi yağı katı fraksiyonları; ambalajlı=<1 kg kg 1500

10.41.58.00.00 Hindistan cevizi yağı katı fraksiyonları; diğer kg 1500

10.41.58.00.00 Hindistan cevizi yağı, fraksiyonları; diğer kg 1500

10.41.58.00.00 Hindistan cevizi yağı, fraksiyonları; diğer, ambalajlı=<1 kg kg 1500

10.41.58.00.00 Hindistan cevizi yağı, fraksiyonları; diğer, teknik, sınai amaçlı kg 1500

10.41.58.00.00 Hindistancevizi yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat
kimyasal olarak değiştirilmemiş)

kg 1500

10.41.59.00.01 Fındık yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak
değiştirilmemiş)

kg 1500

10.41.59.00.02 Kekik yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak
değiştirilmemiş)

kg 1500

10.41.59.00.03 Defne yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak
değiştirilmemiş)

kg 1500

10.41.59.00.04 Badem yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak
değiştirilmemiş)

kg 1500

10.41.59.00.05 Susam yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak
değiştirilmemiş)

kg 1500

10.41.59.00.06 Hurma çekirdeği veya BABASSU yağı ve bunların fraksiyonları
(rafine edilmiş olanlar dahil; kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

kg 1500

10.41.59.00.07 Keten tohumu yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olanlar dahil;
kimyasal olarak değiştirilenler hariç)

kg 1500

10.41.59.00.08 Hintyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olanlar dahil; kimyasal
olarak değiştirilenler hariç)

kg 1500

10.41.59.00.09 TUNG (çin ağacı) yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat
kimyasal olarak değiştirilmemiş)

kg 1500

10.41.59.00.99 Diğer b.y.s. katı ve sıvı bitki yağları ve fraksiyonları (rafine
edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

kg 1500

10.41.60.30.00 Domuzun yağları vb. fraksiyonları (ambalajlı <=1 kg) kg 1500

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

kg 1500

10.41.60.30.00 Domuzun yağlar vb. fraksiyonları (ambalajlı >1 kg) kg 1500

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

kg 1500
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10.41.60.30.00 Hayvansal yağları vb. fraksiyonları; sanayide kullanılan (ambalajlı
>1 kg)

kg 1500

10.41.60.30.00 Hayvansal yağları vb. fraksiyonları (ambalajlı <=1 kg) kg 1500

10.41.60.30.00 Hayvansal yağlar vb. fraksiyonları (diğer, ambalajlı >1 kg) kg 1500

10.41.60.30.00 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))

kg 1500

10.41.60.50.00 Hint yağı (ambalajlı, <= 1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Hint yağı (serbest yağ asitleri>= % 50, ambalajlı>1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Keten tohumu yağı (ambalajlı, <= 1 kg) kg 1500

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

kg 1500

10.41.60.50.00 Kolza yağı (ambalajlı, <= 1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Kolza yağı (teknik ve sınai amaçla kullanılan, ambalajlı>1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Mısır yağı (ambalajlı, <= 1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Mısır yağı (serbest yağ asitleri>= % 50, ambalajlı>1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Palm çekirdeği yağı (ambalajlı, <= 1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Palm çekirdeği yağı (serbest yağ asitleri>= % 50, ambalajlı>1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Palm yağı (ambalajlı, <= 1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Palm yağı (serbest yağ asitleri>=% 50, ambalajlı>1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Babassu yağı (teknik ve sınai amaçla kullanılan, ambalajlı>1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Pamuk yağı (serbest yağ asitleri<% 50, ambalajlı>1 kg) kg 1500

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

kg 1500

10.41.60.50.00 Rep yağı (ambalajlı, <= 1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Rep yağı (serbest yağ asitleri>= % 50, ambalajlı>1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Soya yağı (ambalajlı, <= 1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Soya yağı (serbest yağ asitleri<% 50, ambalajlı>1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Susam yağı (ambalajlı, <= 1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Susam yağı (serbest yağ asitleri>= % 50, ambalajlı>1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Teknik ve sınai amaçla kullanılan diğer yağlar (ambalajlı>1 kg) kg 1500

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

kg 1500

10.41.60.50.00 Yerfıstığı yağı (ambalajlı, <= 1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Yerfıstığı yağı (serbest yağ asitleri<% 50, ambalajlı>1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Zeytinyağı (ambalajlı, <= 1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Zeytinyağı (serbest yağ asitleri>= % 50, ambalajlı>1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Ayçiçeği tohumu yağı (ambalajlı, <= 1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Ayçiçeği tohumu yağı (serbest yağ asitleri<% 50, ambalajlı>1 kg) kg 1500

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

kg 1500

10.41.60.50.00 Babassu yağı (ambalajlı, <= 1 kg) kg 1500

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

kg 1500

10.41.60.50.00 Hindistan cevizi (kopra) yağı (ambalajlı, <= 1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Hidrojene Hint yağı kg 1500
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10.41.60.50.00 Hardal yağı (serbest yağ asitleri>= % 50, ambalajlı>1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Hardal yağı (ambalajlı, <= 1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Diğer yağlar; serbest yağ asitleri<% 50 (ambalajlı>1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 Bitkisel yağlar vb. fraksiyonları; diğer, ambalajlı, <= 1 kg) kg 1500

10.41.60.50.00 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))

kg 1500

10.41.60.50.00 Pamuk yağı (ambalajlı, <= 1 kg) kg 1500

10.41.71.00.00 Bitkisel mumlar (ham) kg 1500

10.41.71.00.00 Bitkisel mumlar (diğerleri kg 1500

10.41.71.00.00 Bitkisel mumlar (rafine edilenler dahil, trigliseritler hariç) kg 1500

10.41.72.00.00 Yağ tortuları ve posaları; sabun hammaddeleri kg 1500

10.41.72.00.00 Yağlı madde/hayvansal /bitkisel mumların işlenmesinden doğan
diğer artıklar

kg 1500

10.41.72.00.00 Sabun ham maddeleri; zeytinyağı karakterine haiz sıvı yağ
içerenler

kg 1500

10.41.72.00.00 Zeytinyağı karakterine haiz sıvı yağ içeren diğer artıklar kg 1500

10.41.72.00.00 Degra kg 1500

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

kg 1500

10.42.10.30.01 Margarin (sıvı margarin ve yağı azaltılmış ve düşük yağlı
sürülebilir olanlar hariç)

kg 1500

10.42.10.30.02 Margarin, yağı azaltılmış ve düşük yağlı sürülebilir olanlar (sıvı
margarin hariç)

kg 1500

10.42.10.50.00 Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve
müstahzarlar

kg 1500

10.42.10.50.00 Hayvansal/bitkisel yağlar ile karışım/müstahzarlar; %10<katı süt
yağı oranı<=% 15

kg 1500

10.42.10.50.00 Sabit bitkisel sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış) kg 1500

10.42.10.50.00 Diğer sıvı yağ karışım ve müstahzarları kg 1500

10.42.10.50.00 Diğer yenilebilir katı ve sıvı yağ müstahzarları (sıvı margarin
dahil)

kg 1500

10.51.11.33.00 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)

kg 1500

10.51.11.33.00 Süt, krema (katı yağ =<%1, hazır ambalajlarda =<2 lt) kg 1500

10.51.11.37.00 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)

kg 1500

10.51.11.37.00 Süt, krema (katı yağ =<%1, diğer) kg 1500

10.51.11.42.00 Süt, krema (%3 <katı yağ =<%6, hazır ambalajlarda =<2lt) kg 1500

10.51.11.42.00 Süt, krema (%1 <katı yağ =<%3, hazır ambalajlarda =<2lt) kg 1500

10.51.11.42.00 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)

kg 1500

10.51.11.48.00 Süt, krema (%1 <katı yağ =<%3, diğer) kg 1500

10.51.11.48.00 Süt, krema (%3 <katı yağ =<%6, diğer) kg 1500
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10.51.11.48.00 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)

kg 1500

10.51.12.10.00 Süt (%6 <katı yağ =<%21, hazır ambalajlarda =<2lt) kg 1500

10.51.12.10.00 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)

kg 1500

10.51.12.10.00 Krema (%6 <katı yağ =<%21, hazır ambalajlarda =<2lt) kg 1500

10.51.12.20.00 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)

kg 1500

10.51.12.20.00 Süt; %6 <katı yağ =<%21, diğer) kg 1500

10.51.12.20.00 Krema (%6 <katı yağ =<%21, diğer) kg 1500

10.51.12.30.00 Süt, krema (%21 <katı yağ =<%45, hazır ambalajlarda =<2lt) kg 1500

10.51.12.30.00 Süt, krema (katı yağ >%45, hazır ambalajlarda =<2lt) kg 1500

10.51.12.30.00 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)

kg 1500

10.51.12.40.00 Süt, krema (%21 <katı yağ =<%45, diğer) kg 1500

10.51.12.40.00 Süt, krema (katı yağ >%45, diğer) kg 1500

10.51.12.40.00 Süt ve krema (ağırlığına göre, yağ içeriği > %21 olan, konsantre
edilmemiş, şeker veya tatlandırıcı bir madde ilave edilmemiş, 2
litreden fazla olan hazır paketlerde)

kg 1500

10.51.21.30.00 Süt, krema (toz, granül, diğer katı, yağ =<%1, 5, ambalajlı =<2,
5kg)

kg 1500

10.51.21.30.00 Süt, krema (toz, granül, diğer katı, yağ =<%1, 5, ambalajlı=<2,
5kg, tatlandırıcılı)

kg 1500

10.51.21.30.00 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

kg 1500

10.51.21.60.00 Süt tozu, yağı alınmış (ağırlığına göre, yağ içeriği ≤ % 1,5 olan
katı formdaki süt ve krema), 2.5 kg'dan fazla olan hazır paketlerde

kg 1500

10.51.21.60.00 Süt, krema (toz, granül, diğer katı, yağ =<%1, 5, diğer) kg 1500

10.51.21.60.00 Süt, krema (toz, granül, diğer katı, yağ =<%1, 5, diğer,
tatlandırıcılı)

kg 1500

10.51.22.30.00 Süt, krema (toz, granül, diğer katı, yağ >%27, ambalajlı =<2, 5kg) kg 1500

10.51.22.30.00 Süt, krema (toz, granül, diğer katı, yağ >%27, ambalaj =<2, 5kg,
tatlandırıcılı)

kg 1500

10.51.22.30.00 Süt, krema (toz, granül, diğer katı, %1, 5 <yağ =<%27, ambalajlı
=<2, 5kg)

kg 1500

10.51.22.30.00 Süt, krema (toz, granül, diğer katı, %10<yağ=<%27, ambalaj =<0,
5kg, çocuk için, tatlı)

kg 1500

10.51.22.30.00 Süt, krema (toz, granül, diğer katı, %1, 5 <yağ <%27,
ambalaj=<2, 5kg, tatlandırıcılı)

kg 1500

10.51.22.30.00 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

kg 1500

10.51.22.60.00 Süt, krema (toz, granül, diğer katı, yağ >%27, diğer, tatlandırıcılı) kg 1500

10.51.22.60.00 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

kg 1500
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10.51.22.60.00 Süt, krema (toz, granül, diğer katı, yağ >%27, diğer) kg 1500

10.51.22.60.00 Süt, krema (toz, granül, diğer katı, 1, 5<yağ =<%11, diğer) kg 1500

10.51.22.60.00 Süt, krema (toz, granül, diğer katı, %1, 5<yağ =<%27, diğer,
tatlandırıcılı)

kg 1500

10.51.22.60.00 Süt, krema (toz, granül, diğer katı, % 11<yağ =<%27, diğer) kg 1500

10.51.30.30.00 Tereyağı (peynir altı suyundan elde edilen, katı yağ =<%85) kg 1500

10.51.30.30.00 Tereyağı (ağırlığına göre, yağ içeriği ≤ % 85 olan) kg 1500

10.51.30.30.00 Tereyağı (rekombine, katı yağ =<%85) kg 1500

10.51.30.30.00 Tereyağı (tabii, katı yağ =<%85, ambalajlı =<1 kg) kg 1500

10.51.30.30.00 Tereyağı (tabii, katı yağ =<%85, diğer) kg 1500

10.51.30.50.00 Sütten elde edilen diğer yağlar (katı yağ =>% 99, 3 su =<% 0, 5) kg 1500

10.51.30.50.00 Tereyağı (diğer) kg 1500

10.51.30.50.00 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)

kg 1500

10.51.30.50.00 Sütten elde edilen diğer yağlar kg 1500

10.51.30.70.00 Sürülerek yenilen süt ürünleri (% 75 =<katı yağ <% 80) kg 1500

10.51.30.70.00 Sürülebilir süt ürünleri (ağırlığına göre, yağ içeriği < % 80 olan) kg 1500

10.51.30.70.00 Sürülerek yenilen süt ürünleri (% 39 =<katı yağ <% 60) kg 1500

10.51.30.70.00 Sürülerek yenilen süt ürünleri (% 60 =<katı yağ <% 75) kg 1500

10.51.40.30.01 Dil,örgü,çeçil,çerkez,hellim, otlu, vb. peynirler,( taze,
olgunlaşmamış veya işlenmemiş peynirler)

kg 1500

10.51.40.30.01 Taze peynir kg 1500

10.51.40.30.02 Lor ve çökelek kg 1500

10.51.40.30.99 Diğer olgunlaşmamış veya tuzlanmamış peynir kg 1500

10.51.40.50.01 Kaşar peyniri kg 1500

10.51.40.50.02 Beyaz peynir kg 1500

10.51.40.50.03 Tulum peyniri kg 1500

10.51.40.50.99 Diğer rendelenmiş, toz haline getirilmiş, mavi damarlı ve diğer
işlem görmemiş peynirler (taze peynir, lor ve çökelek hariç)

kg 1500

10.51.40.70.00 Eritme peynirler (rendelenmiş veya toz haline getirilmiş olanlar
hariç)

kg 1500

10.51.40.70.00 Diğer eritme peynirler; (katı yağ kuru madde oranı =<% 48) kg 1500

10.51.40.70.00 Diğer eritme peynirler; (katı yağ kuru madde oranı >% 48) kg 1500

10.51.40.70.00 Diğer eritme peynirler; katı yağ >36 kg 1500

10.51.40.70.00 Emmen, grav, appenz. karışımı, glarus katkılı peynir; yağ=<%56
(perakende)

kg 1500

10.51.51.04.00 Krema ve kaymak; katı yağ >% 45, diğer) kg 1500

10.51.51.04.00 Krema ve kaymak; katı yağ >% 45, hazır ambalajlarda =<2, 5lt) kg 1500

10.51.51.04.00 Süt, krema (% 10 <katı yağ =<% 45, diğer) kg 1500

10.51.51.04.00 Süt, krema (% 10 <katı yağ =<% 45, hazır ambalajlarda =<2, 5lt) kg 1500

10.51.51.04.00 Süt, krema (toz, granül, diğer katı, yağ %10<yağ=<%27,diğer,
tatlandırıcı içermeyen)

kg 1500

10.51.51.04.00 Süt, krema (toz, granül, diğer katı, yağ <%8, diğer, tatlandırıcı
içermeyen)

kg 1500

10.51.51.04.00 Yoğunlaştırılmış veya suyu alınmış süt, tatlandırılmamış kg 1500

10.51.51.08.00 Süt, krema (% 9, 5 <katı yağ =<% 45 ambalajlı, =<2, 5lt,
tatlandırılmış)

kg 1500
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10.51.51.08.00 Süt, krema (% 9, 5 <katı yağ =<% 45, diğer, tatlandırılmış) kg 1500

10.51.51.08.00 Yoğunlaştırılmış veya suyu alınmış süt, tatlandırılmış kg 1500

10.51.51.08.00 Süt, krema (katı yağ >% 45, diğer, tatlandırılmış) kg 1500

10.51.51.08.00 Süt, krema (toz, granül, diğer katı, yağ <%9.5, diğer, tatlandırıcı
içermeyen)

kg 1500

10.51.51.08.00 Süt, krema (katı yağ >% 45, ambalajlı, =<2, 5lt, tatlandırılmış) kg 1500

10.51.52.41.01 Ayran kg 1500

10.51.52.41.01 Ayran (toz, granül, diğer katı şekillerde, katı yağ ≤ % 3) kg 1500

10.51.52.41.01 Ayran (toz, granül, diğer katı şekillerde, katı yağ ≤ % 3,
tatlandırılmış)

kg 1500

10.51.52.41.02 Yoğurt (toz, granül, diğer katı şekillerde, katı yağ ≤ % 1, 5, diğer) kg 1500

10.51.52.41.02 Yoğurt (toz, granül, diğer katı şekillerde, katı yağ ≤ % 1, 5, ilave
kakao içeren)

kg 1500

10.51.52.41.02 Yoğurt (toz, granül, diğer katı şekillerde, katı yağ > % 6,
tatlandırılmış)

kg 1500

10.51.52.41.02 Yoğurt (toz, granül, diğer katı şekillerde, % 3 < katı yağ ≤ % 6,
tatlandırılmış)

kg 1500

10.51.52.41.02 Yoğurt (toz, granül, diğer katı şekillerde, katı yağ ≤ % 3,
tatlandırılmış)

kg 1500

10.51.52.41.02 Yoğurt (toz, granül, diğer katı şekillerde, katı yağ > % 6) kg 1500

10.51.52.41.02 Yoğurt (toz, granül, diğer katı şekillerde, % 3 < katı yağ ≤ % 6) kg 1500

10.51.52.41.02 Yoğurt (toz, granül, diğer katı şekillerde, katı yağ ≤ % 3) kg 1500

10.51.52.41.02 Yoğurt  (tatlandırılmış veya meyve, sert kabuklu yemişler veya
kakao ilave edilmiş olanlar hariç)

kg 1500

10.51.52.41.02 Yoğurt (toz, granül, diğer katı, % 1, 5 < katı yağ ≤ % 27, ilave
kakao içeren)

kg 1500

10.51.52.41.02 Yoğurt (toz, granül, diğer katı, % 1, 5 < katı yağ ≤ % 27, diğer) kg 1500

10.51.52.41.02 Yoğurt (toz, granül, diğer katı, katı yağ > % 27, diğer) kg 1500

10.51.52.41.02 Yoğurt (toz, granül, diğer katı, katı yağ > % 27, ilave kakao
içeren)

kg 1500

10.51.52.41.90 Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, diğer katı şekilde, katı
yağ ≤ % 1, 5, diğer)

kg 1500

10.51.52.41.90 Yayık altı süt, krema, kefir (toz, gran, diğer katı, %1, 5 < katı yağ
≤ %27, ilave kakao içeren)

kg 1500

10.51.52.41.90 Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, diğer katı şek., katı yağ ≤
% 1, 5, ilave kakao +)

kg 1500

10.51.52.41.90 Yayık altı süt ve krema, kefir (katı yağ > % 6, tatlandırılmış) kg 1500

10.51.52.41.90 Yayık altı süt ve krema, kefir (% 3 < katı yağ ≤ % 6,
tatlandırılmış)

kg 1500

10.51.52.41.90 Yayık altı süt ve krema, kefir (katı yağ ≤ % 3, tatlandırılmış) kg 1500

10.51.52.41.90 Yayık altı süt ve krema, kefir (katı yağ > % 6, katkısız) kg 1500

10.51.52.41.90 Yayık altı süt ve krema, kefir (% 3 < katı yağ ≤ % 6, katkısız) kg 1500

10.51.52.41.90 Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, katı şekilde, katı yağ > %
27, tatlandırıcılı)

kg 1500

10.51.52.41.90 Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, katı, % 1, 5 < katı yağ≤ %
27, tatlandırıcı)

kg 1500

10.51.52.41.90 Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, katı şekilde, katı yağ ≤ %
1, 5, tatlandırıcılı)

kg 1500
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10.51.52.41.90 Yayık altı süt ve krema, kefir (toz, granül, diğer katı şekilde, katı
yağ > % 27, katkısız)

kg 1500

10.51.52.41.90 Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, diğerkatı şekilde, %1, 5 <
katı yağ≤ %27, katkısız)

kg 1500

10.51.52.41.90 Kesilmiş süt, krema ve diğer mayalı ürünler (ayran ve yoğurt
hariç)

kg 1500

10.51.52.41.90 Yayık altı süt ve krema, kefir (toz, granül, diğer katı şekilde, katı
yağ > % 27, diğer)

kg 1500

10.51.52.41.90 Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, diğer katı şekilde, katı
yağ > % 27, ilave kakaolu)

kg 1500

10.51.52.41.90 Yayık altı süt ve krema, kefir (toz, gran, diğer katı, %1, 5 < katı
yağ ≤ %27, diğer)

kg 1500

10.51.52.45.00 Yayık altı süt ve krema, kefir (% 3 <katı yağ =<% 6, ilave kakao
içeren)

kg 1500

10.51.52.45.00 Yayık altı süt ve krema, kefir (katı yağ =<% 3, diğer) kg 1500

10.51.52.45.00 Yayık altı süt ve krema, kefir (% 3 <katı yağ =<% 6, diğer) kg 1500

10.51.52.45.00 Tatlandırılmış sıvı yoğurt veya ekşitilmiş süt (tatlandırılmış veya
meyve, sert kabuklu yemişler veya kakao ilave edilmiş kesilmiş
süt, krema, yoğurt ve diğer mayalı ürünler)

kg 1500

10.51.52.45.00 Yoğurt (katı yağ >% 6, ilave kakao içeren) kg 1500

10.51.52.45.00 Yayık altı süt ve krema, kefir (katı yağ =<% 3, ilave kakao içeren) kg 1500

10.51.52.45.00 Yayık altı süt ve krema, kefir (katı yağ >% 6, diğer) kg 1500

10.51.52.45.00 Yayık altı süt ve krema, kefir (katı yağ >% 6, ilave kakao içeren) kg 1500

10.51.52.45.00 Yoğurt (% 3<katı yağ =<% 6, diğer) kg 1500

10.51.52.45.00 Yoğurt (% 3<katı yağ =<% 6, ilave kakao içeren) kg 1500

10.51.52.45.00 Yoğurt (katı yağ =<3, diğer) kg 1500

10.51.52.45.00 Yoğurt (katı yağ =<3, ilave kakao içeren) kg 1500

10.51.52.45.00 Yoğurt (katı yağ >% 6, diğer) kg 1500

10.51.52.63.00 Yayık altı suyu tozu kg 1500

10.51.52.63.00 Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, diğer katı şekilde, katı
yağ =<% 1, 5, katkısız)

kg 1500

10.51.52.65.00 Yayık altı suyu kg 1500

10.51.52.65.00 Yayık altı süt ve krema, kefir (katı yağ =<% 3, katkısız) kg 1500

10.51.53.00.00 Diğer kazeinler kg 1500

10.51.53.00.00 Kazein; suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar kg 1500

10.51.53.00.00 Kazein; gıda ve yem ürünleri imalatı dışındaki sanayide kullanılan kg 1500

10.51.53.00.00 Kazein ve kazeinatlar kg 1500

10.51.54.00.00 Laktoz (ağırlık < 99% loktoz içeren) kg 1500

10.51.54.00.00 Laktoz (ağırlık; >= 99% loktoz içeren) kg 1500

10.51.54.00.00 Laktoz ve laktoz şurubu (kimyasal olarak saf laktoz dahil) kg 1500

10.51.54.00.00 Laktoz şurubu (ağırlık; >= 99% loktoz içeren) kg 1500

10.51.54.00.00 Laktoz şurubu (ağırlık < 99% loktoz içeren) kg 1500

10.51.55.30.00 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)

kg 1500

10.51.55.30.00 Peynir altı suyu (toz ve diğer katı, protein >% 15, katı yağ=<%1,
5, tatlandırıcılı)

kg 1500

10.51.55.30.00 Peynir altı suyu (toz ve diğer katı, protein=<% 15, katı yağ=<%1,
5, tatlandırıcılı)

kg 1500
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10.51.55.30.00 Peynir altı suyu (toz, diğer katı, protein >% 15, %1, 5<katı
yağ=<%27, tatlandırıcılı)

kg 1500

10.51.55.30.00 Peynir altı suyu (toz, diğer katı, protein=<%15, %1, 5<katı
yağ=<%27, tatlandırıcılı)

kg 1500

10.51.55.30.00 Peynir altı suyu (toz, granül, diğer katı, protein =<% 15, katı yağ
>%27, tatlandırıcılı)

kg 1500

10.51.55.30.00 Peynir altı suyu (toz, granül, diğer katı, protein>% 15, katı
yağ=<%1, 5, katkısız)

kg 1500

10.51.55.30.00 Peynir altı suyu (toz, granül, diğer katı, protein >%15, %1, 5<katı
yağ=<%27, katkısız)

kg 1500

10.51.55.30.00 Peynir altı suyu (toz, granül, diğer katı, protein.>% 15, katı yağ
>%27, tatlandırıcılı)

kg 1500

10.51.55.30.00 Peynir altı suyu (toz, granül, diğer katı, protein=<% 15, katı yağ
>%27, katkısız)

kg 1500

10.51.55.30.00 Peynir altı suyu (toz, granül, diğer katı, protein=<%15, %1, 5<katı
yağ=<%27, katkısız)

kg 1500

10.51.55.30.00 Peynir altı suyu (toz, granül, diğer katı, protein=<%15, katı
yağ=<%1, 5, katkısız)

kg 1500

10.51.55.30.00 Peynir altı suyu (toz, granül, diğer katı, protein >% 15, katı yağ
>%27, katkısız)

kg 1500

10.51.55.60.00 Peynir altı suyu (diğer, protein=<15, %1, 5<katı yağ=<%27,
tatlandırıcılı)

kg 1500

10.51.55.60.00 Peynir altı suyu (diğer, protein=<15, katı yağ=<%1, 5,
tatlandırıcılı)

kg 1500

10.51.55.60.00 Peynir altı suyu (diğer, protein>% 15, katı yağ=<% 1, 5, katkısız) kg 1500

10.51.55.60.00 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)

kg 1500

10.51.55.60.00 Peynir altı suyu (diğer, protein =<15, katı yağ >%27, tatlandırıcılı) kg 1500

10.51.55.60.00 Peynir altı suyu (diğer, protein >% 15, %1, 5<katı yağ=<% 27,
katkısız)

kg 1500

10.51.55.60.00 Peynir altı suyu (diğer, protein >15, %1, 5<katı yağ=<%27,
tatlandırıcılı)

kg 1500

10.51.55.60.00 Peynir altı suyu (diğer, protein >15, katı yağ >%27, katkısız) kg 1500

10.51.55.60.00 Peynir altı suyu (diğer, protein >15, katı yağ >%27, tatlandırıcılı) kg 1500

10.51.55.60.00 Peynir altı suyu (diğer, protein >15, katı yağ=<%1, 5,
tatlandırıcılı)

kg 1500

10.51.55.60.00 Peynir altı suyu (diğer, protein=<% 15, %1, 5<katı yağ=<%27,
katkısız)

kg 1500

10.51.55.60.00 Peynir altı suyu (diğer, protein=<% 15, katı yağ >%27, katkısız) kg 1500

10.51.55.60.00 Peynir altı suyu (diğer, protein=<% 15, katı yağ=<%1, 5, katkısız) kg 1500

10.51.56.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış doğal süt bileşenleri içeren ürünler kg 1500

10.51.56.00.00 Diğer tabii süt ürünleri (% 1, 5<katı yağ =<% 27, katkısız) kg 1500

10.51.56.00.00 Diğer tabii süt ürünleri (%1, 5 <katı yağ=<% 27, tatlandırıcılı) kg 1500

10.51.56.00.00 Diğer tabii süt ürünleri (katı yağ =<%1, 5, katkısız) kg 1500

10.51.56.00.00 Diğer tabii süt ürünleri (katı yağ >% 27, tatlandırıcılı) kg 1500

10.51.56.00.00 Diğer tabii süt ürünleri (katı yağ >%27, katkısız) kg 1500

10.51.56.00.00 Diğer tabii süt ürünleri (protein >%42, katı yağ =<%1, 5, katkısız) kg 1500

10.52.10.00.00 Dondurma ve diğer yenilebilir buzlar (şerbet, lolipop dahil;
dondurmadaki karışımlar ve esaslar hariç)

litre 2000
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10.52.10.00.00 Dondurma ve yenilen buzlar; diğer, katı süt yağı<% 3 litre 2000

10.52.10.00.00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar; diğer, % 3 =<katı süt yağı<%
7

litre 2000

10.52.10.00.00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar; diğer, katı süt yağı =>% 7 litre 2000

10.52.10.00.00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar; kakao içeren, % 3 =<katı süt
yağı<% 7

litre 2000

10.52.10.00.00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar; kakao içeren, katı süt yağı
=>% 7

litre 2000

10.52.10.00.00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar; kakao içeren, katı süt yağı<%
3

litre 2000

10.61.11.00.00 Pirinç (uzunluk/genişlik oranı eşit/>3, yarı haşlanmış) kg 1500

10.61.11.00.00 Pirinç (yuvarlak taneli, diğer) kg 1500

10.61.11.00.00 Pirinç (2<uzunluk/genişlik oranı<3, diğer) kg 1500

10.61.11.00.00 Pirinç (kavuzu çıkarılmış, orta taneli, yarı haşlanmış) kg 1500

10.61.11.00.00 Pirinç (2< uzunluk/genişlik oranı <3, yarı haşlanmış) kg 1500

10.61.11.00.00 Pirinç (orta taneli, diğer) kg 1500

10.61.11.00.00 Pirinç (uzunluk/genişlik oranı eşit/>3, diğer) kg 1500

10.61.11.00.00 Kahverengi pirinç, kabuğu alınmış kg 1500

10.61.11.00.00 Pirinç (kavuzu çıkarılmış, yuvarlak taneli, yarı haşlanmış) kg 1500

10.61.12.30.00 Pirinç, kısmen veya tamamen beyazlatılmış (kamolin pirinci dahil) kg 1500

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

kg 1500

10.61.12.30.00 Pirinç (2<uzunluk/genişlik<3, diğer, tam değirmenden geçirilmiş) kg 1500

10.61.12.30.00 Pirinç (yuvarlak taneli, diğer, yarı değirmenden geçirilmiş) kg 1500

10.61.12.30.00 Pirinç (yuvarlak taneli, yarı haşlanmış, değirmenden geçirilmiş) kg 1500

10.61.12.30.00 Pirinç (2<uzunluk/genişlik<3, diğer, yarı değirmenden geçirilmiş) kg 1500

10.61.12.30.00 Pirinç (2<uzunluk/genişlik<3, yarı haşlanmış, tam değirmenden
geçirilmiş)

kg 1500

10.61.12.30.00 Pirinç (2<uzunluk/genişlik<3, yarı haşlanmış, yarı değirmenden
geçirilmiş)

kg 1500

10.61.12.30.00 Pirinç (orta taneli, diğer, tam değirmenden geçirilmiş) kg 1500

10.61.12.30.00 Pirinç (orta taneli, diğer, yarı değirmenden geçirilmiş) kg 1500

10.61.12.30.00 Pirinç (orta taneli, yarı haşlanmış, değirmenden geçirilmiş) kg 1500

10.61.12.30.00 Pirinç (orta taneli, yarı haşlanmış, tam değirmenden geçirilmiş) kg 1500

10.61.12.30.00 Pirinç (uzunluk/genişlik>3, diğer, tam değirmenden geçirilmiş) kg 1500

10.61.12.30.00 Pirinç (uzunluk/genişlik>3, diğer, yarı değirmenden geçirilmiş) kg 1500

10.61.12.30.00 Pirinç (uzunluk/genişlik>3, yarı haşlanmış, tam değirmenden
geçirilmiş)

kg 1500

10.61.12.30.00 Pirinç (uzunluk/genişlik>3, yarı haşlanmış, yarı değirmenden
geçirilmiş)

kg 1500

10.61.12.30.00 Pirinç (yuvarlak taneli, diğer, tam değirmenden geçirilmiş) kg 1500

10.61.12.50.00 Pirinç, kırık (zenginleştirilmiş pirinç, yarı kaynatılmış pirinç
dahil)

kg 1500

10.61.12.50.00 Pirinç; kırık kg 1500

10.61.21.00.01 Makarnalık (durum) buğday unu kg 1500

10.61.21.00.02 Ekmeklik ve kaplıca (kızıl) buğday unu kg 1500

10.61.21.00.03 Mahlut/meslin unu kg 1500

10.61.22.00.01 Çavdar unu kg 1500



KOD TANIM Ölçü
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10.61.22.00.02 Pirinç unu kg 1500

10.61.22.00.03 Mısır unu kg 1500

10.61.22.00.04 Yulaf unu kg 1500

10.61.22.00.99 Diğer tahıl unları (buğday veya meslin unu hariç) kg 1500

10.61.23.00.01 Mercimek unu kg 1500

10.61.23.00.02 Fındık unu ve granülleri kg 1500

10.61.23.00.03 Fasulye unu kg 1500

10.61.23.00.04 Diğer bakliyatların ve meyvelerin un ve tozları kg 1500

10.61.23.00.05 İncir ezmesi kg 1500

10.61.23.00.06 Fındık ezmesi (pişirilerek yapılanlar hariç) kg 1500

10.61.23.00.07 Fasulye ezmesi (pişirilerek yapılanlar hariç) kg 1500

10.61.23.00.08 Diğer kök ve yumruların püresi ve ezmeleri (pişirilerek yapılanlar
hariç)

kg 1500

10.61.23.00.99 Diğer kök ve yumruların unu ve tozları kg 1500

10.61.24.00.00 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

kg 1500

10.61.24.00.00 Karışım, hamur.; esası 0401; 0404 pozisyonları olan maddeler,
1905'deki mamuller için, kakao<%5

kg 1500

10.61.24.00.00 Karışım, hamurlar; 1905'deki mamuller için, diğer kg 1500

10.61.24.00.00 Karışım, hamurlar; esası 04.01; 04.04 pozisyonları olan maddeler,
1905'deki mamuller için

kg 1500

10.61.31.33.01 Dövülmüş kabuksuz durum buğdayından küçük parçalar kg 1500

10.61.31.33.02 Dövülmüş kabuksuz durum buğdayından irmik kg 1500

10.61.31.33.03 Durum buğdayından yapılan diğer kaba un ve kabuksuz taneler kg 1500

10.61.31.35.01 Dövülmüş kabuksuz normal ve kılçıksız/kaplıca buğdayından
küçük parçalar

kg 1500

10.61.31.35.02 Dövülmüş kabuksuz normal ve kılçıksız/kaplıca buğdayından
irmik

kg 1500

10.61.31.35.03 Dövülmüş kabuksuz normal ve kılçıksız/kaplıca buğdayından
diğer kaba un ve kabuksuz taneler

kg 1500

10.61.32.30.00 Diğer hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük
parçalar

kg 1500

10.61.32.30.00 Dövülmüş kabuksuz yulaf, mısır, pirinç, çavdar, arpa ve diğer
tahıllar ve kaba unları (irmik dahil) (buğday hariç)

kg 1500

10.61.32.30.00 Mahlutun öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un kg 1500

10.61.32.30.00 Mısırın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük diğer parça ve
irmikler

kg 1500

10.61.32.30.00 Pirincin kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve
kaba un

kg 1500

10.61.32.30.00 Yulafın öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un kg 1500

10.61.32.30.00 Çavdarın öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un kg 1500

10.61.32.30.00 Arpanın öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un kg 1500

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

kg 1500

10.61.32.40.00 Buğday peletleri kg 1500

10.61.32.40.00 Buğdaydan pelletler kg 1500

10.61.32.50.00 Arpadan pelletler kg 1500
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10.61.32.50.00 Çavdardan pelletler kg 1500

10.61.32.50.00 Diğer hububattan pelletler kg 1500

10.61.32.50.00 Mısırdan pelletler kg 1500

10.61.32.50.00 Pirinçten pelletler kg 1500

10.61.32.50.00 Yulaf, mısır, pirinç, çavdar, arpa ve diğer tahılların peletleri
(buğday hariç)

kg 1500

10.61.32.50.00 Yulaftan pelletler kg 1500

10.61.33.33.00 Mısır; flokon halindeki taneler kg 1500

10.61.33.33.00 Mısır; yassılaştırılmış taneler kg 1500

10.61.33.33.00 Yulaf; yassılaştırılmış taneler kg 1500

10.61.33.33.00 Yulaf; flokon halindeki taneler kg 1500

10.61.33.33.00 Yulaf taneleri; yuvarlatılmış kg 1500

10.61.33.33.00 Yulaf taneleri; sadece iri parçalar halinde ufalanmış kg 1500

10.61.33.33.00 Çavdar; sadece iri parçalar halinde ufalanmış kg 1500

10.61.33.33.00 Pirinç; flokon halindeki taneler kg 1500

10.61.33.33.00 Çavdar; yassılaştırılmış taneler kg 1500

10.61.33.33.00 Diğer buğday taneleri kg 1500

10.61.33.33.00 Diğer çavdar taneleri kg 1500

10.61.33.33.00 Diğer hububat taneleri kg 1500

10.61.33.33.00 Diğer hububat; sadece iri parçalar halinde ufalanmış kg 1500

10.61.33.33.00 Diğer hububattan flokon halindeki taneler kg 1500

10.61.33.33.00 Diğer hububattan yassılaştırılmış taneler kg 1500

10.61.33.33.00 Hububat (diğerleri); kabuğu/kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş/iri
parçalar halinde

kg 1500

10.61.33.33.00 Hububat (diğerleri); yuvarlatılmış kg 1500

10.61.33.33.00 Mısır taneleri; diğer kg 1500

10.61.33.33.00 Mısır taneleri; kabuğu/kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş/iri parçalar
halinde

kg 1500

10.61.33.33.00 Mısır taneleri; sadece iri parçalar halinde ufalanmış kg 1500

10.61.33.33.00 Mısır taneleri; yuvarlatılmış kg 1500

10.61.33.33.00 Yassılaştırılmış, pul haline getirilmiş, kabuğu alınmış, kıyılmış
veya ezilmiş tahıl taneleri (pirinç hariç)

kg 1500

10.61.33.33.00 Yulaf taneleri; diğer kg 1500

10.61.33.33.00 Yulaf taneleri; kabuğu çıkarılmış, dilimlenmiş/iri parçalar halinde
ufalanmış

kg 1500

10.61.33.33.00 Yulaf taneleri; kabuğu/kavuzu çıkarılmış kg 1500

10.61.33.33.00 Arpa taneleri; diğer kg 1500

10.61.33.33.00 Arpa taneleri; kabuğu çıkarılmış, dilimlenmiş/iri parçalar halinde
ufalanmış

kg 1500

10.61.33.33.00 Arpa taneleri; kabuğu/kavuzu çıkarılmış kg 1500

10.61.33.33.00 Arpa taneleri; sadece iri parçalar halinde ufalanmış kg 1500

10.61.33.33.00 Arpa taneleri; yuvarlatılmış kg 1500

10.61.33.33.00 Arpa; flokon halindeki taneler kg 1500

10.61.33.33.00 Arpa; yassılaştırılmış taneler kg 1500

10.61.33.33.00 Buğday; flokon halindeki taneler kg 1500

10.61.33.33.00 Buğday; kabuğu/kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş/iri parçalar
halinde

kg 1500
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10.61.33.33.00 Buğday; sadece iri parçalar halinde ufalanmış kg 1500

10.61.33.33.00 Buğday; yassılaştırılmış taneler kg 1500

10.61.33.33.00 Çavdar; flokon halindeki taneler kg 1500

10.61.33.35.00 Tahıl embriyoları (bütün halde, yassılaştırılmış, pul haline
getirilmiş veya öğütülmüş) (pirinç hariç)

kg 1500

10.61.33.35.00 Mısır özü kg 1500

10.61.33.35.00 Hububat embriyonları, diğer (bütün halde, yassılaştırılmış, flokon
haline getirilmiş/öğütülmüş)

kg 1500

10.61.33.35.00 Buğday embriyonları kg 1500

10.61.33.51.00 Esası kavrulmamış hububat flokonları olan "müsli" tipi
müstahzarlar

kg 1500

10.61.33.51.00 Esası kavrulmamış tahıl pulları olan müsli tipi müstahzarlar kg 1500

10.61.33.53.00 Gıda mamulleri (kavrulmuş/karıştırılmış mısırdan, diğer) kg 1500

10.61.33.53.00 Gıda mamulleri (kavrulmuş/karıştırılmış mısırdan, kakao içeren) kg 1500

10.61.33.53.00 Gıda mamulleri (kavrulmuş/karıştırılmış pirinçten, diğer) kg 1500

10.61.33.53.00 Gıda mamulleri (kavrulmuş/karıştırılmış pirinçten, kakao içeren) kg 1500

10.61.33.53.00 Mısır gevreği kg 1500

10.61.33.53.00 Tahılların kabartılması veya kavrulması yoluyla elde edilen diğer
hazır gıdalar (patlamış mısır dahil)

kg 1500

10.61.33.53.00 Gıda mamulleri (kabartılmış/kavrulmuş diğer hububattan, diğer) kg 1500

10.61.33.53.00 Gıda mamulleri (kabartılmış/kavrulmuş diğer hububattan, kakao
içeren)

kg 1500

10.61.33.53.00 Gıda mamulleri (kabartılmış/kavrulmuş mısırdan elde edilen,
diğer)

kg 1500

10.61.33.53.00 Gıda mamulleri (kabartılmış/kavrulmuş mısırdan elde edilen,
kakao içeren)

kg 1500

10.61.33.53.00 Gıda mamulleri (kabartılmış/kavrulmuş pirinçten elde edilen,
diğer)

kg 1500

10.61.33.53.00 Gıda mamulleri (kabartılmış/kavrulmuş pirinçten elde edilen,
kakao içeren)

kg 1500

10.61.33.53.00 Gıda mamulleri (kavrulmuş/karıştırılmış diğer hububattan, diğer) kg 1500

10.61.33.53.00 Gıda mamulleri (kavrulmuş/karıştırılmış diğer hububattan, kakao
içeren)

kg 1500

10.61.33.55.01 Gıda mamulleri (pirinçten elde edilen, kakao içeren) - ön pişirme
yapılmış veya başka şekilde hazırlanmış tahıl taneleri (mısır hariç)

kg 1500

10.61.33.55.02 Gıda mamulleri (pirinçten elde edilen, diğer) - ön pişirme yapılmış
veya başka şekilde hazırlanmış tahıl taneleri (mısır ve pirinçten
elde edilen, kakao içerenler hariç)

kg 1500

10.61.33.55.03 Gıda mamulleri (pirinç dışındaki hububattan elde edilen, kakao
içeren) - ön pişirme yapılmış veya başka şekilde hazırlanmış tahıl
taneleri (mısır hariç)

kg 1500

10.61.33.55.04 Gıda mamulleri (pirinç dışındaki hububattan elde edilen, diğer) -
ön pişirme yapılmış veya başka şekilde hazırlanmış tahıl taneleri
(mısır hariç)

kg 1500

10.61.33.55.05 Bulgur kg 1500

10.61.40.10.00 Kavuz ve diğer kalıntılar; mısırdan elde edilmiş, nişasta oranı
=<% 35

kg 1500

10.61.40.10.00 Kavuz ve diğer kalıntılar; mısırdan elde edilmiş, nişasta oranı >%
35

kg 1500
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10.61.40.10.00 Kepek, kavuz ve diğer artıklar (mısırın kalburdan geçirilmesi,
öğütülmesi veya diğer işlemleri sonucunda kalan)

kg 1500

10.61.40.10.00 Kepekler; mısırdan elde edilmiş, nişasta oranı =<% 35 kg 1500

10.61.40.10.00 Kepekler; mısırdan elde edilmiş, nişasta oranı >% 35 kg 1500

10.61.40.30.00 Pirinçten elde edilen kavuz ve diğer kalıntılar (ağırlık % > 35
nişasta)

kg 1500

10.61.40.30.00 Pirinçten elde edilen kavuz ve diğer kalıntılar (ağırlık % < 35
nişasta)

kg 1500

10.61.40.30.00 Kepek, kavuz ve diğer artıklar (pirincin kalburdan geçirilmesi,
öğütülmesi veya diğer işlemleri sonucunda kalan)

kg 1500

10.61.40.30.00 Pirinçten elde edilen kepek (ağırlık % < 35 nişasta) kg 1500

10.61.40.30.00 Pirinçten elde edilen kepek (ağırlık % > 35 nişasta) kg 1500

10.61.40.50.00 Kavuz ve diğer kalıntılar; buğdaydan elde edilmiş, diğer kg 1500

10.61.40.50.00 Kepekler; nişasta =<%28, göz büyüklüğü=0, 2 mm, kül oranı
=>%1, 5

kg 1500

10.61.40.50.00 Kepekler; buğdaydan elde edilmiş, diğer kg 1500

10.61.40.50.00 Kepek, kavuz ve diğer artıklar (buğdayın kalburdan geçirilmesi,
öğütülmesi veya diğer işlemleri sonucunda kalan)

kg 1500

10.61.40.50.00 Kavuz ve diğer kalıntılar; nişasta =>% 28, göz büyüklüğü=0, 2
mm, kül=>%1, 5

kg 1500

10.61.40.90.00 Kepekler; diğer hububattan, diğer kg 1500

10.61.40.90.00 Kepekler; baklagillerden elde edilen kg 1500

10.61.40.90.00 Kepek, kavuz ve diğer artıklar (tahılların kalburdan geçirilmesi,
öğütülmesi veya diğer işlemleri sonucunda kalan) (mısır, pirinç,
buğday hariç)

kg 1500

10.61.40.90.00 Kavuz ve diğer kalıntılar; diğer hububattan, nişasta =<%28, göz
büyüklüğü=0, 2mm. kül=>% 1, 5

kg 1500

10.61.40.90.00 Kavuz ve diğer kalıntılar; diğer hububattan, diğer kg 1500

10.61.40.90.00 Kepekler; diğer hububattan, nişasta =<% 28, göz büyüklüğü =0, 2
mm.kül =>% 1, 5

kg 1500

10.61.40.90.00 Kavuz ve diğer kalıntılar; baklagillerden elde edilen kg 1500

10.62.11.11.00 Buğday nişastası kg 1500

10.62.11.11.00 Buğday nişastası (diğer şekilde) kg 1500

10.62.11.11.00 Buğday nişastası (torba içinde) kg 1500

10.62.11.13.00 Mısır nişastası kg 1500

10.62.11.13.00 Mısır nişastası (diğer şekilde) kg 1500

10.62.11.13.00 Mısır nişastası (torba içinde) kg 1500

10.62.11.15.00 Patates nişastası (torba içinde) kg 1500

10.62.11.15.00 Patates nişastası (diğer şekilde) kg 1500

10.62.11.15.00 Patates nişastası kg 1500

10.62.11.19.00 Diğer nişastalar (diğer şekilde) kg 1500

10.62.11.19.00 Manyok nişastası (diğer şekilde) kg 1500

10.62.11.19.00 Diğer nişastalar (torba içinde) kg 1500

10.62.11.19.00 Manyok nişastası (torba içinde) kg 1500

10.62.11.19.00 Nişastalar (pirinç, manyok, ararot ve sago palmiyesi çekirdeği
dahil; buğday, mısır ve patates hariç)

kg 1500

10.62.11.19.00 Pirinç nişastası (diğer şekilde) kg 1500

10.62.11.19.00 Pirinç nişastası (torba içinde) kg 1500
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10.62.11.30.00 İnulin kg 1500

10.62.11.30.00 İnülin kg 1500

10.62.11.50.00 Buğday glüteni (tekstil sanayii için zamk olarak veya sırlama ya
da haşıllama maddesi olarak kullanılmak üzere hazırlanan buğday
glüteni hariç)

kg 1500

10.62.11.50.00 Buğday glüteni kg 1500

10.62.11.70.00 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)

kg 1500

10.62.11.70.00 Tadil edilmemiş diğer nişastalar kg 1500

10.62.11.70.00 Kavrulmuş/eriyebilen nişastalar kg 1500

10.62.11.70.00 Esterifiye/eterifiye edilmiş nişastalar kg 1500

10.62.11.70.00 Dekstrinler kg 1500

10.62.12.00.00 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri kg 1500

10.62.12.00.00 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan ikameleri (pul, tane, yuvarlak,
kalbur içi kalıntısı ve benzeri formlarda)

kg 1500

10.62.13.10.00 Glikoz ve glikoz şurubu (aroma veya renklendirici madde ilave
edilenler hariç)

kg 1500

10.62.13.10.00 Glikoz, glikoz şurubu (kuru halde ağırlık; %20-%50 fruktoz
içeren)

kg 1500

10.62.13.10.00 İzoglikoz (kuru halde ağırlık;< 20% fruktoz içeren) kg 1500

10.62.13.10.00 İzoglikoz (kuru halde ağırlık; %20-%50 fruktoz içeren) kg 1500

10.62.13.10.00 Glikoz; diğerleri kg 1500

10.62.13.10.00 Glikoz; beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın) kg 1500

10.62.13.20.00 Kimyaca saf fruktoz kg 1500

10.62.13.20.00 İzoglikoz (kuru halde ağırlık %50'den fazla fruktoz içeren) kg 1500

10.62.13.20.00 Fruktoz, kimyasal olarak saf (katı halde); fruktoz ve fruktoz
şurubu (kuru durumda fruktoz içeriği > % 50 olan); aroma ve
renklendirici madde ilave edilenler haricindeki izoglikozlar

kg 1500

10.62.13.20.00 İnülin şurubu (kuru halde ağırlık %50'den fazla fruktoz içeren) kg 1500

10.62.13.20.00 İzoglikoz kg 1500

10.62.13.20.00 Fruktoz, fruktoz şurubu (kuru halde ağırlık %50'den fazla fruktoz
içeren)

kg 1500

10.62.13.30.00 Maltodekstrin ve maltodekstrin şurubu (aroma ve renklendirici
madde ilave edilenler hariç)

kg 1500

10.62.13.30.00 Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu; diğer kg 1500

10.62.13.30.00 Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu; diyet mamaları kg 1500

10.62.13.90.00 İnülin şurubu kg 1500

10.62.13.90.00 Diğer şekerler kg 1500

10.62.13.90.00 Kimyaca saf maltoz kg 1500

10.62.13.90.00 Suni bal; diabetik olan kg 1500

10.62.13.90.00 Suni bal; diğer kg 1500

10.62.13.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şekerler (invert şeker dahil) kg 1500

10.62.14.30.00 Mısır yağı ve fraksiyonları; ham, diğer kg 1500

10.62.14.30.00 Mısır yağı ve fraksiyonları; ham, teknik, sınai amaçlı kg 1500

10.62.14.30.00 Mısır yağı ve fraksiyonları, ham (kimyasal olarak değiştirilenler
hariç)

kg 1500
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10.62.14.60.00 Mısır yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş (kimyasal olarak
değiştirilenler hariç)

kg 1500

10.62.14.60.00 Mısır yağı ve fraksiyonları; diğer kg 1500

10.62.14.60.00 Mısır yağı ve fraksiyonları; diğer, teknik, sınai amaçlı kg 1500

10.62.20.00.00 Mısır nişastası imalat artıkları; diğer kg 1500

10.62.20.00.00 Mısır guliteni (protein oranı <% 40) kg 1500

10.62.20.00.00 Mısır guliteni (protein oranı >% 40) kg 1500

10.62.20.00.00 Nişasta imalatı artıkları ve benzeri artıklar kg 1500

10.62.20.00.00 Mısır nişastası diğer imalat artıkları (protein oranı >% 40) kg 1500

10.62.20.00.00 Mısır nişastası diğer imalat artıkları (protein oranı <% 40) kg 1500

10.71.11.00.01 Ekmek - normal kg 1500

10.71.11.00.02 Pide kg 1500

10.71.11.00.03 Simit, açma vb. kg 1500

10.71.11.00.04 Sandviç, tost ekmeği kg 1500

10.71.11.00.99 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)

kg 1500

10.71.12.00.01 Baklava kg 1500

10.71.12.00.01 Baklava, kadayıf ve şerbetle tatlandırılmış diğer unlu mamuller kg 1500

10.71.12.00.01 Kadayıf kg 1500

10.71.12.00.02 Pasta kg 1500

10.71.12.00.02 Yaş ve kuru pastalar (tatlandırıcı ilave edilmiş) kg 1500

10.71.12.00.03 Kekler (tatlandırıcı ilave edilmiş) kg 1500

10.71.12.00.03 Kek kg 1500

10.71.12.00.04 Tatlandırıcı ilave edilmiş diğer fırıncılık ve pastane ürünleri
(fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye ve bezelye
dahil)

kg 1500

10.71.12.00.04 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye kg 1500

10.71.12.00.04 İlave tatlandırıcı içeren diğer ekmekçi mamullüleri kg 1500

10.71.12.00.04 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli bezelye kg 1500

10.72.11.30.00 Gevrek ekmek kg 1500

10.72.11.50.00 Kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller kg 1500

10.72.11.50.00 Peksimet, kızarmış ekmek ve benzeri kızarmış ürünler kg 1500

10.72.11.50.00 Gevrekler kg 1500

10.72.12.30.00 Zencefilli ekmek vb. (sakkaroz oranı =>% 50) kg 1500

10.72.12.30.00 Zencefilli ekmek vb. (% 30 =<sakkaroz oranı<% 50) kg 1500

10.72.12.30.00 Zencefilli çörek ve benzerleri kg 1500

10.72.12.30.00 Zencefilli ekmek vb. (sakkaroz oranı<% 30) kg 1500

10.72.12.53.00 Waffle ve gofretler (çikolata/kakao içeren, diğer) kg 1500

10.72.12.53.00 Tatlı bisküviler; çikolatayla veya kakao içeren diğer
müstahzarlarla kısmen veya tamamen kaplı gofret ve kağıt
helvalar

kg 1500

10.72.12.53.00 Tatlı bisküviler (gofretler çikolata/kakao içeren, diğer) kg 1500

10.72.12.53.00 Gofret ve waffle (çikolata/kakao içeren, ambalajlı=<85 gr) kg 1500

10.72.12.53.00 Tatlı bisküviler (gofretler çikolata/kakao içeren, ambalajlı=<85 gr) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
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10.72.12.55.00 Tatlı bisküviler (sandviç bisküviler dahil; çikolatayla veya
çikolata içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen kaplı
olanlar hariç)

kg 1500

10.72.12.55.00 Tatlı bisküviler (katı süt yağı =>% 8) kg 1500

10.72.12.55.00 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli büskuvi kg 1500

10.72.12.55.00 Diğer tatlı bisküviler kg 1500

10.72.12.55.00 Çift katlı doldurulmuş bisküviler kg 1500

10.72.12.57.00 Gofret ve kağıt helvalar (bitmiş ürünün ağırlığına göre su içeriği >
% 10 olan) (dondurma kornetleri, sandviç gofretler, diğer benzeri
ürünler hariç)

kg 1500

10.72.12.57.00 Gofret ve waffle (ağırlık itibariyle % 10'dan fazla su olan,
ambalajlı=<85 gr)

kg 1500

10.72.12.59.00 Waffle ve gofretler (tuzlanmış) kg 1500

10.72.12.59.00 Gofretler; diğer kg 1500

10.72.12.59.00 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret ve waffle kg 1500

10.72.12.59.00 Dondurma korneti (dondurma külahı) kg 1500

10.72.12.59.00 Gofretler ve kağıt helvalar (tuzlular dahil; çikolatayla veya
çikolata içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen kaplı
gofret ve kağıt helvalar)

kg 1500

10.72.19.10.00 Mayasız ekmek kg 1500

10.72.19.10.00 Mayasız ekmek (matzos) kg 1500

10.72.19.20.00 Güllaç, pirinç kağıdı benzeri ürünler kg 1500

10.72.19.20.00 Hosti, ilaç yapımında kullanılmaya uygun bir tür boş kapsül,
mühürleme etiketleri, güllaç yaprakları, pirinç kağıdı ve benzer
ürünler

kg 1500

10.72.19.20.00 Hosti kg 1500

10.72.19.20.00 Eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri kg 1500

10.72.19.20.00 Mühür güllacı kg 1500

10.72.19.20.00 Pirinç kağıdı kg 1500

10.72.19.40.00 Bisküviler (çikolatayla veya kakao içeren diğer müstahzarlarla
kısmen veya tamamen kaplı olanlar, tatlı bisküviler, gofretler ve
kağıt helvalar hariç)

kg 1500

10.72.19.40.00 Bisküviler kg 1500

10.72.19.50.00 Ekmekçi mamulleri; aromalı/tuzlu ürünler kg 1500

10.72.19.50.00 Aromalı veya tuzlu sıkma veya açma fırın ürünleri kg 1500

10.72.19.90.00 Şeker hastaları için glüten ekmeği, tatlandırıcı eklenmemiş kg 1500

10.72.19.90.00 Şeker hastaları için glüten ekmeği kg 1500

10.72.19.90.00 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)

kg 1500

10.72.19.90.00 Diğer ekmekçilik mamulleri kg 1500

10.72.19.90.00 Diğer ekmekçilik mamulleri (krep, pankek, kiş, pizza ve yufka
dahil), tatlandırıcı eklenmemiş

kg 1500

10.72.19.90.00 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek kg 1500

10.72.19.90.00 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek, tatlandırıcı
eklenmemiş

kg 1500

10.72.19.90.00 Kadayıf, tatlandırıcı eklenmemiş kg 1500
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10.73.11.30.00 Makarna, yumurta içerenler ve pişirilmemiş olanlar (doldurulmuş
veya başka şekilde hazırlanmış olanlar hariç)

kg 1500

10.73.11.30.00 Makarna; pişirilmemiş, yumurta içeren (doldurulmamış) diğer kg 1500

10.73.11.30.00 Makarna; pişirilmemiş, yumurta, makarnalık buğday unu ve
irmiği içeren

kg 1500

10.73.11.50.00 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna kg 1500

10.73.11.50.00 Makarna, pişirilmemiş (yumurta içerenler, doldurulmuş veya
başka şekilde hazırlanmış olanlar hariç)

kg 1500

10.73.11.50.00 Makarna; pişirilmemiş (doldurulmamış) diğer kg 1500

10.73.11.50.00 Makarna; pişirilmemiş, ekmeklik buğday unu/irmiği içermeyen
(doldurulmamış)

kg 1500

10.73.11.50.00 Makarna; pişirilmemiş, sade olanlar (doldurulmamış) kg 1500

10.73.11.50.00 Makarna; pişirilmemiş, sebzeli olanlar (doldurulmamış) kg 1500

10.73.12.00.00 Kuskus kg 1500

10.73.12.00.00 Kuskus; diğer kg 1500

10.73.12.00.00 Kuskus; hazırlanmamış kg 1500

10.81.11.00.00 Pancar şekeri; rafine edilecek olanlar kg 1500

10.81.11.00.00 Şeker kamışı veya şeker pancarı şekeri, ham (katı formda) (aroma
veya renklendirici ilave madde içermeyen)

kg 1500

10.81.11.00.00 Pancar şekeri; diğer kg 1500

10.81.11.00.00 Kamış şekeri; rafine edilecek olanlar kg 1500

10.81.11.00.00 Kamış şekeri; diğer kg 1500

10.81.12.30.01 Şeker - küp (rafine edilmiş) kg 1500

10.81.12.30.02 Şeker - kristal toz (rafine edilmiş) kg 1500

10.81.12.30.03 Şeker - pudra (rafine edilmiş) kg 1500

10.81.12.30.04 Kimyaca saf sakaroz ve diğer beyaz şekerler (rafine edilmiş) kg 1500

10.81.12.90.00 Diğer şekerler; ilave aroma/renk verici maddeler içermeyen kg 1500

10.81.12.90.00 Şeker kamışı veya şeker pancarı şekeri, rafine edilmiş (katı
formda) (beyaz şeker hariç)

kg 1500

10.81.13.00.00 İlave aroma/renk verici maddeler içeren şeker kg 1500

10.81.13.00.00 Şeker kamışı veya şeker pancarı şekeri, ilave aroma veya
renklendirici madde içerenler; aroma veya renklendirici madde
içermeyen akça ağaç şekeri ve şurubu

kg 1500

10.81.13.00.00 İlave aroma/renk verici maddeler içeren katı haldeki akçaağaç
şekeri

kg 1500

10.81.13.00.00 İlave aroma/renk verici maddeler içeren katı haldeki akçaağaç
şurubu

kg 1500

10.81.14.30.00 Şeker kamışı melası kg 1500

10.81.14.30.00 Kamış melasları kg 1500

10.81.14.50.00 Şeker üretiminden veya rafinesinden elde edilen melaslar (şeker
kamışı melası hariç)

kg 1500

10.81.14.50.00 Diğer melaslar kg 1500

10.81.20.00.00 Pancar küspesi, şeker kamışı posası ve şeker imalatından kalan
diğer atıklar (çöktürme cürufları ve filtre üstünde kalan diğer
tortular)

kg 1500

10.81.20.00.00 Şeker kamışı bağası ve şeker sanayinin diğer artıkları kg 1500

10.81.20.00.00 Şeker pancarının etli kısımları kg 1500

10.82.11.00.00 Kakao hamuru (ilave şeker ve diğer tatlandırıcı madde içerenler
hariç)

kg 1500
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10.82.11.00.00 Kakao hamuru; tamamen/kısmen yağı alınmış kg 1500

10.82.11.00.00 Kakao hamuru; yağı alınmamış kg 1500

10.82.12.00.00 Kakao yağı kg 1500

10.82.12.00.00 Kakao yağı, katı ve sıvı kg 1500

10.82.13.00.00 Kakao tozu (ilave şeker/diğer tatlandırıcı maddeler içermeyen) kg 1500

10.82.13.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler
içermeyen)

kg 1500

10.82.14.00.00 Kakao tozu (% 65)=<sakkaroz/izoglikoz oranı <% 80) kg 1500

10.82.14.00.00 Kakao tozu (sakkaroz/izoglikoz oranı =>% 80) kg 1500

10.82.14.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içeren) kg 1500

10.82.14.00.00 Kakao tozu (çikolata içeren, sakkaroz
içermeyen/sakkaroz/izoglikoz <% 5)

kg 1500

10.82.14.00.00 Kakao tozu (% 5)=<sakkaroz/izoglikoz oranı<% 65) kg 1500

10.82.21.30.00 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

kg 1500

10.82.21.30.00 Gıda müstahzarları (%25=<kakao yağı/katı süt yağı<% 31,
ambalaj>2 kg)

kg 1500

10.82.21.30.00 Gıda müstahzarları (kakao yağı =>% 18, ambalaj>2 kg) kg 1500

10.82.21.30.00 Gıda müstahzarları (kakao yağ/katı süt yağı=>% 31, ambalaj>2
kg)

kg 1500

10.82.21.50.00 Sütlü çikolata parçaları, ağırlığına göre kakao yağı içeriği ≥ % 18
olan ve ağırlığı 2 kg'dan fazla paketlerde

kg 1500

10.82.21.50.00 Sütlü çikolata kırıntıları (ambalaj>2 kg) kg 1500

10.82.21.70.00 Çikolata aromalı kaplama malzemeleri, ağırlığına göre kakao yağı
içeriği ≥ % 18 olan ve ağırlığı 2 kg'dan fazla paketlerde

kg 1500

10.82.21.70.00 Gıda müstahzarları (kakao ile kaplanmış, ambalaj>2 kg) kg 1500

10.82.21.90.00 Kakao/çikolata içeren gıda müstahzarları (diğer, ambalaj>2 kg) kg 1500

10.82.21.90.00 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)

kg 1500

10.82.22.33.00 Gıda müstahzarları; kakao/çikolata içeren doldurulmuş,
kalıplanmış halde

kg 1500

10.82.22.33.00 Çikolata, ortası doldurulmuş kalıp, dilim veya bar halinde olanlar
(krema, likör veya meyve ezmeli olanlar dahil; çikolatalı
bisküviler hariç)

kg 1500

10.82.22.33.00 Gıda müstahzarları; kakao/çikolata içeren doldurulmuş,
dilim/çubuk halinde

kg 1500

10.82.22.35.00 Çikolata (tahıl, meyve veya sert kabuklu yemiş ilaveli kalıp, dilim
veya bar halinde olanlar) (doldurulmuş olanlar ve çikolatalı
bisküviler hariç)

kg 1500

10.82.22.35.00 Gıda müstahzarları ; kakao içeren dondurulmamış, ilave hububat,
meyve/sert kabuklu meyve içeren

kg 1500

10.82.22.39.00 Gıda müstahzarları; kakao/çikolata içeren (doldurulmamış) diğer kg 1500

10.82.22.39.00 Çikolata, kalıp, dilim veya bar halinde olanlar (doldurulmuş
olanlar, tahıl, meyve veya sert kabuklu yemiş ilaveli olanlar ile
çikolatalı bisküviler hariç)

kg 1500

10.82.22.43.00 Çikolata (alkol içeren) kg 1500
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10.82.22.43.00 Çikolata, alkollü olanlar (kalıp, dilim veya bar halinde olanlar
hariç)

kg 1500

10.82.22.45.00 Çikolatalar (alkol içerenler ile kalıp, dilim veya bar halinde
olanlar hariç)

kg 1500

10.82.22.45.00 Çikolata (diğerleri) kg 1500

10.82.22.53.00 Diğer çikolata ve çikolata mamulleri (doldurulmuş) kg 1500

10.82.22.53.00 Doldurulmuş çikolatalı şekerlemeler (kalıp, dilim veya bar halinde
olanlar ile çikolatalı bisküviler ve çikolatalar hariç)

kg 1500

10.82.22.55.00 Diğer çikolata ve çikolata mamulleri (doldurulmamış) kg 1500

10.82.22.55.00 Çikolatalı şekerlemeler (doldurulmuş olanlar, kalıp, dilim veya
bar halinde olanlar ile çikolatalı bisküviler ve çikolatalar hariç)

kg 1500

10.82.22.60.00 Kakao içeren şekerlemeler ve şeker yerine kullanılan ürünlerden
yapılan kakao içeren şekerleme ikameleri (çikolatalı nugatlar
dahil, beyaz çikolata hariç)

kg 1500

10.82.22.60.00 Şekerci mamulleri; kakaolu şekerci mamul.ve şeker yerine
kullanılan maddelerden

kg 1500

10.82.22.70.00 Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler kg 1500

10.82.22.70.00 Sürülebilir çikolatalar kg 1500

10.82.22.80.00 Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu müstahzarlar kg 1500

10.82.22.80.00 İçecek yapımında kullanılan kakao içeren müstahzarlar kg 1500

10.82.22.90.00 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)

kg 1500

10.82.22.90.00 Tarifenin başka yerinde bulunmayan kakao/çikolata içeren diğer
gıda müstahzarları

kg 1500

10.82.23.10.00 Ciklet; diğer, sakkaroz oranı <% 60, şeker
kaplanmış/kaplanmamış

kg 1500

10.82.23.10.00 Ciklet; diğer, sakkaroz oranı =>% 60, şeker
kaplanmış/kaplanmamış

kg 1500

10.82.23.10.00 Ciklet; şerit şeklinde, sakkaroz oranı <% 60, şeker
kaplanmış/kaplanmamış

kg 1500

10.82.23.10.00 Ciklet; şerit şeklinde, sakkaroz oranı =>% 60, şeker
kaplanmış/kaplanmamış

kg 1500

10.82.23.10.00 Çiklet kg 1500

10.82.23.20.00 Meyan kökü hülasaları, ağırlığına göre sakaroz içeriği > % 10
olan, fakat başka bir madde içermeyen kalıp, stik ve pastil
formunda olanlar

kg 1500

10.82.23.20.00 Meyan kökü hülasaları; sakkaroz oranı>%10 fakat diğer katı
madde içermeyen

kg 1500

10.82.23.30.00 Beyaz çikolata kg 1500

10.82.23.53.00 Ezmeler; net muhtevası =>1 kg, ambalajlarda (badem ezmesi
dahil)

kg 1500

10.82.23.53.00 Şekerli ezmeler, net içeriği ≥ 1 kilogramlık hazır paketlerde
olanlar (acı badem ezmesi, fondan, nugat ve badem ezmesi dahil)

kg 1500

10.82.23.55.00 Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler kg 1500

10.82.23.55.00 Boğaz pastilleri ve öksürük drajeleri, esas itibariyle şeker ve
aroma veren maddelerden oluşanlar (tıbbi özellik içeren aromalı
pastil veya drajeler hariç)

kg 1500

10.82.23.63.00 Drajeler; diğer kg 1500

10.82.23.63.00 Drajeler; sadece fındık içerenler kg 1500
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10.82.23.63.00 Şeker kaplı ürünler (badem şekeri dahil) kg 1500

10.82.23.65.00 Diğer şekercilik mamulleri; sakızlı, jöleli kg 1500

10.82.23.65.00 Sakızlı şekerler kg 1500

10.82.23.65.00 Şekerleme formundaki sakızlar, meyve jelli ve meyve ezmeli
şekerlemeler (çiklet hariç)

kg 1500

10.82.23.65.00 Jöleli şekerler kg 1500

10.82.23.73.00 Kaynatılmış şekerler (bonbon) kg 1500

10.82.23.73.00 Kaynatılmış tatlılar kg 1500

10.82.23.75.00 Yumuşak şeker (tofi), karamel ve benzeri şekerler kg 1500

10.82.23.75.00 Karameller vb. tatlılar kg 1500

10.82.23.83.00 Şekercilik mamulleri; basınçla elde edilen tabletler halinde kg 1500

10.82.23.83.00 Sıkıştırılmış tablet şekerler (ağız kokusu pastili (kaşu) dahil) kg 1500

10.82.23.90.01 Lokum kg 1500

10.82.23.90.02 Helva (tahin helvası hariç - diğer helvalar) kg 1500

10.82.23.90.03 Tahin helvası kg 1500

10.82.23.90.04 Akide şekeri kg 1500

10.82.23.90.99 Diğer şekerleme mamulleri (kakao içermeyen) kg 1500

10.82.24.00.00 Kiraz (vişne dahil) şeker oranı>%13, susuz, üstü şekerle kaplı,
kristalleşmiş

kg 1500

10.82.24.00.00 Diğer meyve; şeker oranı=<%13, susuz, üstü şekerle kaplı,
kristalleşmiş

kg 1500

10.82.24.00.00 Zencefil; şekerle konserve edilmiş, susuz, üstü şekerle kaplı,
kristalleşmiş

kg 1500

10.82.24.00.00 Tropikal meyve, sert kabuklu, tropikal meyveler; şeker>%13,
susuz, üstü şekerli, kristal

kg 1500

10.82.24.00.00 Diğer sebze, meyve ve bitki parçaları; şeker>%13, susuz, üstü
şekerli, kristalleşmiş

kg 1500

10.82.24.00.00 Şekerle korunmuş meyveler, sert kabuklu yemişler, meyve
kabukları ve bitkilerin diğer kısımları

kg 1500

10.82.24.00.00 Tropikal meyve ve sert kabuklu tropikal meyveler; şeker=<%13,
susuz, kristalleşmiş

kg 1500

10.83.11.30.00 Kahve (kafeini alınmış, kavrulmamış) kg 1500

10.83.11.30.00 Kahve, kafeinsiz (kavrulmamış) kg 1500

10.83.11.50.00 Kahve (kafeini alınmamış, kavrulmuş) kg 1500

10.83.11.50.00 Kahve, kafeinli (kavrulmuş) kg 1500

10.83.11.70.00 Kahve, kafeinsiz (kavrulmuş) kg 1500

10.83.11.70.00 Kahve (kafeini alınmış, kavrulmuş) kg 1500

10.83.12.10.00 Kahve içeren ve kahve yerine kullanılan maddeler (kavrulmamış) kg 1500

10.83.12.10.00 Kahve içeren ve kahve yerine kullanılan maddeler (kavrulmuş) kg 1500

10.83.12.10.00 Kahve içeren kahve ikameleri kg 1500

10.83.12.40.00 Kahve hülasa, esans ve konsantresi esaslı müstahzarlar; diğer kg 1500

10.83.12.40.00 Kahve hülasa, esans ve konsantreleri; toz halinde kg 1500

10.83.12.40.00 Kahve hülasa, esans ve konsantreleri; diğer halinde kg 1500

10.83.12.40.00 Kahve hülasa esans ve konsantre esas.müstahzarları; süt yağı
<%1, 5; süt proteinleri<%2, 5; sakkaroz<%5

kg 1500

10.83.12.40.00 Kahve esaslı müstahzarlar; diğer kg 1500

10.83.12.40.00 Kahve esaslı müstahzar; yağsız/süt yağı <%1, 5; süt proteinleri
<%2, 5; sakk, nişasta<%5

kg 1500
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10.83.12.40.00 Kahve ekstresi, esansı ve konsantreleri ve kahve ekstresi, esansı
veya konsantresi esaslı müstahzarlar ile kahve esaslı müstahzarlar

kg 1500

10.83.12.70.00 Kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler kg 1500

10.83.12.70.00 Kavrulmuş hindiba veya diğer kavrulmuş kahve ikameleri ile
bunların ekstreleri, esansları ve konsantreleri

kg 1500

10.83.12.70.00 Kavrulmuş hindiba kg 1500

10.83.12.70.00 Hülasa, esans ve konsantreler; kavrulmuş kahve yerine kullanılan
maddelerden

kg 1500

10.83.12.70.00 Hülasa, esans ve konsantreler; kavrulmuş hindibadan elde
edilenler

kg 1500

10.83.13.00.01 Siyah çay (3 kg veya daha az miktarlarda, hemen tüketilmeye
hazır paketler halinde)

kg 1500

10.83.13.00.02 Yeşil çay (3 kg veya daha az miktarlarda, hemen tüketilmeye
hazır paketler halinde)

kg 1500

10.83.13.00.03 Siyah çay - 3 kg 'dan büyük paketlerde hazırlanmış olanlar -
dökme

kg 1500

10.83.13.00.04 Yeşil çay - 3 kg 'dan büyük paketlerde hazırlanmış olanlar -
dökme

kg 1500

10.83.14.00.01 Çay ekstreleri, esansları ve konsantreleri kg 1500

10.83.14.00.02 Esası çay ve Paraguay çayı (mate) ekstreleri, esansları ve
konsantreleri olan müstahzarlar

kg 1500

10.83.14.00.03 Çay ve Paraguay çayı esaslı diğer müstahzarlar kg 1500

10.83.15.00.00 Şifalı bitki çayları kg 1500

10.84.11.30.00 Sirkeler ve sirke ikameleri (şaraptan yapılanlar) litre 2000

10.84.11.30.00 Şarap sirkeleri; muhtevası =< 2 lt. litre 2000

10.84.11.30.00 Şarap sirkeleri; muhtevası >2 lt. litre 2000

10.84.11.90.00 Asetik asitten mamul sirke yerine geçen maddeler; muhteva >2 lt. litre 2000

10.84.11.90.00 Asetik asitten mamul sirke yerine geçen maddeler; muhteva=<2 lt. litre 2000

10.84.11.90.00 Sirkeler ve sirke ikameleri (şaraptan yapılanlar hariç) litre 2000

10.84.12.10.00 Soya sosu kg 1500

10.84.12.30.00 Domates ketçabı ve diğer domates sosları kg 1500

10.84.12.30.00 Domates ketçapı ve diğer domates sosları kg 1500

10.84.12.53.00 Hardal unu ve irmiği; net ağırlığı 1 kg dan fazla olanlar kg 1500

10.84.12.53.00 Hardal unu ve kaba unları kg 1500

10.84.12.53.00 Hardal unu ve irmiği; net ağırlığı 1 kg/daha az olanlar kg 1500

10.84.12.55.00 Hazır hardal kg 1500

10.84.12.70.01 Karışık baharat ve çeşniler kg 1500

10.84.12.70.02 Çemen kg 1500

10.84.12.70.03 Acı biber sosu kg 1500

10.84.12.70.04 Mango çeşnisi (sıvı halde) ve aromatik içkiler (% 44, 2 <= alkol
derecesi< % 49, 2; şekerli, baharatlı)

kg 1500

10.84.12.70.99 Diğer soslar ve bunlardan yapılan müstahzarlar (soya sosu,
domates ket çapı, diğer domates sosları, hardal unu veya kaba
unları ve hazır hardal hariç)

kg 1500

10.84.30.00.00 İnsanların tüketimine mahsus tuz kg 1500

10.84.30.00.00 Tuz, insan tüketimine uygun kg 1500

10.85.11.00.00 Hazır yemek (esas olarak et, sakatat veya kan içeren) kg 1500

10.85.12.00.00 Hazır yemek (esas olarak balık, kabuklu veya yumuşakça içeren) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

10.85.13.00.00 Hazır yemek (esas olarak sebze içeren) kg 1500

10.85.14.10.00 Makarna (pişirilmiş, doldurulmuş, diğer) kg 1500

10.85.14.10.00 Doldurulmuş makarnalar, pişirilmiş olsun veya olmasın (herhangi
bir oranda et, balık, peynir veya diğer malzemelerle doldurulmuş
olanlar, örneğin mantı vb.)

kg 1500

10.85.14.10.00 Makarna (doldurulmuş) diğer, sosis vb. oranı>% 20 kg 1500

10.85.14.10.00 Makarna (doldurulmuş) diğer kg 1500

10.85.14.10.00 Makarna (doldurulmuş) et, sakatat ve sosis oranı>% 20 kg 1500

10.85.14.10.00 Makarna (doldurulmuş) balık, yumuşakça, kabuklu hayvan vb.
oranı>% 20

kg 1500

10.85.14.30.00 Makarna; kurutulmuş kg 1500

10.85.14.30.00 Makarna; diğer kg 1500

10.85.14.30.00 Makarnalar ve makarna ürünleri, kurutulmuş, kurutulmamış ve
dondurulmuş (hazır yemek şeklinde olanlar) (pişirilmemiş
makarnalar, doldurulmuş makarnalar hariç)

kg 1500

10.85.19.00.01 Koko tozu kg 1500

10.85.19.00.02 Koku komprimeleri kg 1500

10.85.19.00.03 Jöleler kg 1500

10.85.19.00.04 Emülgatörler kg 1500

10.85.19.00.05 Diğer diyet mamaları kg 1500

10.85.19.00.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hazır yemekler
(dondurulmuş pizza dahil)

kg 1500

10.86.10.10.00 Hazırlanmış/konserve edilmiş et, sakatat/kan; homojenize kg 1500

10.86.10.10.00 Homojenize et, sakatat veya kan müstahzarları (sosis ve benzer et
ürünleri ile bu ürünlere dayalı gıda müstahzarları hariç)

kg 1500

10.86.10.30.00 Homojenize sebzeler; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış) kg 1500

10.86.10.30.00 Homojenize sebzeler (dondurulmuş, sirke veya asetikasit ile
korunmuş olanlar hariç)

kg 1500

10.86.10.50.00 Homojenize reçel, meyve jeli, marmelat, meyve veya sert kabuklu
yemiş püreleri ile ezmeleri

kg 1500

10.86.10.50.00 Tropikal meyveler; şeker=<%13, pişirilerek hazırlanmış, ilave
şekerli/şekersiz

kg 1500

10.86.10.50.00 Homojenize müstahzarlar; şeker oranı>% 13, pişirilerek
hazırlanmış, ilave şekerli

kg 1500

10.86.10.50.00 Homojenize müstahzar; diğer, şeker =>%13, pişirilerek
hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

kg 1500

10.86.10.60.00 Bebek gıdaları için veya diyetetik amaçla hazırlanan homojenize
kompozit gıda müstahzarları (perakende satışa hazır 250 grama
eşit veya daha az miktardaki paketlerde)

kg 1500

10.86.10.60.00 Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları kg 1500

10.86.10.60.00 Gıda takviyeleri, kapsul, vb.  şekillerde olanlar kg 1500

10.86.10.70.00 Müstahzar çocuk gıdaları; diğer, esası 0401; 0404 pozisyonları
olan maddeler (perakende)

kg 1500

10.86.10.70.00 Bebekler için gıda müstahzarları (perakende satışa hazır)
(homojenize kompozit gıda müstahzarları hariç)

kg 1500

10.86.10.70.00 müstahzarçocuk gıdaları; esası 04.01; 04.04 pozisyonları olan
maddeler, kakao <%5 (perakende)

kg 1500

10.86.10.70.00 Diyet mamaları; esası 0401; 0404 pozisyonları olan maddeler
(perakende)

kg 1500

10.86.10.70.00 Diğer müstahzar çocuk gıdaları (perakende) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

10.89.11.00.01 Çorbalar ve bunların müstahzarları kg 1500

10.89.11.00.02 Et suları ve bunların müstahzarları kg 1500

10.89.12.30.00 Yumurta sarıları; kurutulmuş kg 1500

10.89.12.30.00 Yumurta sarıları; kurutulmuş (yenilmeyen) kg 1500

10.89.12.30.00 Yumurta sarıları; sıvı halde kg 1500

10.89.12.30.00 Yumurta ürünleri, taze, kurutulmuş, suda veya buharda pişirilmiş,
kalıplanmış, dondurulmuş veya başka şekilde korunmuş olanlar
(albümin ve kabuklu olanlar hariç)

kg 1500

10.89.12.30.00 Diğer kabuksuz yumurta, sarıları; kurutulmuş (yenilmeyen) kg 1500

10.89.12.30.00 Yumurta sarıları (dondurulmuş) kg 1500

10.89.12.30.00 Yumurta sarıları; diğer (yenilmeyen) kg 1500

10.89.12.30.00 Diğer kabuksuz yumurta, sarıları; kurutulmuş kg 1500

10.89.12.30.00 Diğer kabuksuz yumurta, sarıları; diğer (yenilmeyen) kg 1500

10.89.12.30.00 Diğer kabuksuz yumurta, sarıları; diğer kg 1500

10.89.12.50.00 Yumurta albümini; diğer kg 1500

10.89.12.50.00 Yumurta albümini; insan gıdasına elverişli olmayan kg 1500

10.89.12.50.00 Yumurta albümini; kurutulmuş, diğer kg 1500

10.89.12.50.00 Yumurta albümini; kurutulmuş, insan gıdasına elverişli olmayan kg 1500

10.89.12.50.00 Yumurta albümini kg 1500

10.89.13.34.00 Ekmekçi mayası; diğer (canlı) kg 1500

10.89.13.34.00 Ekmekçi mayası; kuru (canlı) kg 1500

10.89.13.34.00 Ekmek mayası kg 1500

10.89.13.39.00 Mayalar; diğer (canlı) (peynir mayası hariç) kg 1500

10.89.13.39.00 Kültür mayaları (canlı) (peynir mayası hariç) kg 1500

10.89.13.39.00 Aktif maya (ekmek mayası hariç) kg 1500

10.89.13.39.00 Bira mayası (canlı) kg 1500

10.89.13.50.00 Tek hücreli mikroorganizmalar; diğer kg 1500

10.89.13.50.00 Tek hücreli algler kg 1500

10.89.13.50.00 Mayalar; diğer, cansız, tablet, küp vb. şekillerde, ambalajlı
ağırlığı=<1 kg (peynir mayası hariç)

kg 1500

10.89.13.50.00 Bira mayası; cansız, tablet, küp vb. şekillerde, ambalajlı
ağırlığı=<1 kg

kg 1500

10.89.13.50.00 Diğer cansız mayalar (peynir mayası hariç) kg 1500

10.89.13.50.00 İnaktif mayalar ve diğer cansız tek hücreli organizmalar kg 1500

10.89.13.50.00 Bira mayası; diğer kg 1500

10.89.13.70.00 Hazır kabartma tozları kg 1500

10.89.13.70.00 Hazırlanmış kabartma tozları kg 1500

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

kg 1500

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

kg 1500

10.89.14.00.00 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su
omurgasızlarına ait ekstreler ve sular

kg 1500

10.89.19.10.00 Karamel; toz halinde kg 1500

10.89.19.10.00 Karamel; diğer kg 1500

10.89.19.10.00 Karamel; kuru halde ağırlık itibariyle % 50/daha fazla sakkaroz
içeren

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

10.89.19.10.00 Karamel kg 1500

10.89.19.25.00 Malt özü kg 1500

10.89.19.25.00 Malt hülasası; kuru hülasa oranı =>% 90 kg 1500

10.89.19.25.00 Malt hülasası; diğer kg 1500

10.89.19.30.00 Unlu, kaba unlu, nişastalı vb. gıda müstahzarları kg 1500

10.89.19.30.00 Müstahzar gıdalar; esası un, ezme, nişasta/malt hülasası olan,
diğer

kg 1500

10.89.19.30.00 Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi kg 1500

10.89.19.30.00 Müstahzar gıdalar; esası 04.01; 04.04 pozisyonları olan maddeler,
diğer

kg 1500

10.89.19.30.00 Müstahzar gıdalar; esası 04.01; 04.04 pozisyonları olan maddeler,
kakao <% 5, diğer

kg 1500

10.89.19.30.00 Müstah.gıdalar; yağsız şekersiz nişastasız, süt yağı <%1, 5; ,
sakkaroz=%5; glikoz=%5

kg 1500

10.89.19.30.00 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç kg 1500

10.89.19.30.00 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un kg 1500

10.89.19.35.01 Proteinli gıda müstahzarları kg 1500

10.89.19.35.02 Kola konsantresi kg 1500

10.89.19.35.99 Başka yerde sınıflandırılmamış protein konsantreleri ve aromalı
veya renklendirilmiş şeker şurupları (izoglikoz, laktoz, ve glikoz
şurupları ile malto dekstrin şurubu vb. dahil)

kg 1500

10.89.19.40.00 Sütlü tatlılar kg 1500

10.89.19.40.00 Peynir fondüleri ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda
müstahzarları

kg 1500

10.89.19.40.00 Katı süt yağı, proteini, vs. gıda müstahzarları; süt yağı <%1, 5;
sakaroz ve glikoz=%5

kg 1500

10.89.19.40.00 Bileşik alkol müstahzarları (içki imalinde kullanılan koku esaslı
olanlar hariç)

kg 1500

10.91.10.10.00 Çiftlik hayvanları yemleri için karışımlar kg 1500

10.91.10.33.00 Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan müstahzarlar,
domuzlar için olanlar (karışımlar hariç)

kg 1500

10.91.10.35.00 Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan müstahzarlar,
sığırlar için olanlar (karışımlar hariç)

kg 1500

10.91.10.37.00 Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan müstahzarlar,
kümes hayvanları için olanlar (karışımlar hariç)

kg 1500

10.91.10.39.00 Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan müstahzarlar,
başka yerde sınıflandırılmamış hayvanlar için (karışımlar hariç)

kg 1500

10.92.10.30.00 Kedi, köpek maması; % 0=<süt ürünleri =<% 10, nişasta oranı >%
30 (perakende)

kg 1500

10.92.10.30.00 Kedi, köpek maması; % 0=<süt ürünleri =<% 10, % 0=<nişasta
oranı=<% 10 (perakende)

kg 1500

10.92.10.30.00 Kedi, köpek maması; % 0=<süt ürünleri <% 10, % 10=<nişasta
oranı <% 30 (perakende)

kg 1500

10.92.10.30.00 Kedi ve köpek maması; diğer (perakende) kg 1500

10.92.10.30.00 Kedi, köpek maması; % 10 =<süt ürünleri <% 50, % 0=<nişasta
oranı=<% 10 (perakende)

kg 1500

10.92.10.30.00 Kedi, köpek maması; % 10 =<süt ürünleri <% 50, % 10=<nişasta
oranı <% 30 (perakende)

kg 1500

10.92.10.30.00 Kedi, köpek maması; % 10 =<süt ürünleri <% 50, nişasta oranı
>% 30 (perakende)

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

10.92.10.30.00 Kedi, köpek maması; % 50 =<süt ürünleri <%75, % 0=<nişasta
oranı=<% 10 (perakende)

kg 1500

10.92.10.30.00 Kedi, köpek maması; süt ürünleri =>%50, % 10=<nişasta oranı
<% 30 (perakende)

kg 1500

10.92.10.30.00 Kedi, köpek maması; süt ürünleri =>%50, nişasta oranı >% 30
(perakende)

kg 1500

10.92.10.30.00 Kedi, köpek maması; süt ürünleri =>%75, % 0=<nişasta
oranı=<% 10 (perakende)

kg 1500

10.92.10.30.00 Kedi, köpek maması; şeker içermeyip sadece süt ürünlerini
içerenler

kg 1500

10.92.10.30.00 Köpek veya kedi maması (perakende satışa hazır) kg 1500

10.92.10.60.00 Ev hayvanlarını beslemek için kullanılan ürünler (perakende satışa
hazır olan köpek ve kedi müstahzarları hariç)

kg 1500

11.01.10.20.01 Konyak (NOT: Alkol vergileri hariç) litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.20.99 Diğer - damıtılmış üzüm şarabından veya üzüm posasından (cibre)
elde edilen alkoller (konyak hariç) (NOT: Alkol vergileri hariç)

litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.30.00 Diğer viskiler; muhtevası 2 litreyi < kaplarda olanlar litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.30.00 Diğer viskiler; muhtevası 2 litreyi >kaplarda olanlar litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.30.00 Karıştırılmış malt viskisi: Muhtevası<=2 Litre, İskoç litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.30.00 Karıştırılmış malt viskisi: Muhtevası>2 Litre, İskoç litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.30.00 Burbon viski; muhtevası 2 litreyi >kaplarda olanlar litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.30.00 Diğer karıştırılmış viski: Muhtevası<=2 Litre, İskoç litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.30.00 Diğer karıştırılmış viski: Muhtevası> 2 Litre, İskoç litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.30.00 Burbon viski; muhtevası 2 litreyi < kaplarda olanlar litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.30.00 Viski (NOT: Alkol vergileri hariç) litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.30.00 Saf ve karıştırılmış tahıl viskisi: Muhtevası>2 Litre, İskoç litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.30.00 Saf ve karıştırılmış tahıl viskisi: Muhtevası<=2 Litre, İskoç litre (%
100
alkol)

2100



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

11.01.10.30.00 Saf malt viskisi (İskoç) litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.40.00 Diğer; muhteva >2 lt. (etil ve metil alkol den başka uçucu
maddeler içeren)

litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.40.00 Fermente edilmiş şeker kamışı ürünlerini damıtarak elde edilen
rom ve diğer alkollü içkiler (NOT: Alkol vergileri hariç)

litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.40.00 Rom; muhteva >2 lt. (etil ve metil alkol den başka uçucu
maddeler içeren)

litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.40.00 Rom; muhteva >2 lt. (diğer) 7, 9 euro'yu > litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.40.00 Tafia; muhteva=<2 lt.; diğer litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.40.00 Rom; muhteva=<2 lt. (etil ve metil alkol den başka uçucu
maddeler içeren)

litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.40.00 Rom; muhteva=<2 lt.; diğer litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.40.00 Tafia; muhteva >2 lt. (diğer) 7, 9 euro'yu > litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.40.00 Tafia; muhteva=<2 lt. (diğer) 7, 9 euro'yu > litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.40.00 Rom; muhteva=<2 lt. (diğer) 7, 9 euro'yu > litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.50.00 Cin; muhtevası 2 litreyi >kaplarda olanlar litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.50.00 Cin; muhtevası 2 litreyi < kaplarda olanlar litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.50.00 Cin ve ardıç rakısı (NOT: Alkol vergileri hariç) litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.50.00 Ardıç rakısı; muhtevası 2 litreyi < kaplarda olanlar litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.50.00 Ardıç rakısı; muhtevası 2 litreyi >kaplarda olanlar litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.63.00 Votka, alkol derecesi ≤ % 45,4 olanlar (NOT: Alkol vergileri
hariç)

litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.63.00 Votka; alkol derecesi=<%45, 4; muhtevası 2 litreyi >kaplarda
olanlar

litre (%
100
alkol)

2100



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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11.01.10.63.00 Votka; alkol derecesi=<%45, 4; muhtevası 2 litreyi < kaplarda
olanlar

litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.65.01 Rakı (NOT: Alkol vergileri hariç) litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.65.99 Meyvelerden damıtma yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler
(likör, cin, ardıç rakısı, üzüm şarabı veya üzüm posası hariç)
(NOT: Alkol vergileri hariç)

litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.70.00 Saf alkoller (NOT: Alkol vergileri hariç) litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.70.00 Etil alkol; tağyir edilmemiş, diğer, muhteva>2lt, alkol
derecesi<%80

litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.70.00 Etil alkol; tağyir edilmemiş, tarım ürünlerinden, muhteva=<2lt,
alkol derecesi<%80

litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.70.00 Etil alkol; tağyir edilmemiş, tarım ürünlerinden, muhteva>2lt,
alkol derecesi<%80

litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.70.00 Etil alkol; tağyir edilmemiş, diğer, muhteva=<2lt, alkol
derecesi<%80

litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.80.01 Votka - alkol derecesi % 45,4'den daha büyük olanlar litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.80.02 Likörler litre (%
100
alkol)

2100

11.01.10.80.99 Alkollü içkiler, likör ve diğer alkollü içecekler (üzüm şarabından,
üzüm artığından (cibre) veya meyve/viskiden damıtılan içkiler,
rom, melas içkisi, cin ve ardıç rakısı ile meyvelerin damıtılmasıyla
elde edilen alkoller hariç)

litre (%
100
alkol)

2100

11.02.11.30.00 Şampanya (NOT: Alkol vergileri hariç) litre 2000

11.02.11.30.00 Şampanya; Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar litre 2000

11.02.11.90.00 Şarap; Taze üzümden, köpüklü, korunmuş coğrafi işareti (PGI)
olanlar

litre 2000

11.02.11.90.00 Köpüklü şarap, taze üzümden elde edilenler (şampanya ve alkol
vergileri hariç)

litre 2000

11.02.11.90.00 Asti köpüklü şarap; Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar litre 2000

11.02.11.90.00 Taze üzümden diğer köpüklü şaraplar litre 2000

11.02.11.90.00 Şarap; Taze üzümden, suni köpüklü, korunmuş menşe işareti
(PDO) olanlar

litre 2000

11.02.11.90.00 Şarap; Taze üzümden, tabii köpüklü,korunmuş menşe işareti
(PDO) olanlar

litre 2000

11.02.11.90.00 Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) köpüklü şaraplar litre 2000

11.02.12.11.00 Penedés şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de
üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Mosel - Saar - Ruwer şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli
(PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Lazio (Latium) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO),
AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000
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11.02.12.11.00 Diğer şaraplar; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de
üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Diğer şaraplar; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de
üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Bourgogne (Burgundy) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli
(PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Bourgogne (Burgundy) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli
(PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Vinho Verde şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO),
AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Veneto şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de
üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Valencia şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de
üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Val de Loire (Loire valley) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli
(PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Val de Loire (Loire valley) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli
(PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Alsace şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de
üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Beyaz şarap, bölgeleri açıkça belirtilenler (belli bölgelerde
üretilen kaliteli şaraplar)

litre 2000

11.02.12.11.00 Bordeaux şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de
üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Bordeaux şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de
üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Pfalz şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de
üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Rheinhessen şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO),
AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Rioja şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de
üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Tokay şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de
üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Tokay şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de
üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Toscana (Tuscany) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO),
AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.11.00 Trentino, Alto Adige ve Friuli şarabı; beyaz, korunmuş menşe
işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.15.00 Şarap ve üzüm şırası, mayalanması 20 derecede, karbondioksit
basıncı ≥ 1 bar ve < 3 bar altında alkol ilavesiyle durdurulan veya
önüne geçilenler (köpüklü şarap hariç)

litre 2000

11.02.12.15.00 Diğer şaraplar; muhtevası =<2 litre litre 2000

11.02.12.15.00 Diğer şaraplar; mantar tıpa tutucularla şişe ağzına tutturulmuş,
şişeli, 20 oC'de 1bar<karbondioksit basıncı<3bar

litre 2000

11.02.12.15.00 Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar;
muhtevası =<2 litre

litre 2000

11.02.12.15.00 Şarap; Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar; muhtevası =<2
litre

litre 2000

11.02.12.15.00 Şarap; Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar; muhtevası =<2
litre

litre 2000
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11.02.12.17.00 Bordeaux şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli
(PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Bourgogne (Burgundy) şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş
menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol<=%15,
muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Bourgogne (Burgundy) şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş
menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol<=%15,
muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Cotes du Rhone şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe
işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Cotes du Rhone şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe
işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Dao, Bairrada ve Douro şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş
menşe işaretli (PDO), AB'de
üretilmiş,alkol<=%15,muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Diğer şaraplar; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli
(PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Diğer şaraplar; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli
(PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Kaliteli şarap ve üzüm şırası, mayalanması alkol ilavesiyle
durdurulan veya önüne geçilen, alkol derecesi ≤ % 15 olan belli
bölgelerde üretilen kaliteli şaraplar (beyaz ve köpüklü şarap hariç)

litre 2000

11.02.12.17.00 Languedoc - Roussillon şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş
menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,alkol
<=%15,muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Languedoc-Roussillon şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş
menşe işaretli (PDO),AB'de üretilmiş, alkol
<=%15,muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Navarra şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli
(PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Penedés şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli
(PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Piemonte (Piemont) şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe
işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Rioja şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO),
AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Toscana (Tuscany) şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe
işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Trentino ve Alto Adige şarabı; beyaz dışındakiler,korunmuş
menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,alkol
<=%15,muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Val de Loire (Loire valley) şarabı; beyaz dışında, korunmuş
menşe işaretli (PDO),AB'de üretilmiş,alkol<=%15,muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Val de Loire (Loire Valley) şarabı; beyaz dışında,korunmuş
menşe işaretli (PDO),AB'de üretilmiş, alkol<=%15,
muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Valdepenas şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli
(PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Veneto şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli
(PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Beaujolais şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli
(PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt

litre 2000
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11.02.12.17.00 Beaujotais şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli
(PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.17.00 Bordeaux şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli
(PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz şarap; muhtevası<=2Lt litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz dışındaki şaraplar; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden),
AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz şarap; korunmuş coğrafi işareti (PGI), AB'de üretilmiş,
alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz şarap; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden,
muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz şarap; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden), muhteva>2Lt litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz şarap; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen),
AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz şarap; AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz dışındaki şaraplar; PDO veya PGI işaretli, muhtevası<=2Lt litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz dışındaki şaraplar; PDO veya PGI işaretli, muhteva>2Lt litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz dışındaki şaraplar; muhtevası<=2Lt litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz dışındaki şaraplar; muhteva>2Lt litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz dışındaki şaraplar; korunmuş coğrafi işaretli (PGI), AB'de
üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz dışındaki şaraplar; korunmuş coğrafi işareti (PGI), AB'de
üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz dışındaki şaraplar; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden,
muhtevası<=2Lt)

litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz dışındaki şaraplar; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden),
muhteva>2Lt

litre 2000

11.02.12.20.00 Şarap ve üzüm şıraları, mayalanması alkol ilavesiyle durdurulan
veya önüne geçilen, alkol derecesi ≤ % 15 olan şarap ve üzüm
şıraları (belli bölgelerde üretilen kaliteli beyaz ve köpüklü şaraplar
hariç)

litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz şaraplar; korunmuş coğrafi işaretli (PGI), AB'de üretilmiş,
alkol <=%15, muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz şaraplar; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden), AB'de
üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz şaraplar; AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz şarap; PDO veya PGI işaretli, muhtevası<=2Lt litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz şarap; PDO veya PGI işaretli, muhteva>2Lt litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz dışındaki şaraplar AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz dışındaki şaraplar; AB'de üretilmiş, alkol <=%15,
muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz dışındaki şaraplar; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden
üretilen), AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.20.00 Beyaz şarap; muhteva>2Lt litre 2000

11.02.12.31.00 Sherry şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş,
%15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.31.00 Sherry şarabı; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş,
%15<alkol<=%22, muhtevası>2Lt

litre 2000
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11.02.12.31.00 Samos ve Muscat de Lemnos şarabı; PDO veya PGI işaretli,
AB'de üretilmiş, %15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.31.00 Samos ve Muscat de Lemnos şarabı; diğer, PDO veya PGI işaretli,
AB'de üretilmiş, %15<alkol<=%22, muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.31.00 Porto, Maderia, şeri ve diğerleri (alkol oranı > % 15 olanlar) litre 2000

11.02.12.31.00 Port şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş,
%15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.31.00 Port şarabı; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş,
%15<alkol<=%22, muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.31.00 Marsala şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş,
%15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.31.00 Marsala şarabı; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş,
%15<alkol<=%22, muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.31.00 Madeira ve Setubal muscatel şarabı; PDO veya PGI işaretli,
AB'de üretilmiş, %15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.31.00 Madeira ve Setubal muscatel şarabı; diğer, PDO veya PGI işaretli,
AB'de üretilmiş, %15<alkol<=%22, muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.31.00 Diğer şaraplar; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş,
%15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.31.00 Diğer şaraplar; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş,
%15<alkol<=%22, muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.31.00 Diğer şaraplar; AB'de üretilmiş, alkol>%22, muhtevası<=2Lt litre 2000

11.02.12.31.00 Diğer şaraplar; diğer, AB'de üretilmiş, %15<alkol<=%22,
muhtevası>2Lt

litre 2000

11.02.12.31.00 Diğer şaraplar; diğer, AB'de üretilmiş, alkol>%22, muhtevası>2Lt litre 2000

11.02.12.31.00 Diğer şaraplar; AB'de üretilmiş, %15<alkol<%22,
muhtevası<=2Lt

litre 2000

11.02.12.50.00 Diğer üzüm şıraları; konsantre edilmiş, diğer litre 2000

11.02.12.50.00 Diğer üzüm şıraları; fermenteli/fermantasyonu alkol ilavesinden
başkaca durdurulmuş

litre 2000

11.02.12.50.00 Diğer üzüm şıraları; diğer, yoğunluk =<1, 33 gr/m3, alkol
derecesi=<%1

litre 2000

11.02.12.50.00 Diğer üzüm şıraları litre 2000

11.02.12.50.00 Diğer üzüm şıraları; konsantre edilmiş, yoğunluk =<1, 33 gr/m3,
alkol derecesi=<%1

litre 2000

11.02.12.50.00 Üzüm şırası (alkol vergisi hariç) litre 2000

11.03.10.00.00 Elma şarabı ve armut şarabı; köpüklü litre 2000

11.03.10.00.00 Elma şarabı ve armut şarabı; köpüksüz, muhteva=<2 lt. litre 2000

11.03.10.00.00 Elma şarabı ve armut şarabı; köpüksüz, muhteva>2 lt. litre 2000

11.03.10.00.00 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)

litre 2000

11.03.10.00.00 Fermente edilmiş içki karışımları; köpüklü, alkollü/alkolsüz litre 2000

11.03.10.00.00 Fermente edilmiş içki karışımları; köpüksüz, muhteva=<2 lt,
alkollü/alkolsüz

litre 2000

11.03.10.00.00 Fermente edilmiş içki karışımları; köpüksüz, muhteva>2 lt,
alkollü/alkolsüz

litre 2000

11.03.10.00.00 Fermente edilmiş diğer içkiler; meyve posalarından yapılan litre 2000
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11.04.10.00.00 Vermut vd.taze üzüm şarapları; muhteva=<2 lt, alkol derecesi>%
22

litre 2000

11.04.10.00.00 Vermut ve bitki veya aromatik özlerle tatlandırılmış diğer taze
üzüm şarapları (NOT: Alkol vergileri hariç)

litre 2000

11.04.10.00.00 Vermut vd.taze üzüm şarapları; %18<alkol derecesi<% 22,
muhteva>2 lt.

litre 2000

11.04.10.00.00 Vermut vd.taze üzüm şarapları; muhteva=<2 lt, alkol
derecesi=<% 18

litre 2000

11.04.10.00.00 Vermut vd.taze üzüm şarapları; alkol derecesi=<% 18, muhteva>2
lt.

litre 2000

11.04.10.00.00 Vermut vd.taze üzüm şarapları; muhteva=<2 lt, %18< alkol
derecesi=<% 22

litre 2000

11.04.10.00.00 Vermut vd.taze üzüm şarapları; alkol derecesi >% 22, muhteva>2
lt.

litre 2000

11.05.10.00.00 Bira (malttan) diğer (muhtevası 10 litre < olan kaplarda) litre 2000

11.05.10.00.00 Bira (malttan) diğer (muhtevası 10 litre >olan kaplarda) litre 2000

11.05.10.00.00 Bira (malttan) şişede (muhtevası 10 litre < olan kaplarda) litre 2000

11.05.10.00.00 Malttan üretilen bira (alkolsüz bira, alkol oranı ≤ % 0,5 olan
biralar hariç), (NOT: Alkol vergileri hariç)

litre 2000

11.05.20.00.00 Bira imalatı sırasında veya damıtma esnasında elde edilen posalar
ve atıklar (NOT: Alkol vergileri hariç)

kg 1500

11.05.20.00.00 Biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları kg 1500

11.06.10.30.01 Buğday maltı, kavrulmamış (un şeklinde olanlar dahil) (NOT:
Alkol vergileri hariç)

kg 1500

11.06.10.30.02 Arpa maltı, kavrulmamış (un şeklinde olanlar dahil) (NOT: Alkol
vergileri hariç)

kg 1500

11.06.10.30.03 Diğer maltlar, kavrulmamış (un şeklinde olanlar dahil) (NOT:
Alkol vergileri hariç)

kg 1500

11.06.10.50.00 Diğer maltlar (kavrulmuş) kg 1500

11.06.10.50.00 Buğday maltı (kavrulmuş) kg 1500

11.06.10.50.00 Malt, kavrulmuş (daha fazla işlemden geçmiş ürünler, kahve
ikameleri olarak kavrulmuş malt hariç) (NOT: Alkol vergileri
hariç)

kg 1500

11.06.10.50.00 Arpa maltı (kavrulmuş) kg 1500

11.07.11.30.01 Maden suyu (doğal) - tatlandırılmamış litre 2000

11.07.11.30.02 Maden suyu (suni) - tatlandırılmamış litre 2000

11.07.11.30.99 Diğer mineral ve gazlı sular (tatlandırılmamış) litre 2000

11.07.11.50.01 İçme suyu, şişelenmiş (tatlandırılmamış ve aromalandırılmamış)
(kaynakta şişelenmiş memba suları dahil)

litre 2000

11.07.11.50.99 Diğer tabii ve suni mineral sular (gazsız), buz ve kar,
tatlandırılmamış ve aromalandırılmamış

litre 2000

11.07.19.30.01 Suni soda, tatlandırılmış veya aromalandırılmış litre 2000

11.07.19.30.02 Gazoz (kolalı), tatlandırılmış litre 2000

11.07.19.30.03 Gazoz (sade), tatlandırılmış litre 2000

11.07.19.30.04 Gazoz (meyveli), tatlandırılmış litre 2000

11.07.19.30.04 Meyveli ve aromalı içecekler litre 2000

11.07.19.30.99 Enerji içecekleri litre 2000

11.07.19.30.99 Meyve nektarları kg 1500

11.07.19.30.99 Diğer tabii ve suni mineral sular, tatlandırılmış litre 2000
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11.07.19.30.99 Limonata, portakal şurubu gibi  içecekler litre 2000

11.07.19.50.01 Alkolsüz bira litre 2000

11.07.19.50.02 Buzlu çay (ice tea) litre 2000

11.07.19.50.03 Boza litre 2000

11.07.19.50.99 Süt yağı içermeyen diğer alkolsüz içecekler (tatlandırılmış veya
tatlandırılmamış mineral, gazlı veya aromalandırılmış sular hariç)

litre 2000

11.07.19.70.00 Süt yağı içeren alkolsüz içecekler litre 2000

11.07.19.70.00 Sular (04.01; 04.04'deki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı
=>% 2)

litre 2000

11.07.19.70.00 Sular (04.01; 04.04'deki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı <%
0, 2)

litre 2000

11.07.19.70.00 Sular (04.01; 04.04'deki ürünlerden elde edilen % 0, 2 =<katı yağ
oranı <% 2)

litre 2000

12.00.11.30.00 Sigarillolar adet 2600

12.00.11.30.00 Tütün içeren purolar adet 2600

12.00.11.30.00 Tütünden veya tütün ve tütün ikamelerinin karışımlarından puro,
uçları açık puro ve sigarillolar (NOT: Tütün vergileri hariç)

adet 2600

12.00.11.30.00 Uçları açık purolar adet 2600

12.00.11.50.01 Tütün içeren sigaralar (filtreli) (NOT: Tütün vergileri hariç) adet 2600

12.00.11.50.02 Tütün içeren sigaralar (filtresiz) (NOT: Tütün vergileri hariç) adet 2600

12.00.11.70.00 Diğer purolar, sigarillolar ve sigaralar kg 1500

12.00.11.70.00 Yalnızca tütün ikamelerinden puro, uçları açık puro, sigarillo ve
sigaralar (NOT: Tütün vergileri hariç)

kg 1500

12.00.19.30.00 Diğer içilen tütünler kg 1500

12.00.19.30.00 Diğer tütünler; pipo için kg 1500

12.00.19.30.00 Tütünler; sigaralık, net muhtevası 500 gramı < ambalajlarda kg 1500

12.00.19.30.00 Tütünler; diğer, net muhtevası 500 gramı < ambalajlarda kg 1500

12.00.19.30.00 Pipo tütünleri; net muhtevası 500 gramı < ambalajlarda kg 1500

12.00.19.30.00 Diğer tütünler; sigaralık kg 1500

12.00.19.30.00 İçilen tütünler (pipo tütünleri, sigaralık tütünler, vb.) (NOT: Tütün
vergileri hariç)

kg 1500

12.00.19.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış imal edilmiş tütün, tütün ekstreleri
ve esansları ile diğer homojenize veya yeniden yapılandırılmış
tütünler

kg 1500

12.00.19.90.00 Tarifenin başka yerinde yer almayan diğer tütünler, tütün yerine
>maddeler

kg 1500

12.00.19.90.00 Homojenize/yeniden tertip edilmiş tütün kg 1500

12.00.19.90.00 Tütün; enfiye ve çiğnemeye mahsus kg 1500

13.10.10.00.00 Yün yağı ve bundan türetilen yağlı maddeler (lanolin dahil) kg 1500

13.10.10.00.00 Yapağı yağı; ham kg 1500

13.10.10.00.00 Lanolin kg 1500

13.10.10.00.00 Diğer yağlı maddeler kg 1500

13.10.21.00.00 İpek; ham (bükülmemiş) kg 1500

13.10.21.00.00 Ham ipek (bükülmemiş) kg 1500

13.10.22.00.00 Yün, kırkma, yıkanmış; diğer kg 1500

13.10.22.00.00 Yün, yağı alınmış veya karbonize edilmiş (kardelenmemiş veya
taranmamış)

kg 1500

13.10.22.00.00 Yünler (karbonize edilmiş) kg 1500
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13.10.22.00.00 Yün, kırkma, yıkanmış; merinos kg 1500

13.10.22.00.00 Yün; merinos, diğerleri kg 1500

13.10.22.00.00 Yün; merinos, diğer kg 1500

13.10.23.00.00 Yün döküntüleri (karbonize edilmemiş) kg 1500

13.10.23.00.00 Yün döküntüleri (karbonize edilmiş) kg 1500

13.10.23.00.00 Yün veya ince hayvan kıllarının tarak altı döküntüsü kg 1500

13.10.24.00.00 Yün "tops"ları ve diğer taranmış yünler; yığın halinde taranmış kg 1500

13.10.24.00.00 Yün veya hayvan kılları (kardelenmiş veya taranmış) (yün topları
dahil)

kg 1500

13.10.24.00.00 Kaşmir keçisi kılı (kardeli/taranmış) kg 1500

13.10.24.00.00 Merinos yünü; kardeli kg 1500

13.10.24.00.00 Kaba hayvan kılları; kardeli/taranmış kg 1500

13.10.24.00.00 Diğer yünler; kardeli kg 1500

13.10.24.00.00 Diğer yün "tops"ları ve diğer taranmış yünler kg 1500

13.10.24.00.00 Diğer ince hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış): kg 1500

13.10.25.00.00 Pamuk (kardeli/penyeli) kg 1500

13.10.25.00.00 Pamuk (kardelenmiş veya taranmış) kg 1500

13.10.26.00.00 Jüt, bitki iç kabuğu liflerinin kıtık, döküntüleri (ditme ile elde
edilen)

kg 1500

13.10.26.00.00 Jüt, bitki iç kabuğu liflerinin kıtık, döküntüleri (diğer şekilde elde
edilen)

kg 1500

13.10.26.00.00 Jüt ve diğer tekstil elyafları, işlenmiş fakat eğirilmemiş kg 1500

13.10.29.00.00 Diğer bitkisellerden dokunabilir lif ve kıtık; diğer suretle elde
edilen döküntüler

kg 1500

13.10.29.00.00 Diğer bitkisel tekstil elyafları, işlenmiş fakat eğirilmemiş kg 1500

13.10.29.00.00 Abakadan dokunabilir lif ve kıtık; ditme suretiyle elde edilen
döküntüler

kg 1500

13.10.29.00.00 Abakadan dokunabilir lif ve kıtık; diğer suretle elde edilen
döküntüler

kg 1500

13.10.29.00.00 Sisal ve Agave cinsi dokumaya elverişli diğer lifler (ham); ditme
suretiyle elde edilen döküntüler

kg 1500

13.10.29.00.00 Sisal ve Agave cinsi dokumaya elverişli diğer lifler (ham); diğer
suretle elde edilen döküntüler

kg 1500

13.10.29.00.00 Ramiden dokunabilir lif ve kıtık; ditme suretiyle elde edilen
döküntüler

kg 1500

13.10.29.00.00 Ramiden dokunabilir lif ve kıtık; diğer suretle elde edilen
döküntüler

kg 1500

13.10.29.00.00 Keten; kırılmış/kabukları çıkarılmış kg 1500

13.10.29.00.00 Keten; diğer kg 1500

13.10.29.00.00 Keten kıtıkları kg 1500

13.10.29.00.00 Keten döküntüleri (ditme ile elde edilen) kg 1500

13.10.29.00.00 Keten döküntüleri (diğer şekilde elde edilen) kg 1500

13.10.29.00.00 Kendir kıtık ve döküntüleri (ditme ile elde edilen) kg 1500

13.10.29.00.00 Hindistan cevizinden (koko) dokunabilir lif ve kıtık; diğer suretle
elde edilen döküntüler

kg 1500

13.10.29.00.00 Hindistan cevizinden (koko) dokunabilir lif ve kıtık; ditme
suretiyle elde edilen döküntüler

kg 1500

13.10.29.00.00 Kendir kıtık ve döküntüleri (diğer şekilde elde edilen) kg 1500
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13.10.29.00.00 Diğer bitkisellerden dokunabilir lif ve kıtık; ditme suretiyle elde
edilen döküntüler

kg 1500

13.10.31.00.01 Poliesterden lif ve döküntüler (eğirilme için kardelenmiş, taranmış
veya başka şekilde işlenmiş)

kg 1500

13.10.31.00.02 Akrilik veya modakrilikten lif ve döküntüler (eğirilme için
kardelenmiş, taranmış veya başka şekilde işlenmiş)

kg 1500

13.10.31.00.99 Diğer sentetik devamsız lifler ve döküntüleri (eğirilme için
kardelenmiş, taranmış veya başka şekilde işlenmiş)

kg 1500

13.10.32.00.00 Diğer suni devamsız lifler (karde edilmiş, taranmış vb. işlenmiş) kg 1500

13.10.32.00.00 Asetattan suni devamsız lif (karde edilmiş, taranmış vb. işlenmiş) kg 1500

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

kg 1500

13.10.32.00.00 Viskoz suni devamsız lifler (karde edilmiş taranmış, vb. işlenmiş) kg 1500

13.10.40.10.00 İpek iplik (ipek döküntülerinden elde edilenler hariç) (perakende
satışa hazır olmayanlar)

kg 1500

13.10.40.10.00 İpek iplik; diğer (toptan) kg 1500

13.10.40.10.00 İpek iplik; diğer, ağarmamış, temizlenmiş/ağarmış (toptan) kg 1500

13.10.40.10.00 İpek iplik; tamamen ipekten, diğer (toptan) kg 1500

13.10.40.10.00 İpek iplik; tamamı ipekten, ağarmamış, temizlenmiş/ağarmış
(toptan)

kg 1500

13.10.40.30.00 İplik ipliği; tamamen ipek döküntüsünden; temizlemiş (toptan) kg 1500

13.10.40.30.00 İplik ipliği; diğer ipek döküntüsünden; temizlemiş (toptan) kg 1500

13.10.40.30.00 İpek iplik; tamamen ipek döküntüsünden; diğer şekillerde işlenmiş
(toptan)

kg 1500

13.10.40.30.00 İpek iplik; diğer ipek döküntüsünden; diğer şekillerde işlenmiş
(toptan)

kg 1500

13.10.40.30.00 İpek döküntülerinden elde edilen iplikler (perakende satışa hazır
olmayanlar)

kg 1500

13.10.40.50.00 Misina (perakende) kg 1500

13.10.40.50.00 İpek iplik; saf (perakende) kg 1500

13.10.40.50.00 İpek iplik; diğer (perakende) kg 1500

13.10.40.50.00 İpek iplik ve ipek döküntülerinden elde edilen iplikler (perakende
satışa hazır); ipek misina

kg 1500

13.10.40.50.00 Şap ipliği (perakende) kg 1500

13.10.40.50.00 Buret ipliği (perakende) kg 1500

13.10.50.10.00 İnce hayvan kıllarından iplikler; ağartılmamış, karde edilmiş,
perakende satış için

kg 1500

13.10.50.10.00 İnce hayvan kıllarından diğer iplikler; karde edilmiş, perakende
satış için

kg 1500

13.10.50.10.00 Diğer karde edilmiş (strayhgarn) yün iplikleri; yün > %85 kg 1500

13.10.50.10.00 Diğer karde edilmiş (strayhgarn) yün iplikleri; yün < %85 kg 1500

13.10.50.10.00 Karde edilmiş (strayhgarn) yün iplikleri; ağartılmamış, yün < %85 kg 1500

13.10.50.10.00 Karde edilmiş (strayhgarn) yün iplikleri; ağartılmamış, yün > %85 kg 1500

13.10.50.10.00 Karde edilmiş (strayhgarn) yün iplikleri; yün < %85 kg 1500

13.10.50.10.00 Kardelenmiş yünden veya kardelenmiş ince hayvan kılından
iplikler (perakende satışa hazır olmayan)

kg 1500

13.10.50.30.00 Yün iplikler; ağartılmamış, taranmış, yün+ince hay.kılı=>%85
(perakende)

kg 1500
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13.10.50.30.00 Taranmış yünden veya taranmış ince hayvan kılından iplikler
(perakende satışa hazır olmayan)

kg 1500

13.10.50.30.00 İnce hayvan kıllarından iplikler; ağartılmamış, taranmış,
perakende satış için

kg 1500

13.10.50.30.00 İnce hayvan kıllarından diğer iplikler; taranmış, perakende satış
için

kg 1500

13.10.50.30.00 Yün iplikler; ağartılmamış, taranmış, yün<%85, diğer şekilde
karışık (perakende)

kg 1500

13.10.50.30.00 Yün iplikler; diğer, taranmış, yün<%85, sentetik lif karışık
(perakende)

kg 1500

13.10.50.30.00 Yün iplikler; diğer, taranmış, yün<%85, diğer şekilde karışık
(perakende)

kg 1500

13.10.50.30.00 Yün iplikler; diğer, taranmış, yün+ince hay.kılı=>%85
(perakende)

kg 1500

13.10.50.30.00 Yün iplikler; ağartılmış, taranmış, yün=>%85 (perakende) kg 1500

13.10.50.30.00 Yün iplikler; ağartılmamış, taranmış, yün=>%85 (perakende) kg 1500

13.10.50.30.00 Yün iplikler; ağartılmamış, taranmış, yün<%85, sentetik lif karışık
(perakende)

kg 1500

13.10.50.50.00 Yün veya ince hayvan kılından iplikler (perakende satışa hazır) kg 1500

13.10.50.50.00 İnce hayvan kılından iplik; yün+ince kıl=>%85, top/çile,
125gr<ağırlık<=500gr

kg 1500

13.10.50.50.00 İnce hayvan kılından iplik; yün+ince kıl=>%85, diğer perakende
halde

kg 1500

13.10.50.50.00 İnce hayvan kılından iplik; yün+ince kıl<%85, diğer perakende
halde

kg 1500

13.10.50.50.00 Yünden iplikler; yün+ince hay.kıl=>%85, diğer perakende halde kg 1500

13.10.50.50.00 Yünden iplikler; yün+ince hay.kıl=>%85, top/çile halinde,
125gr<ağırlık<=500gr

kg 1500

13.10.61.32.00 Dokuma kumaşlar için taranmamış pamuktan iplikler (perakende
satışa hazır olmayan) (halı ve yer kaplaması için olanlar hariç)

kg 1500

13.10.61.33.00 Örgü kumaşlar ve çoraplar için taranmamış pamuktan iplikler
(perakende satışa hazır olmayan)

kg 1500

13.10.61.35.00 Diğer kullanımlar için taranmamış pamuktan iplikler (perakende
satışa hazır olmayan) (halı ve yer kaplaması için olanlar dahil)

kg 1500

13.10.61.52.00 Dokuma kumaşlar için taranmış pamuktan iplikler (perakende
satışa hazır olmayan) (halı ve yer kaplaması için olanlar hariç)

kg 1500

13.10.61.53.00 Örgü kumaşlar ve çoraplar için taranmış pamuktan iplikler
(perakende satışa hazır olmayan)

kg 1500

13.10.61.55.00 Diğer kullanımlar için taranmış pamuktan iplikler (perakende
satışa hazır olmayan) (halı ve yer kaplaması için olanlar dahil)

kg 1500

13.10.61.60.00 Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) diğer, pamuk<%85 (perakende) kg 1500

13.10.61.60.00 Pamuk iplikler (perakende satışa hazır) (dikiş ipliği hariç) kg 1500

13.10.61.60.00 Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) pamuk=>%85 (perakende) kg 1500

13.10.62.00.00 Pamuk dikiş iplikleri kg 1500

13.10.62.00.00 Pamuktan dikiş ipliği (pamuk <% 85) (perakende) kg 1500

13.10.62.00.00 Pamuktan dikiş ipliği (pamuk =>% 85) (perakende) kg 1500

13.10.62.00.00 Pamuktan dikiş ipliği (pamuk <% 85) (toptan) kg 1500

13.10.62.00.00 Pamuktan dikiş ipliği (pamuk =>% 85) (toptan) kg 1500

13.10.71.10.00 Keten iplik (desiteks>=833.3; toptan) tekkat kg 1500

13.10.71.10.00 Keten iplik (desiteks<277.8; toptan) tekkat kg 1500
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13.10.71.10.00 Keten iplikler (perakende satışa hazır olmayan) kg 1500

13.10.71.10.00 Keten iplik; rötor/kable (toptan) kg 1500

13.10.71.10.00 Keten iplik (277.8<=desiteks<833.3; toptan) tekkat kg 1500

13.10.71.20.00 Keten iplik; rötor/kable (perakende) kg 1500

13.10.71.20.00 Keten iplik (desiteks<277.8; perakende) tekkat kg 1500

13.10.71.20.00 Keten iplikler (perakende satışa hazır) kg 1500

13.10.72.00.00 Hindistan cevizi ipliği (koko) kg 1500

13.10.72.00.00 Kağıt iplikleri kg 1500

13.10.72.00.00 Kendir ipliği (toptan) kg 1500

13.10.72.00.00 Rami iplikleri; dtex < 277,8 kg 1500

13.10.72.00.00 Rami iplikleri; dtex >= 277,8 kg 1500

13.10.72.00.00 Tek kat iplikler; jüt veya diğer bitkisel liflerden kg 1500

13.10.72.00.00 Dokunabilir diğer bitkisel liflerden iplikler kg 1500

13.10.72.00.00 Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (jüt ya
da diğer bitkisel liflerden

kg 1500

13.10.72.00.00 Bitkisel tekstil elyafından veya bitki kabuğu elyaflarından yapılan
iplikler (keten hariç); kağıt iplikleri

kg 1500

13.10.72.00.00 Kendir ipliği (perakende) kg 1500

13.10.81.10.01 Naylon, diğer poliamidlerden iplik (dikiş ipliği hariç) rötar/kable
diğer iplikler (Perakende satışa hazır olmayan)

kg 1500

13.10.81.10.02 Poliesterlerden iplik (dikiş ipliği hariç) rötar/kable diğer iplikler
(Perakende satışa hazır olmayan)

kg 1500

13.10.81.10.03 Polipropilenden iplik (dikiş ipliği hariç) rötar/kable (Perakende
satışa hazır olmayan)

kg 1500

13.10.81.10.99 Diğer iplikler (Akrilik veya vinil sentetik filamentten iplikler
dahil, dikiş ipliği hariç) rötar/kable (perakende satışa hazır
olmayan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Diğer suni filament diğer iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex<=67;
toptan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Diğer suni filament tekstürize diğer iplik (dikiş hariç) rötar/kable
(dtex>67; toptan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Diğer viskoz ipeğinden diğer suni iplik (dikiş hariç) rötar/kable
(dtex<=67; toptan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Diğer viskoz ipeğinden diğer suni iplik (dikiş hariç) rötar/kable
(dtex>67; toptan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Diğer viskoz ipeğinden tekstürize suni iplik (dikiş hariç)
rötar/kable (dtex<=67; toptan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Diğer viskoz ipeğinden tekstürize suni iplik (dikiş hariç)
rötar/kable (dtex>67; toptan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Proteik esaslı suni filament selüloz asetattan tekstürize iplik (dikiş
hariç) rötar/kable (dtex<=67; toptan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Proteik esaslı suni filament selüloz asetattan tekstürize iplik (dikiş
hariç) rötar/kable (dtex>67; toptan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Proteik esaslı suni filament viskoz ipeğinden tekstürize iplik (dikiş
hariç) rötar/kable (dtex<=67; toptan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Proteik esaslı suni filament viskoz ipeğinden tekstürize suni iplik
(dikiş hariç) rötar/kable (dtex>67; toptan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Proteik suni filament diğer iplik (dikiş hariç) rötar/kable
(dtex<=67; toptan)

kg 1500
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13.10.81.30.00 Proteik suni filament diğer iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex>67;
toptan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Proteik suni filament tekstürize diğer iplik (dikiş hariç) rötar/kable
(dtex<=67; toptan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Proteik suni filament tekstürize diğer iplik (dikiş hariç) rötar/kable
(dtex>67; toptan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Diğer selüloz asetattan tekstürize suni iplik (dikiş hariç)
rötar/kable (dtex<=67; toptan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Diğer selüloz asetattan tekstürize suni iplik (dikiş hariç)
rötar/kable (dtex>67; toptan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Diğer selüloz asetattan diğer suni iplik (dikiş hariç) rötar/kable
(dtex>67; toptan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Diğer selüloz asetattan diğer suni iplik (dikiş hariç) rötar/kable
(dtex<=67; toptan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Çok katlı veya bükülü suni filament iplikler (perakende satışa
hazır olmayan) (dikiş ipliği hariç)

kg 1500

13.10.81.30.00 Diğer suni filament diğer iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex>67;
toptan)

kg 1500

13.10.81.30.00 Diğer suni filament tekstürize diğer iplik (dikiş hariç) rötar/kable
(dtex<=67; toptan)

kg 1500

13.10.81.50.00 Sentetik/suni filament diğer iplikler (dikiş hariç) (perakende) kg 1500

13.10.81.50.00 Sentetik balıkağı iplikleri (perakende) kg 1500

13.10.81.50.00 Suni ve sentetik filament ipliği, (perakende satışa hazır) (dikiş
ipliği hariç)

kg 1500

13.10.82.10.00 Ağırlık: >= 85% poliester tek kat iplik (devamsızdan)(dikiş
hariç)(toptan)

kg 1500

13.10.82.10.00 İplikler, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği ≥ % 85
olanlar (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır olmayan)

kg 1500

13.10.82.10.00 Sentetik devamsız lif ipliği; tek kat, naylon/diğer polyamid >=
85% (toptan)(dikiş hariç)

kg 1500

13.10.82.10.00 Sentetik devamsız lif ipliği; röt/kab, naylon/diğer poliami >= 85%
(toptan)(dikiş hariç)

kg 1500

13.10.82.10.00 Ağırlık; >= 85% akrilik, modakrilik rötar, kable iplik(dikiş
hariç)toptan

kg 1500

13.10.82.10.00 Ağırlık; >= 85% sentetik devamsız lif;tek kat iplik(dikiş
hariç),toptan

kg 1500

13.10.82.10.00 Ağırlık; >= 85% akrilik, modakrilik tek kat iplik
(devamsızdan)(dikiş hariç)toptan

kg 1500

13.10.82.10.00 Ağırlık; >= 85% poliester;rötar, kable iplik (devamsızdan)(dikiş
hariç)(toptan)

kg 1500

13.10.82.10.00 Ağırlık; >= 85% sentetik devamsız lif;rötar, kable iplikler(dikiş
hariç)toptan

kg 1500

13.10.82.50.00 Ağırlık; >= 85% sentetik devamsız lif iplik (perakende)(dikiş
hariç)

kg 1500

13.10.82.50.00 İplikler, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği ≥ % 85
olanlar (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır)

kg 1500

13.10.83.20.00 İplikler, suni elyaflarla karışık, ağırlığına göre devamsız polyester
elyaf içeriği < % 85 olanlar (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa
hazır olmayan)

kg 1500

13.10.83.20.00 Devamsız poliester lif diğer ipliği; suni devamsız lif karışık
(toptan)(dikiş hariç)

kg 1500
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13.10.83.33.00 İplikler, kardelenmiş yün veya ince hayvan kılıyla karışık,
ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği < % 85 olanlar
(dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır olmayan)

kg 1500

13.10.83.36.00 İplikler, taranmış yün veya ince hayvan kılıyla karışık, ağırlığına
göre sentetik devamsız elyaf içeriği < % 85 olanlar (perakende
satışa hazır olmayan)

kg 1500

13.10.83.40.00 Sentetik devamsız lif ipl; diğer, pamuk karışık (toptan)(dikiş
hariç)

kg 1500

13.10.83.40.00 poliester devamsız lif ipl.-pamuk karışık. (toptan)(dikiş hariç) kg 1500

13.10.83.40.00 İplikler, pamukla karışık, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf
içeriği < % 85 olanlar (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır
olmayan)

kg 1500

13.10.83.40.00 Devamsız akrilik/modakrilik lif ipliği pamuk karışık (toptan)(dikiş
hariç)

kg 1500

13.10.83.80.00 Devamsız akrilik/modakrilik lif ipl-diğer, toptan(dikiş hariç) kg 1500

13.10.83.80.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iplikler, ağırlığına göre
sentetik devamsız elyaf içeriği < % 85 olanlar (dikiş ipliği hariç)
(perakende satışa hazır olmayan)

kg 1500

13.10.83.80.00 Poliester devamsız lif iplikler-diğer, toptan(dikiş hariç) kg 1500

13.10.83.80.00 Sentetik devamsız liflerden iplikler; diğer (toptan)(dikiş hariç) kg 1500

13.10.83.90.00 Ağırlık; < 85% sentetik devamsız lif iplik (perakende)(dikiş hariç) kg 1500

13.10.83.90.00 İplikler, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği < % 85
olanlar (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır)

kg 1500

13.10.84.10.00 Ağırlık; >= 85% suni devamsız lif;rötor/kable iplik(toptan)(dikiş
hariç)

kg 1500

13.10.84.10.00 Suni devamsız elyaftan iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende
satışa hazır olmayan)

kg 1500

13.10.84.10.00 Diğer iplik-pamuk karışık, suni devamsız lif < 85% (toptan)(dikiş
hariç)

kg 1500

13.10.84.10.00 Diğer iplik-diğer, suni devamsız lif < 85% (toptan)(dikiş hariç) kg 1500

13.10.84.10.00 Diğer iplik; yün/kıl karışık, suni devamsız lif < 85% (toptan)(dikiş
hariç)

kg 1500

13.10.84.10.00 Ağırlık; >= 85% suni devamsız lif;tek kat iplik(toptan)(dikiş
hariç)

kg 1500

13.10.84.30.00 Suni devamsız elyaftan iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende
satışa hazır)

kg 1500

13.10.84.30.00 Suni devamsız liflerden ipilk (perakende)(dikiş hariç) kg 1500

13.10.85.10.00 Suni ve sentetik filamentlerden dikiş iplikleri kg 1500

13.10.85.10.00 Dikiş ipliği;suni flamentlerden(perakende) kg 1500

13.10.85.10.00 Dikiş ipliği;Suni filamentlerden (dtex=<67; toptan) kg 1500

13.10.85.10.00 Dikiş ipliği;sentetik filamentlerden (perakende satışa hazır) kg 1500

13.10.85.10.00 Dikiş ipliği; tekstürize esaslı sentetik filament (dtex>67, kor,
toptan)

kg 1500

13.10.85.10.00 Dikiş ipliği; tekstürize esaslı sentetik filament (dtex=<67, diğer,
toptan)

kg 1500

13.10.85.10.00 Dikiş ipliği; suni filamentlerden (dtex>67; toptan) kg 1500

13.10.85.10.00 Dikiş ipliği; proteik esaslı suni filamentlerden (dtex=<67; toptan) kg 1500

13.10.85.10.00 Dikiş ipliği; proteik esaslı suni filamentlerden (dtex>67; toptan) kg 1500

13.10.85.10.00 Dikiş ipliği; poliester esaslı sentetik filament (dtex>67, kor,
toptan)

kg 1500
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13.10.85.10.00 Dikiş ipliği; poliester esaslı sentetik filament (dtex=<67, kor,
toptan)

kg 1500

13.10.85.10.00 Dikiş ipliği; diğer esaslı sentetik filament (dtex>67, kor, toptan) kg 1500

13.10.85.10.00 Dikiş ipliği; diğer esaslı sentetik filament (dtex>67, diğer, toptan) kg 1500

13.10.85.10.00 Dikiş ipliği; diğer esaslı sentetik filament (dtex=<67, kor, toptan) kg 1500

13.10.85.10.00 Dikiş ipilği,Viskoz ipeğinden (dtex=<67; toptan) kg 1500

13.10.85.10.00 Dikiş ipliği,Asetat ipeğinden (dtex=<67; toptan) kg 1500

13.10.85.10.00 Dikiş ipliği,Asetat ipeğinden (dtex>67; toptan) kg 1500

13.10.85.10.00 Dikiş ipliği,Viskoz ipeğinden (dtex>67; toptan) kg 1500

13.10.85.10.00 Dikiş ipliği; diğer esaslı sentetik filament (dtex=<67, diğer,
toptan)

kg 1500

13.10.85.50.00 Devamsız sentetik lifden dikiş ipliği (perakende) kg 1500

13.10.85.50.00 Sentetik akrilik devamsız lifden dikiş ipliği (perakende) kg 1500

13.10.85.50.00 Sentetik diğer devamsız lifden dikiş ipliği (perakende) kg 1500

13.10.85.50.00 Sentetik poliester devamsız lifden dikiş ipliği (perakende) kg 1500

13.10.85.50.00 Suni devamsız liflerden dikiş ipliği (perakende) kg 1500

13.10.85.50.00 Suni devamsız liflerden dikiş ipliği (toptan) kg 1500

13.10.85.50.00 Suni ve sentetik devamsız elyaflardan dikiş iplikleri kg 1500

13.10.92.00.00 Taraklama aşamasından kalan döküntüler ve diğer pamuk atıkları kg 1500

13.20.11.00.00 Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış diğer mensucat (ipek
oranı > %85)

m² 2300

13.20.11.00.00 Seyrek dokunmuş diğer mensucat (ipek oranı > %85) m² 2300

13.20.11.00.00 Baskılı diğer mensucat (ipek oranı < %85) m² 2300

13.20.11.00.00 Baskılı diğer mensucat (ipek oranı > %85) m² 2300

13.20.11.00.00 Bez ayağı (düz dokunmuş) (ağartılmamış veya temizlemeden daha
ileri bir işlem görmemiş) (ipek oranı > %85)

m² 2300

13.20.11.00.00 Bez ayağı (düz dokunmuş) (ipek oranı > %85) m² 2300

13.20.11.00.00 Boyanmış diğer mensucat (ipek oranı > %85) m² 2300

13.20.11.00.00 Boyanmış mensucat (ipek oranı < %85) m² 2300

13.20.11.00.00 Buretten mensucat; diğer m² 2300

13.20.11.00.00 Buretten mensucat; el tezgahlarında dokunanlar m² 2300

13.20.11.00.00 Diğer krepler m² 2300

13.20.11.00.00 Diğer mensucat (ipek oranı >%85) m² 2300

13.20.11.00.00 Farklı ipliklerden diğer mensucat (ipek oranı < %85) m² 2300

13.20.11.00.00 Farklı ipliklerden diğer mensucat (ipek oranı > %85) m² 2300

13.20.11.00.00 Genişliği 57 cm. yi geçen fakat 75 cm. yi geçmeyen farklı
ipliklerden mensucat (ipek oranı > %85)

m² 2300

13.20.11.00.00 İpekten veya ipek döküntülerinden dokuma kumaşlar m² 2300

13.20.11.00.00 Krepler; ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış m² 2300

13.20.11.00.00 Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış mensucat (ipek oranı
< %85)

m² 2300

13.20.12.30.00 Diğer mensucat (diğer, kardeli yün +ince kıl<%85, ipek>%10) m² 2300

13.20.12.30.00 Diğer mensucat (diğer, kardeli yün +ince kıl<%85, m2 >450gr,
ipek >% 10)

m² 2300

13.20.12.30.00 Diğer mensucat (diğer kardeli yün+ince kıl<%85, m2<300gr,
sentetik .+suni devamsız lifli)

m² 2300
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13.20.12.30.00 Elastiki mensucat (kardeli yün+ince kıl=>%85, diğer,
m2<=300gr)

m² 2300

13.20.12.30.00 Elastiki mensucat (kardeli yün+ince kıl=>%85, diğer, m2 >450gr) m² 2300

13.20.12.30.00 Elastiki mensucat (kardeli yün+ince kıl=>%85, diğer,
300<m2<=450gr)

m² 2300

13.20.12.30.00 Dokuma kumaşlar (kardelenmiş yünden veya kardelenmiş ince
hayvan kılından)

m² 2300

13.20.12.30.00 diğermensucat (elast, kardeli yün+ince kıl<%85, m2>450gr,
sentetik .+suni devamsız lifli)

m² 2300

13.20.12.30.00 diğermensucat (elas, kardeli yün+ince kıl<%85, 300<m2<450gr,
sentetik .+suni devamsız lifli)

m² 2300

13.20.12.30.00 diğermensucat (diğer, kardeli yün+ince kıl<%85, m2>450gr,
sentetik etik+suni devamsız lifli)

m² 2300

13.20.12.30.00 diğermensucat (diğer, kardeli yün+ince kıl<%85, 300<m2<450gr,
sentetik .+suni devamsız lifli)

m² 2300

13.20.12.30.00 Diğer mensucat (kardeli yün+ince kıl=>%85, diğer, m2<=300gr) m² 2300

13.20.12.30.00 Diğer mensucat (kardeli yün+ince kıl=>%85, diğer, m2 >450gr) m² 2300

13.20.12.30.00 Diğer mensucat (kardeli yün+ince kıl=>%85, diğer,
300<m2<=450gr)

m² 2300

13.20.12.30.00 Diğer mensucat (elastiki, kardeli yün +ince kıl<%85, m2<300gr,
ipek >%10)

m² 2300

13.20.12.30.00 Diğer mensucat (elastiki, kardeli yün +ince kıl<%85, ipek>%10) m² 2300

13.20.12.30.00 Diğer mensucat (elastiki, kardeli yün +ince kıl<%85,
300<m2<450gr, ipek >% 10)

m² 2300

13.20.12.30.00 Diğer mensucat (elastik, kardeli yün+ince kıl<%85, sentetik ve
suni fil.karışık)

m² 2300

13.20.12.30.00 Diğer mensucat (elast, kardeli yün+ince kıl<%85, m2<300gr,
sentetik +suni devamsız lifli)

m² 2300

13.20.12.30.00 Diğer mensucat (elas, kardeli yün +ince kıl<%85, m2 >450gr,
ipek >% 10)

m² 2300

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

m² 2300

13.20.12.30.00 Diğer mensucat (diğer, kardeli yün +ince kıl<%85, m2<300gr,
ipek >%10)

m² 2300

13.20.12.30.00 Diğer mensucat (diğer, kardeli yün +ince kıl<%85,
300<m2<450gr, ipek >% 10)

m² 2300

13.20.12.60.00 Elastiki mensucat (taranmış yün+ince kıl=>%85, diğer,
300<m2<=450gr)

m² 2300

13.20.12.60.00 Elastiki mensucat (taranmış yün+ince kıl=>%85, diğer, m2
>375gr)

m² 2300

13.20.12.60.00 Elastiki mensucat (taranmış yün+ince kıl=>%85, diğer,
m2<=200gr)

m² 2300

13.20.12.60.00 Dokuma kumaşlar (taranmış yünden, taranmış ince hayvan
kılından veya kaba hayvan kılından)

m² 2300

13.20.12.60.00 diğermensucat (elast, taranmış yün+ince kıl<%85, m2>375gr.
sent+suni devamsız lifli)

m² 2300

13.20.12.60.00 diğermensucat (elast, taranmış yün+ince kıl<%85, m2=<200gr)
sent+suni devamsız lifli)

m² 2300

13.20.12.60.00 diğermensucat (elast, taranmış yün+ince kıl<%85,
200<m2<375gr) sent+suni devamsız lifli)

m² 2300



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

13.20.12.60.00 diğermensucat (diğer, taranmış yün+ince kıl<%85, m2>375gr.
sent+suni devamsız lifli)

m² 2300

13.20.12.60.00 diğermensucat (diğer, taranmış yün+ince kıl<%85, m2=<200gr)
sent+suni devamsız lifli)

m² 2300

13.20.12.60.00 diğermensucat (diğer, taranmış yün+ince kıl<%85,
200<m2<375gr) sent+suni devamsız lifli)

m² 2300

13.20.12.60.00 Diğer mensucat (taranmış yün+ince kıl=>%85, diğer, m2<=200gr) m² 2300

13.20.12.60.00 Diğer mensucat (taranmış yün+ince kıl=>%85, diğer, m2 >375gr) m² 2300

13.20.12.60.00 Diğer mensucat (taranmış yün+ince kıl=>%85, diğer,
300<m2<=450gr)

m² 2300

13.20.12.60.00 Diğer mensucat (elastiki, taranmış yün+ince kıl<%85,
sentetik+suni lif karışık)

m² 2300

13.20.12.60.00 Diğer mensucat (elastiki, taranmış yün+ince kıl<%85, m2 >375
gr)

m² 2300

13.20.12.60.00 Diğer mensucat (elastiki, taranmış yün+ince kıl<%85, m2 =< 200
gr)

m² 2300

13.20.12.60.00 Diğer mensucat (elastiki, taranmış yün+ince kıl<%85, ipek >%
10)

m² 2300

13.20.12.60.00 Diğer mensucat (elastiki, taranmış yün+ince kıl<%85, 200 < m2
=< 375 gr)

m² 2300

13.20.12.60.00 Diğer mensucat (diğer, taranmış yün+ince kıl<%85, sentetik +suni
devamsız lifli)

m² 2300

13.20.12.60.00 Diğer mensucat (diğer, taranmış yün+ince kıl<%85, m2 >375gr) m² 2300

13.20.12.60.00 Diğer mensucat (diğer, taranmış yün+ince kıl<%85, m2 =< 200gr) m² 2300

13.20.12.60.00 Diğer mensucat (diğer, taranmış yün+ince kıl<%85, m2 < 200gr)
=< 375gr)

m² 2300

13.20.12.60.00 Diğer mensucat (diğer, taranmış yün+ince kıl<%85, ipek >% 10) m² 2300

13.20.12.60.00 Diğer kaba hayvan kılından mensucat m² 2300

13.20.12.60.00 Kaba hayvan kılı/at kılından mensucat; elastiki m² 2300

13.20.12.60.00 Adi keçi kılından mensucat; diğer m² 2300

13.20.12.60.00 At kılından mensucat; diğer m² 2300

13.20.13.30.00 Keten mensucat; diğer, diğer ipliklerden (keten=>%85) m² 2300

13.20.13.30.00 Keten mensucat; elastiki, renkli ipliklerden (keten=>%85) m² 2300

13.20.13.30.00 Keten mensucat; elastiki, diğer ipliklerden (keten=>%85) m² 2300

13.20.13.30.00 Keten mensucat; elastiki, boyalı (keten=>%85) m² 2300

13.20.13.30.00 Keten mensucat; diğer, boyalı (keten=>%85) m² 2300

13.20.13.30.00 Keten mensucat; elastiki, ağartılmış (keten=>%85) m² 2300

13.20.13.30.00 Keten mensucat; diğer ağartılmamış (keten=>%85) m² 2300

13.20.13.30.00 Dokuma kumaşlar, ketenden, ağırlığına göre keten içeriği ≥ %85
olanlar

m² 2300

13.20.13.30.00 Keten mensucat; diğer, renkli ipliklerden (keten=>%85) m² 2300

13.20.13.30.00 Keten mensucat; elastiki, ağartılmamış (keten=>%85) m² 2300

13.20.13.30.00 Keten mensucat; diğer, ağartılmış (keten=>%85) m² 2300

13.20.13.60.00 Keten mensucat; elastiki, diğer ipliklerden (keten<%85) m² 2300

13.20.13.60.00 Keten mensucat; elastiki, boyalı (keten<%85) m² 2300

13.20.13.60.00 Keten mensucat; diğer, renkli ipliklerden (keten<%85) m² 2300

13.20.13.60.00 Keten mensucat; diğer, diğer ipliklerden (keten<%85) m² 2300

13.20.13.60.00 Keten mensucat; diğer, boyalı (keten<%85) m² 2300
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13.20.13.60.00 Keten mensucat; elastiki, renkli ipliklerden (keten<%85) m² 2300

13.20.13.60.00 Elastiki mensucat;Ağartılmamış veya ağartılmış,ağırlık
itibariyle>%85 keten içeren

m² 2300

13.20.13.60.00 Dokuma kumaşlar, ketenden, ağırlığına göre keten içeriği < %85
olanlar

m² 2300

13.20.13.60.00 Elastki mensucat; Ağartılmamış veya ağartılmış,ağırlık
itibariyle<%85 keten içeren

m² 2300

13.20.14.00.00 Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri; elastiki (en>310cm, ağartılmamış) m² 2300

13.20.14.00.00 Dokuma kumaşlar, jüt veya diğer tekstil bitki kabuğu
elyaflarından (keten, saf kenevir ve rami hariç)

m² 2300

13.20.14.00.00 Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri; diğer (150<en<=310cm,
ağartılmamış)

m² 2300

13.20.14.00.00 Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri; diğer (en<=150cm, ağartılmamış) m² 2300

13.20.14.00.00 Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri; diğer (en<=150cm, diğer) m² 2300

13.20.14.00.00 Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri; diğer (en>150cm, diğer) m² 2300

13.20.14.00.00 Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri; diğer (en>310cm, ağartılmamış) m² 2300

13.20.14.00.00 Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri; elastiki (150<en<=310cm,
ağartılmamış)

m² 2300

13.20.14.00.00 Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri; elastiki (en<=150cm,
ağartılmamış)

m² 2300

13.20.14.00.00 Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri; elastiki (en<=150cm, diğer) m² 2300

13.20.14.00.00 Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri; elastiki (en>150cm, diğer) m² 2300

13.20.19.00.00 Dokuma kumaşlar, saf kenevir, rami veya diğer bitkisel tekstil
elyaflarından (keten, jüt, diğer bitki kabuğu elyafları hariç) veya
kağıt ipliğinden

m² 2300

13.20.19.00.00 Dokunabilir diğer bitkisel liflerden mensucat; diğer m² 2300

13.20.19.00.00 Dokunabilir diğer bitkisel liflerden mensucat; elastiki m² 2300

13.20.19.00.00 Kağıt ipliğinden mensucat; diğer m² 2300

13.20.19.00.00 Kağıt ipliğinden mensucat; elastiki m² 2300

13.20.19.00.00 Kendir mensucat; ağartılmamış, yelken ve çadır bezi m² 2300

13.20.19.00.00 Ramiden dokunmuş mensucat; elastiki m² 2300

13.20.19.00.00 Kendir mensucat; diğer m² 2300

13.20.19.00.00 Kendir mensucat; elastiki m² 2300

13.20.19.00.00 Ramiden dokunmuş mensucat; diğer m² 2300

13.20.20.14.00 Dokuma kumaşlar, pamuktan (giysiler için, tek renk ipliklerden,
ağırlığı ≤ 200 g/m² olanlar)

m² 2300

13.20.20.17.00 Dokuma kumaşlar, pamuktan (ev tekstil ürünleri veya döşemelik
tekstil için, tek renk ipliklerden, ağırlığı ≤ 200 g/m² olanlar)

m² 2300

13.20.20.19.00 Dokuma kumaşlar, pamuktan (teknik veya endüstriyel kullanım
için (tıbbi gazlı bez, sargı bezi hariç), tek renk ipliklerden, ağırlığı
≤ 200 g/m² olanlar)

m² 2300

13.20.20.20.00 Bandaj, sargı ve gazlıbez imalinde kullanılan mensucat;
ağartılmamış, m2 <100 gr

m² 2300

13.20.20.20.00 Bandaj, sargı ve gazlıbez imalinde kullanılan mensucat;
ağartılmış, m2 <100 gr

m² 2300

13.20.20.20.00 Dokuma kumaşlar, pamuktan (tıbbi gazlı bez, bandaj ve sargılar
için, ağırlığı ≤ 100 g/m² olanlar)

m² 2300

13.20.20.31.00 Dokuma kumaşlar, pamuktan (gömlek ve bluzlar için, farklı renk
ipliklerden, ağırlığı ≤ 200 gr/m² olanlar)

m² 2300
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13.20.20.42.00 Dokuma kumaşlar, pamuktan (giysiler için, tek renk ipliklerden,
ağırlığı > 200 gr/m² olanlar)

m² 2300

13.20.20.44.00 Dokuma kumaşlar, pamuktan (ev tekstil ürünleri veya döşemelik
tekstil için, tek renk ipliklerden, ağırlığı > 200 gr/m² olanlar)

m² 2300

13.20.20.49.00 Dokuma kumaşlar, pamuktan (teknik veya endüstriyel kullanım
için, tek renk ipliklerden, ağırlığı > 200 gr/m² olanlar)

m² 2300

13.20.20.60.01 Dokuma kumaşlar, pamuktan (kot için (mavi dışındaki kotlar
dahil), ağırlığı > 200 gr/m², pamuk oranı >= % 85 olanlar)

m² 2300

13.20.20.60.02 Dokuma kumaşlar, pamuktan (kot için (mavi dışındaki kotlar
dahil), ağırlığı > 200 gr/m², pamuk oranı < % 85 olanlar)

m² 2300

13.20.20.72.00 Dokuma kumaşlar, pamuktan (diğer giyim eşyaları için, farklı
renk ipliklerden)

m² 2300

13.20.20.74.00 Dokuma kumaşlar, pamuktan (ev tekstil ürünleri veya döşemelik
tekstil için, farklı renk ipliklerden)

m² 2300

13.20.20.79.00 Dokuma kumaşlar, pamuktan (teknik veya endüstriyel kullanım
için, farklı renk ipliklerden)

m² 2300

13.20.31.30.00 Diğer sentetik filament şerit vb. den mensucat; diğer m² 2300

13.20.31.30.00 Diğer sentetik filament şerit vb. den mensucat; elastiki m² 2300

13.20.31.30.00 Dokuma kumaşlar, yüksek dayanırlıkta iplik, şerit veya
benzerlerinden elde edilen suni ve sentetik filament ipliklerden
(naylon, diğer poliamidler, polyester, suni ipekli kumaşlar dahil)

m² 2300

13.20.31.30.00 Naylon, diğer poliamid, poliesterden mensucat; mukavemetli,
çadırlık

m² 2300

13.20.31.30.00 Sentetik iplikleri yapıştırıcı ile birleştirilmiş diğer dokumalar m² 2300

13.20.31.30.00 Sentetik iplikleri yapıştırıcı ile birleştirilmiş elastiki dokumalar m² 2300

13.20.31.30.00 Viskoz ipeği mukavemetli ipliğinden dokunmuş mensucat;
çadırlık

m² 2300

13.20.31.30.00 Viskoz ipeği mukavemetli ipliğinden dokunmuş mensucat; diğer m² 2300

13.20.31.30.00 Viskoz ipeği mukavemetli ipliğinden dokunmuş mensucat;
elastiki

m² 2300

13.20.31.30.00 Viskoz ipeği mukavemetli ipliğinden dokunmuş mensucat;
paraşütlük

m² 2300

13.20.31.30.00 Naylon, diğer poliamid, poliesterden mensucat; mukavemetli,
diğer

m² 2300

13.20.31.30.00 Naylon, diğer poliamid, poliesterden mensucat; mukavemetli,
elastiki

m² 2300

13.20.31.30.00 Naylon, diğer poliamid, poliesterden mensucat; mukavemetli,
paraşütlük

m² 2300

13.20.31.30.00 Polietilen, polipropilen şerit vb. den mensucat; en<3m, diğer m² 2300

13.20.31.30.00 Polietilen, polipropilen şerit vb. den mensucat; en<3m, elastiki m² 2300

13.20.31.30.00 Polietilen, polipropilen şerit vb. den mensucat; en=>3m, diğer m² 2300

13.20.31.30.00 Polietilen, polipropilen şerit vb. den mensucat; en=>3m, elastiki m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağarmamış/ağarmış, astarlık, sentetik
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağarmamış/ağarmış, diğer, sentetik
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağarmamış/ağarmış, döşemelik,
sentetik filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağarmamış/ağarmış, elastik, diğer
poliester filamensucat=>%85)

m² 2300
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13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağarmamış/ağarmış, perdelik, sentetik
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,astarlık,
naylon/diğer poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,astarlık,
sentetik filamensucat.<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,astarlık,
sentetik filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,astarlık,
sentetik filament ipliğinden)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,astarlık,
tekstürize edilmemiş poliester filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,astarlık,
tekstürize poliester=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,diğer,
naylon/diğer poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,diğer, sentetik
filamensucat.<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,diğer, sentetik
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,diğer, sentetik
filament ipliğinden)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,diğer,
tekstürize edilmemiş poliester filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,diğer,
tekstürize poliester=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,döşemelik,
sentetik filam. ipliğinden)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,döşemelik,
sentetik filamensucat.<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,döşemelik,
sentetik filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,döşemelik,
tekstürize edilmemiş poliester filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,döşemelik,
tekstürize poliester=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,elastik,
sentetik filamensucat.<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,elastik,
sentetik filament ipliğinden)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,elastiki,
sentetik filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,elastiki,
tekstürize edilmemiş poliester filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,elastiki,
tekstürize poliester=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,perdelik
sentetik filament ipliğinden)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,perdelik,
naylon/diğer poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastik, renkli iplikten, tekstürize
edilmemiş poliester filamensucat=>%85)

m² 2300
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13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastiki, baskılı, naylon/diğer
poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastiki, baskılı, tekstürize
poliester=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastiki, boyanmış, naylon/diğer
poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastiki, boyanmış, tekstürize
poliester=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastiki, renkli ipliklerden,
naylon/diğer poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastiki, renkli ipliklerden, tekstürize
poliester=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik baskılı, sentetik filament
ipliğinden)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik boyanmış, sentetik filament
ipliğinden)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik renkli ipliklerden, sentetik
filamen.ipliğinden)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik, baskılı ipliklerden, sentetik
filamensucat.<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik, baskılı, naylon/diğer
poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik, baskılı, tekstürize edilmemiş
poliester filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik, baskılı, tekstürize
poliester=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik, boyanmış, naylon/diğer
poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik, boyanmış, sentetik
filamensucat.<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik, boyanmış, sentetik
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik, boyanmış, tekstürize
poliester=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik, boyanmış, tekstürize,
edilmemiş poliester filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, boyanmış, sentetik
filamensucat.<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, boyanmış, sentetik
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, boyanmış, sentetik
filament ipliğinden)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik, diğer, diğer poliester
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik, renkli ipliklerden,
naylon/diğer poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik, renkli ipliklerden, sentetik
filamensucat.<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik, renkli ipliklerden, sentetik
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik, renkli ipliklerden, tekstürize
poliester=>%85)

m² 2300
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13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik, renkli iplikten, tekstürize
edilmemiş poliester filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat
(ağartılmış/ağartılmamış,döşemelik, naylon/diğer
poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat (ağartılmış/ağartılmamış,elastiki,
naylon/diğer poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Dokuma kumaşlar, sentetik filament ipliklerden (yüksek
dayanırlıkta iplik, şerit vb.den elde edilen sentetik filament
ipliklerden olanlar hariç)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, boyanmış, tekstürize
poliester=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, boyanmış, tekstürize,
edilmemiş poliester filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, diğer, diğer poliester
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, renkli ipliklerden,
naylon/diğer poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, renkli ipliklerden, sentetik
filam. ipliğinden)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, renkli ipliklerden, sentetik
filamensucat<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, renkli ipliklerden, sentetik
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, renkli ipliklerden,
tekstürize poliester=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, renkli iplikten, tekstürize
edilmemiş poliester filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastik, baskılı , sentetik
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastik, baskılı ipliklerden, sentetik
filamensucat.<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastik, baskılı, sentetik filament
ipliğinden)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastik, baskılı, tekstürize edilmemiş
poliester filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastik, boyanmış, sentetik
filamensucat.<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastik, boyanmış, sentetik
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastik, boyanmış, sentetik filament
ipliğinden)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastik, boyanmış, tekstürize,
edilmemiş poliester filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastik, diğer, diğer poliester
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastik, renkli ipliklerden, sentetik
filamensucat.<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastik, renkli ipliklerden, sentetik
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastik, renkli ipliklerden, sentetik
filament ipliğinden)

m² 2300
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13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, baskılı, tekstürize
poliester=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, boyanmış, naylon/diğer
poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, boyanmış, sentetik
filamensucat.<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, boyanmış, sentetik
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, boyanmış, sentetik filament
ipliğinden)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, boyanmış, tekstürize
poliester=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, boyanmış, tekstürize,
edilmemiş poliester filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, diğer, diğer poliester
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, faklı renkli ipliklerden, sentetik
filamensucat.<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, renkli ipliklerden, naylon/diğer
poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, renkli ipliklerden, sentetik
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, renkli ipliklerden, sentetik
filament ipliğinden)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, renkli ipliklerden, tekstürize
poliester=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, renkli iplikten, tekstürize
edilmemiş poliester filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, baskılı , sentetik
filamensucat t=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, baskılı ipliklerden,
sentetik filamensucat<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, baskılı, naylon/diğer
poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, baskılı, sentetik filament
ipliğinden)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, baskılı, tekstürize
edilmemiş poliester filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, baskılı, tekstürize
poliester=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, boyanmış, naylon/diğer
poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,perdelik,
sentetik filamensucat.<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,perdelik,
sentetik filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,perdelik,
tekstürize edilmemiş poliester filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,perdelik,
tekstürize poliester=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (astarlık, baskılı , sentetik filamensucat
t=>%85)

m² 2300
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13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (astarlık, boyanmış, naylon/diğer
poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (astarlık, boyanmış, sentetik
filamensucat.<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (astarlık, boyanmış, sentetik
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (astarlık, boyanmış, sentetik filament
ipliğinden)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (astarlık, boyanmış, tekstürize
poliester=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (astarlık, boyanmış, tekstürize,
edilmemiş poliester filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (astarlık, renkli ipliklerden,
naylon/diğer poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (astarlık, renkli ipliklerden, sentetik
filamen.ipliğinden)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (astarlık, renkli ipliklerden, sentetik
filamensucat.<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (astarlık, renkli ipliklerden, sentetik
filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (astarlık, renkli ipliklerden, tekstürize
poliester=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (astarlık, renkli iplikten, tekstürize
edilmemiş poliester filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, baskılı baskılı ipliklerden,
sentetik filamensucat.<%85) pamuk karışık

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, baskılı, naylon/diğer
poliamid=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, baskılı, sentetik
filamensucatt=>%85)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, baskılı, sentetik filament
ipliğinden)

m² 2300

13.20.31.50.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, baskılı, tekstürize edilmemiş
poliester filamensucat=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,astarlık, suni
filament şerit, vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat; döşemelik, renkli ipliklerden m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat; elastiki, boyanmış m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat; elastiki, renkli ipliklerden m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat; perdelik, baskılı m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat; perdelik, boyanmış m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat; perdelik, renkli ipliklerden m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat;ağartılmış/ağartılmamış, diğer m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat;ağartılmış/ağartılmamış, elastiki m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat;ağartılmış/ağartılmamış, perdelik m² 2300

13.20.31.70.00 Dokuma kumaşlar, suni filament ipliklerden (yüksek dayanırlıkta
ipliklerden elde edilen suni filament ipliklerden olanlar hariç)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,diğer, suni
filament şerit, vb.=>%85)

m² 2300



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,döşemelik,
suni filament şerit, vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,elastik, suni
filament şerit, vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış,perdelik, suni
filament şerit, vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (astar, bez a.dimi, sat.boyalı,
135<en<=155cm, suni filament şerit, vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (astar, bez a.dimi, saten boyalı, diğer,
suni filament şerit vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (astarlık, renkli ipliklerden, suni
filament şerit vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, baskılı, suni filament şerit
vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, bez a.dimi, sat.boyalı,
135<en<=155cm, suni filament şerit vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, bez a.dimi, saten boyalı, diğer,
suni filament şerit vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (diğer, renkli ipliklerden, suni filament
şerit vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşeme, bez a.dimi, sat.boyalı,
135<en<=155cm, suni filament şerit vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşeme, bez a.dimi, saten boyalı,
diğer, suni filament şerit vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, baskılı, suni filament şerit
vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (döşemelik, renkli ipliklerden, suni
filament şerit vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (elas, bez a.dimi, sat.boyalı,
135<en<=155cm, suni filament şerit vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (elas, bez a.dimi, saten boyalı, diğer,
suni filament şeit, vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastiki, baskılı, suni filament şerit
vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (elastiki, renkli ipliklerden, suni
filament şerit vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (perde, bez a.dimi, sat.boyalı,
135<en<=155cm, suni filament şerit vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (perde, bez a.dimi, saten boyalı, diğer,
suni filament şerit vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik, baskılı, suni filament şerit
vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat (perdelik, renkli ipliklerden, suni
filament şerit vb.=>%85)

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat; ağartılmış/ağartılmamış,astarlık m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat;
ağartılmış/ağartılmamış,döşemelik

m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat; astarlık, boyanmış m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat; astarlık, renkli ipliklerden m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat; diğer, baskılı m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat; diğer, boyanmış m² 2300
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13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat; diğer, renkli ipliklerden m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat; döşemelik, baskılı m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat; döşemelik, boyanmış m² 2300

13.20.31.70.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat; elastiki, baskılı m² 2300

13.20.32.10.00 Mensucat; elastiki, baskılı, devamsız akrilik/modakrilik=>%85 m² 2300

13.20.32.10.00 Mensucat; elast; ağartılmamış/ağartılmış, diğer devamsız sentetik
lif=>%85

m² 2300

13.20.32.10.00 Mensucat; elastiki, diğer, devamsız akrilik/modakrilik=>%85 m² 2300

13.20.32.10.00 Mensucat; elastiki, diğer, sentetik devamsız poliester lif=>%85 m² 2300

13.20.32.10.00 Dokuma kumaşlar, sentetik devamsız elyaftan (ağırlığına göre
sentetik devamsız elyaf içeriği ≥ % 85 olanlar)

m² 2300

13.20.32.10.00 Mensucat; ağartılmış/ağartılmamış, elastik, sentetik devamsız
poliester lif=>%85

m² 2300

13.20.32.10.00 Mensucat; ağartılmış/ağartılmamış,diğer, devamsız
akrilik/modakrilik=>%85

m² 2300

13.20.32.10.00 Mensucat; ağartılmış/ağartılmamış,diğer, sentetik devamsız
poliester lif=>%85

m² 2300

13.20.32.10.00 Mensucat; ağartılmış/ağartılmamış,elastiki, devamsız
akrilik/modakrilik=>%85

m² 2300

13.20.32.10.00 Mensucat; diğer, baskılı, devamsız akrilik/modakrilik=>%85 m² 2300

13.20.32.10.00 Mensucat; diğer, baskılı, diğer devamsız sentetik lif=>%85 m² 2300

13.20.32.10.00 Mensucat; diğer, baskılı, sentetik devamsız poliester lif=>%85 m² 2300

13.20.32.10.00 Mensucat; diğer, diğer devamsız sentetik lif=>%85 m² 2300

13.20.32.10.00 Mensucat; diğer, diğer, devamsız akrilik/modakrilik=>%85 m² 2300

13.20.32.10.00 Mensucat; diğer, diğer, sentetik devamsız poliester lif=>%85 m² 2300

13.20.32.10.00 Mensucat; diğer; ağartılmamış/ağartılmış, diğer devamsız sentetik
lif=>%85

m² 2300

13.20.32.10.00 Mensucat; elast, baskılı, diğer devamsız sentetik lif=>%85 m² 2300

13.20.32.10.00 Mensucat; elast, diğer devamsız sentetik lif=>%85 m² 2300

13.20.32.10.00 Mensucat; elastiki, baskılı, sentetik devamsız poliester lif=>%85 m² 2300

13.20.32.20.00 Devamsız lif dokumadi.mensucat.; diğer, sentetik<%85, baskılı,
m2<=170gr.

m² 2300

13.20.32.20.00 Dokuma kumaşlar, sadece veya ağırlıklı olarak pamuk karışımlı
sentetik devamsız elyaftan (ağırlığına göre söz konusu elyaf
içeriği < % 85 olanlar) (farklı renk ipliklerden olanlar hariç)

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; ağartılmış/ağartılmamış,diğer dokunmuş; diğer
devamsız poliester lif<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; ağartılmış/ağartılmamış,diğer dokunmuş; diğer
lif<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; ağartılmış/ağartılmamış,diğer dokunmuş; elastiki
devamsız poliester lif<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; ağartılmış/ağartılmamış,diğer, bez ayağı, devamsız
poliester<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; ağartılmış/ağartılmamış,elastik, bez ayağı, devamsız
poliester<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; devamsız poliester, diğer (3'lü veya 4'lü dimi) <%85,
diğer, boyanmış, m2<=170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; devamsız poliester, diğer (diğer) <%85, diğer,
boyanmış, m2<=170gr

m² 2300



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

13.20.32.20.00 Mensucat; devamsız poliester, elastiki (3'lü veya 4'lü dimi) <%85,
diğer, boyanmış, m2<=170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; devamsız poliester, elastiki (diğer) <%85, diğer,
boyanmış, m2<=170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; diğer , en<165cm, devamsız, p.est<%85, bez ayağı, a,
m2<=170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; diğer , en>165cm, devamsız, p.est<%85, bez ayağı, a,
m2<=170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; diğer, 3lü/4lü dimi, ağartılmamış/a.mış, d.msız
poliester<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; diğer, 3lü/4lü dimi, baskılı, devamsız poliester<%85,
m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; diğer, 3lü/4lü dimi, boyanmış, devamsız
poliester<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; elastiktik, diğer, baskılı, diğer devamsız sentetik
lif<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; elastiktik, diğer, boyanmış, diğer devamsız sentetik
lif<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat;ağartılmış/ağartılmamış, diğer dokunmuş; elastiki
lif<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; diğer, baskılı, devamsız poliester<%85, m2>170gr m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; diğer, baskılı, diğer devamsız sentetik lif<%85,
m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; diğer, bez ayağı, baskılı, devamsız poliester<%85,
m2<=170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; diğer, bez ayağı, baskılı, devamsız poliester<%85,
m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; diğer, bez ayağı, boyanmış, devamsız poliester<%85,
m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; diğer, boyanmış, devamsız poliester<%85, m2>170gr m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; diğer, boyanmış, diğer devamsız sentetik lif<%85,
m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; diğer, devamsız poliester <%85, 3lü/4lü dimi, a,
m2<=170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; diğer, devamsız poliester <%85, diğer, m2<=170gr m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; diğer, devamsız sent<%85, boyanmış; m2<=170gr. m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; diğer, devamsız sentetik lif<%85, m2<=170gr. m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; diğer, devamsız, boyanmış <% 85, m2 <170 gr m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; elas, en<165cm, devamsız p.est<%85, bez ayağı, a,
m2<=170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; elas, en>165cm, devamsız p.est<%85, bez ayağı, a,
m2<=170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; elastik, 3lü/4lü dimi, ağartılmamış/a.mış, d.msız
poliester<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; elastik, 3lü/4lü dimi, baskılı, devamsız poliester<%85,
m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; elastik, 3lü/4lü dimi, boyanmış, devamsız
poliester<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; elastik, bez ayağı, baskılı, devamsız poliester<%85,
m2<=170gr

m² 2300
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13.20.32.20.00 Mensucat; elastik, bez ayağı, baskılı, devamsız poliester<%85,
m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; elastik, bez ayağı, boyanmış, devamsız poliester<%85,
m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; elastik, devamsız p.est<%85, 3lü/4lü dimi, m2<=170gr m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; elastik, devamsız poliester <%85, diğer, m2<=170gr m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; elastik, devamsız sent<%85, boyanmış; m2<=170gr. m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; elastik, devamsız sentetik lif<%85, baskılı,
m2<=170gr.

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; elastik, devamsız sentetik lif<%85, m2<=170gr. m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; elastik, diğer, baskılı, devamsız poliester<%85,
m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; elastik, diğer, boyanmış, devamsız poliester<%85,
m2>170gr

m² 2300

13.20.32.20.00 Mensucat; elastiki, devamsız, boyanmış <% 85, m2 <170 gr m² 2300

13.20.32.30.00 Dokuma kumaşlar, sadece veya ağırlıklı olarak pamuk karışımlı
sentetik devamsız elyaftan (ağırlığına göre söz konusu elyaf
içeriği < % 85 olanlar) (farklı renk ipliklerden)

m² 2300

13.20.32.30.00 Mensucat; diğer bez ayağı, renkli iplik, devamsız poliester<%85,
diğer, m2<=170gr

m² 2300

13.20.32.30.00 Mensucat; diğer, devamsız sentetik lif<%85, renkli iplikten,
m2<=170gr.

m² 2300

13.20.32.30.00 Mensucat; elastik, bez a, renkli iplik, devamsız poliester<%85,
diğer, m2<=170gr

m² 2300

13.20.32.30.00 Mensucat; elastik, devamsız sentetik lif<%85, renkli iplikten,
m2<=170gr.

m² 2300

13.20.32.30.00 Mensucat; farklı renkli ipliklerden, devamsız diğer poliester lif
(3'lü veya 4'lü dimi)<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.30.00 Mensucat; farklı renkli ipliklerden, diğer elastiki poliester lif
(diğer dokunmuş)<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.30.00 Mensucat; farklı renkli ipliklerden, devamsız diğer poliester lif
(diğer dokunmuş)<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.30.00 Mensucat; farklı renkli ipliklerden, devamsız elastiki poliester lif
(3'lü veya 4'lü dimi)<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.30.00 Mensucat; farklı renkli ipliklerden, devamsız elastiki poliester lif
(bez ayağı)<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.30.00 Mensucat; farklı renkli ipliklerden, devamsız elastiki poliester lif
(diğer dokunmuş)<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.30.00 Mensucat; farklı renkli ipliklerden, diğer diğer poliester lif (diğer
dokunmuş)<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.30.00 Mensucat; farklı renkli ipliklerden, devamsız diğer poliester lif
(bez ayağı)<%85, m2>170gr

m² 2300

13.20.32.40.00 Diğer sentetik mensucat; ağartılmamış/ağarmış, diğer, devamsız,
strayhgarn

m² 2300

13.20.32.40.00 Diğer sentetik mensucat; ağartılmamış/ağarmış, elastik, devamsız,
strayhgarn

m² 2300

13.20.32.40.00 Diğer sentetik mensucat; diğer, devamsız, strayhgarn m² 2300

13.20.32.40.00 Diğer sentetik mensucat; elastik, devamsız, strayhgarn m² 2300

13.20.32.40.00 Dokuma kumaşlar, sadece veya ağırlıklı olarak kardelenmiş yün
ya da ince hayvan kılı karışımlı sentetik devamsız elyaftan

m² 2300
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13.20.32.40.00 Diğer mensucat; devamsız akrilik/modakrilik,diğer, diğer,
strayhgarn

m² 2300

13.20.32.40.00 Diğer mensucat; devamsız akrilik/modakrilik,diğer, strayhgarn m² 2300

13.20.32.40.00 Diğer mensucat; devamsız akrilik/modakrilik,elastik, diğer,
strayhgarn

m² 2300

13.20.32.40.00 Diğer mensucat; devamsız akrilik/modakrilik,elastik,strayhgarn m² 2300

13.20.32.50.00 Diğer sentetik mensucat; elastik, devamsız, kamgam m² 2300

13.20.32.50.00 Diğer sentetik mensucat; diğer, devamsız, kamgam m² 2300

13.20.32.50.00 Dokuma kumaşlar, sadece veya ağırlıklı olarak taranmış yün ya da
ince hayvan kılı karışımlı sentetik devamsız elyaftan

m² 2300

13.20.32.50.00 Diğer mensucat; devamsız
akrilik/modakrilik,ağartılmış/ağartılmamış,elastik,kamgarn

m² 2300

13.20.32.50.00 Diğer mensucat; devamsız akrilik/modakrilik,diğer, diğer,
kamgarn

m² 2300

13.20.32.50.00 Diğer mensucat; devamsız akrilik/modakrilik,elastik, diğer,
kamgarn

m² 2300

13.20.32.50.00 Diğer mensucat;devamsız akrilik/modakrilik,
ağartılmış/ağartılmamış,diğer, kamgarn

m² 2300

13.20.32.50.00 Diğer sentetik mensucat; ağartılmamış/ağarmış, diğer, devamsız,
kamgam

m² 2300

13.20.32.50.00 Diğer sentetik mensucat; ağartılmamış/ağarmış, elastik, devamsız,
kamgam

m² 2300

13.20.32.90.01 Devamsız poliester+viskoz ipeği liflerinden dokumalar m² 2300

13.20.32.90.02 Devamsız poliester, suni, sentetik karışımı dokumalar m² 2300

13.20.32.90.03 Diğer devamsız poliester karışımlı dokumalar m² 2300

13.20.32.90.04 Devamsız akrilik/modakrilik+sentetik/suni karışımı dokumalar m² 2300

13.20.32.90.05 Devamsız diğer akrilik/modakrilikli karışımlardan dokumalar m² 2300

13.20.32.90.06 Devamsız sentetik - suni karışımı dokumalar m² 2300

13.20.32.90.07 Devamsız sentetik elyafın diğer karışımları ile dokumalar m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (diğer, boyanmış, suni devamsız lif=>%85) m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (diğer, boyanmış, suni devamsız lif<%85) m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (diğer, boyanmış, suni devamsız lif<%, yün/kıl
karışık)

m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (diğer, boyanmış, suni devamsız lif<%, pamuk
karışık)

m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (diğer, baskılı, suni devamsız lif=>%85) m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (diğer, baskılı, suni devamsız lif<%85) m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (diğer, baskılı, suni devamsız lif<%, yün/kıl
karışık)

m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (diğer, baskılı, suni devamsız lif<%, pamuk
karışık)

m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat [(diğer, boyanmış, suni devamsız lif<% (diğer)] m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (elastik, suni devamsız lif=>%85) m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (elastik, suni devamsız lif<%85) m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (elastik, suni devamsız lif<%, yün/kıl karışık) m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (elastik, suni devamsız lif<%, pamuk karışık) m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (elastik, boyanmış, suni devamsız lif=>%85) m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (elastik, boyanmış, suni devamsız lif<%85) m² 2300
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13.20.33.30.00 Diğer mensucat (elastik, boyanmış, suni devamsız lif<%, yün/kıl
karışık)

m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (elastik, boyanmış, suni devamsız lif<%, pamuk
karışık)

m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (elastik, baskılı, suni devamsız lif=>%85) m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (elastik, baskılı, suni devamsız lif<%85) m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (elastik, baskılı, suni devamsız lif<%, yün/kıl
karışık)

m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat [(diğer, baskılı, suni devamsız lif<% (diğer)] m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat [(diğer, suni devamsız lif<% (diğer)] m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat [(elastik, baskılı, suni devamsız lif<% (diğer)] m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat [(elastik, boyanmış, suni devamsız lif<% (diğer)] m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat [(elastik, suni devamsız lif<% (diğer)] m² 2300

13.20.33.30.00 Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaftan (farklı renk ipliklerden
olanlar hariç)

m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (diğer, suni devamsız lif<%, pamuk karışık) m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (diğer, suni devamsız lif<%, yün/kıl karışık) m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (diğer, suni devamsız lif<%85) m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (diğer, suni devamsız lif=>%85) m² 2300

13.20.33.30.00 Diğer mensucat (elastik, baskılı, suni devamsız lif<%, pamuk
karışık)

m² 2300

13.20.33.50.00 Diğer mensucat (diğer, renkli ipliklerden, suni devamsız lif<%,
pamuk karışık)

m² 2300

13.20.33.50.00 Diğer mensucat (elastik, renkli ipliklerden, suni devamsız
lif<%85)

m² 2300

13.20.33.50.00 Diğer mensucat (elastik, renkli ipliklerden, suni devamsız lif<%,
yün/kıl karışık)

m² 2300

13.20.33.50.00 Diğer mensucat (elastik, renkli ipliklerden, suni devamsız lif<%,
pamuk karışık)

m² 2300

13.20.33.50.00 Diğer mensucat (diğer, renkli ipliklerden, suni devamsız
lif=>%85)

m² 2300

13.20.33.50.00 Diğer mensucat (elastik, renkli ipliklerden, suni devamsız
lif=>%85)

m² 2300

13.20.33.50.00 Diğer mensucat (diğer, renkli ipliklerden, suni devamsız lif<%,
yün/kıl karışık)

m² 2300

13.20.33.50.00 Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaftan (farklı renk
ipliklerden)

m² 2300

13.20.33.50.00 Diğer mensucat [(elastik, renkli ipliklerden, suni devamsız lif<%
(diğer)]

m² 2300

13.20.33.50.00 Diğer mensucat [(diğer, renkli ipliklerden, suni devamsız lif<%
(diğer)]

m² 2300

13.20.33.50.00 Diğer mensucat (en=>140 cm, renkli ipliklerden, suni devamsız
lif<%85)

m² 2300

13.20.33.50.00 Diğer mensucat (diğer, renkli ipliklerden, suni devamsız lif<%85) m² 2300

13.20.41.00.01 Dokunmuş tırtıl mensucat m² 2300

13.20.41.00.02 Dokunmuş mensucat (suni liften, çözgü iplikli veya atkı iplikli
kadife ve pelüş)

m² 2300

13.20.41.00.03 Dokunmuş mensucat (pamuklu, iplikli veya atkı iplikli kadife ve
pelüş)

m² 2300

13.20.41.00.04 Dokunmuş mensucat (ketenden) m² 2300
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13.20.41.00.99 Diğer - çözgü ve atkı kadife kumaşlar; şönil kumaşlar (pamuktan
havlu cinsi bukleli kumaşlar, tafte edilmiş tekstil kumaşları, dar
dokunmuş kumaşlar hariç)

m² 2300

13.20.42.00.00 Havlu cinsi bukleli mensucat (pamuktan, ağartılmamış) m² 2300

13.20.42.00.00 Havlu cinsi bukleli mensucat (pamuktan, diğer) m² 2300

13.20.42.00.00 Havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar, pamuktan
olanlar

m² 2300

13.20.43.00.00 Diğer havlu kumaşlar ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma
kumaşlar (pamuktan olanlar hariç)

m² 2300

13.20.43.00.00 Havlu cinsi bukleli mensucat (dokumaya elverişli diğer
maddelerden)

m² 2300

13.20.44.00.00 Gaz mensucat; dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden m² 2300

13.20.44.00.00 Gaz mensucat; diğer maddelerden m² 2300

13.20.44.00.00 Gaz mensucat; ipekten ve ipek döküntüsünden m² 2300

13.20.44.00.00 Gazlı dokumalar (tülbent, şile bezi gibi seyrek dokumalar) (tıbbi
gazlı bez, dar dokuma kumaşlar hariç)

m² 2300

13.20.44.00.00 Gaz mensucat; sentetik ve suni liflerden m² 2300

13.20.44.00.00 Gaz mensucat; pamuktan m² 2300

13.20.44.00.00 Gaz mensucat; keten veya ramiden m² 2300

13.20.44.00.00 Gaz mensucat; kağıt ipliğinden m² 2300

13.20.44.00.00 Gaz mensucat; jütten m² 2300

13.20.45.00.00 Tafting (püsküllü) dokuma kumaşlar (tafting halılar ve diğer
tekstil yer kaplamaları hariç)

m² 2300

13.20.45.00.00 Havlu cinsi bukleli mensucat (tufte edilmiş) m² 2300

13.20.46.00.00 En >30 cm. ağırlık < 250 gr/m2, düz dokunmuş mensucat; cam
liflerinden

kg 1500

13.20.46.00.00 Dokuma kumaşlar, cam elyafından (dar kumaşlar, cam yünü
dahil)

kg 1500

13.20.46.00.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat; eni =< 30cm.; cam liflerinden kg 1500

13.20.46.00.00 Diğer dokunmuş mensucat sucat; diğer; cam liflerinden kg 1500

13.20.46.00.00 Fitilden dokunmuş mensucat; cam liflerinden kg 1500

13.30.11.10.00 Elyafların boyanması TL 3000

13.30.11.21.00 İpek ipliklerin boyanması TL 3000

13.30.11.22.00 Yünden, ince veya kaba hayvan kılından ve at kılından ipliklerin
boyanması

TL 3000

13.30.11.23.00 Pamuk ipliklerin boyanması (dikiş iplikleri hariç) TL 3000

13.30.11.24.00 Keten, jüt, diğer tekstil bitki kabuğu liflerinin, bitkisel tekstil
elyafının ve kağıt ipliklerinin boyanması

TL 3000

13.30.11.25.00 Sentetik filament ipliklerinin boyanması (dikiş ipliği hariç) TL 3000

13.30.11.26.00 Suni filament ipliklerinin boyanması (dikiş ipliği hariç) TL 3000

13.30.11.27.00 Sentetik devamsız elyaf ipliğinin boyanması (dikiş ipliği hariç) TL 3000

13.30.11.28.00 Suni devamsız elyaf ipliğinin boyanması (dikiş ipliği hariç) TL 3000

13.30.12.10.00 İpek dokuma kumaşların ağartılması TL 3000

13.30.12.20.00 Yün, ince veya kaba hayvan kılı veya at kılı dokuma kumaşların
ağartılması

TL 3000

13.30.12.30.00 Pamuklu dokuma kumaşların ağartılması, pamuk içeriği ≥ % 85
olanlar

TL 3000
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13.30.12.40.00 Keten, jüt, diğer tekstil bitki kabuğu elyaflarından, bitkisel tekstil
elyafından ve kağıt ipliklerinden yapılmış dokuma kumaşların
ağartılması

TL 3000

13.30.12.50.00 Sentetik filament ipliklerinden veya sentetik elyaftan yapılan
dokuma kumaşların ağartılması

TL 3000

13.30.12.60.00 Suni filament ipliklerinden veya suni elyaftan yapılan dokuma
kumaşların ağartılması

TL 3000

13.30.12.70.00 Dokuma havlı kumaşların ve şönil kumaşların ağartılması
(pamuklu havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar
ile dar dokuma kumaşlar hariç)

TL 3000

13.30.12.80.00 Havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşların
ağartılması (tafting (püsküllü) dokuma kumaşlar hariç)

TL 3000

13.30.12.90.00 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların ağartılması TL 3000

13.30.13.10.00 İpek veya ipek döküntüsünden dokuma kumaşların boyanması TL 3000

13.30.13.20.00 Yünden, ince/kaba hayvan kılından veya at kılından dokuma
kumaşların boyanması

TL 3000

13.30.13.30.00 Pamuklu dokuma kumaşların boyanması, pamuk içeriği ≥ % 85
olanlar

TL 3000

13.30.13.40.00 Keten, jüt, diğer tekstil bitki kabuğu elyaflarından, bitkisel tekstil
elyafından ve kağıt ipliklerinden yapılmış dokuma kumaşların
boyanması

TL 3000

13.30.13.50.00 Sentetik filament ipliklerinden veya sentetik elyaftan yapılmış
dokuma kumaşların boyanması

TL 3000

13.30.13.60.00 Suni filament ipliklerinden veya suni elyaftan yapılmış dokuma
kumaşların boyanması

TL 3000

13.30.13.70.00 Dokuma havlı kumaşların ve şönil kumaşların boyanması
(pamuklu havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar
ile dar dokuma kumaşlar hariç)

TL 3000

13.30.13.80.00 Havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşların
boyanması (tafting (püsküllü) dokuma kumaşlar hariç)

TL 3000

13.30.13.90.00 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşlar ile dokusuz olanların
boyanması

TL 3000

13.30.14.10.00 İpek dokuma kumaşlara baskı yapılması TL 3000

13.30.14.20.00 Yünden, ince/kaba hayvan kılından veya at kılından dokuma
kumaşlara baskı yapılması

TL 3000

13.30.14.30.00 Pamuklu dokuma kumaşlara baskı yapılması, pamuk içeriği ≥ %
85 olanlar

TL 3000

13.30.14.40.00 Keten, jüt, diğer tekstil bitki kabuğu elyaflarından, bitkisel tekstil
elyafından ve kağıt ipliklerinden yapılmış dokuma kumaşlara
baskı yapılması

TL 3000

13.30.14.50.00 Sentetik filament ipliklerinden veya sentetik elyaftan yapılmış
dokuma kumaşlara baskı yapılması

TL 3000

13.30.14.60.00 Suni filament ipliklerinden veya suni elyaftan yapılmış dokuma
kumaşlara baskı yapılması

TL 3000

13.30.14.70.00 Dokuma havlı kumaşlara ve şönil kumaşlara baskı yapılması
(pamuklu havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar
ile dar dokuma kumaşlar hariç)

TL 3000

13.30.14.80.00 Havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlara baskı
yapılması (tafting (püsküllü) dokuma kumaşlar hariç)

TL 3000

13.30.14.90.00 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşlara ve dokusuz olanlara
baskı yapılması

TL 3000
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13.30.19.10.00 İpek dokuma kumaşların bitirilmesi (ağartma, boyama, baskı
hariç)

TL 3000

13.30.19.20.00 Yünden, ince/kaba hayvan kılından veya at kılından dokuma
kumaşların bitirilmesi (ağartma, boyama, baskı hariç)

TL 3000

13.30.19.30.00 Pamuklu dokuma kumaşların bitirilmesi, pamuk içeriği ≥ % 85
olanlar (ağartma, boyama, baskı hariç)

TL 3000

13.30.19.40.00 Keten, jüt, diğer tekstil bitki kabuğu elyaflarından, bitkisel tekstil
elyafından ve kağıt ipliklerinden yapılmış dokuma kumaşların
bitirilmesi (ağartma, boyama, baskı hariç)

TL 3000

13.30.19.50.00 Sentetik filament ipliklerden veya sentetik elyaftan yapılmış
dokuma kumaşların bitirilmesi (ağartma, boyama, baskı hariç)

TL 3000

13.30.19.60.00 Suni filament ipliklerden veya suni elyaftan yapılmış dokuma
kumaşların bitirilmesi (ağartma, boyama, baskı hariç)

TL 3000

13.30.19.70.00 Dokuma havlı kumaşların ve şönil kumaşların bitirilmesi,
(ağartma, boyama, baskı hariç), (pamuklu havlu ve benzeri ilmeği
kesilmemiş dokuma kumaşlar ile dar dokuma kumaşlar hariç)

TL 3000

13.30.19.80.00 Havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşların (tafting
(püsküllü) dokuma kumaşlar hariç) bitirilmesi (ağartma, boyama,
baskı hariç)

TL 3000

13.30.19.90.00 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların ve dokusuz olanların
bitirilmesi (ağartma, boyama, baskı hariç)

TL 3000

13.30.19.95.00 Giyim eşyalarının bitirilmesi hizmetleri TL 3000

13.91.11.00.00 Örme; tüylü mensucat (dokunabilir diğer maddelerden) kg 1500

13.91.11.00.00 Örme; tüylü mensucat (dokunabilir diğer maddelerden, bukleli) kg 1500

13.91.11.00.00 Örme; tüylü mensucat (ipek ve ipek döküntülerinden) kg 1500

13.91.11.00.00 Örme; tüylü mensucat (ipek ve ipek döküntülerinden, bukleli) kg 1500

13.91.11.00.00 Örme; tüylü mensucat (pamuktan) kg 1500

13.91.11.00.00 Örme; tüylü mensucat (pamuktan, bukleli) kg 1500

13.91.11.00.00 Havlı kumaşlar (tüylendirilmiş kumaşlar gibi), ilmekli kumaşlar
(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar)

kg 1500

13.91.11.00.00 Örme; tüylü mensucat (sentetik/suni lifden, bukleli) kg 1500

13.91.11.00.00 Örme; tüylü mensucat (yün/ince kıldan) kg 1500

13.91.11.00.00 Örme; tüylü mensucat (yün/ince kıldan, bukleli) kg 1500

13.91.11.00.00 Örme; uzun tüylü mensucat (sentetik lifden uzun tüylü ve havlu) kg 1500

13.91.11.00.00 Örme; uzun tüylü mensucat (uzun tüylü, diğer) kg 1500

13.91.11.00.00 Örme; uzun tüylü mensucat (yün/ince kıldan, pamuktan/suni
lifden uzun tüylü)

kg 1500

13.91.11.00.00 Örme; tüylü mensucat (sentetik/suni lifden) kg 1500

13.91.19.10.00 Örme yün, pamuk/suni lif mens.(en>30cm, ağırlık
%5+elastomerik içeren, kauçuk iplik hariç)

kg 1500

13.91.19.10.00 Örme yün, pamuk/suni lif mensucat(en< 30cm, ağırlık> %5+
elastomerik içeren, kauçuk iplik içermeyen)

kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (sentetik liften, boyanmış) perdelik kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (sentetik liften, farklı renkteki iplikten)
diğerleri

kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (sentetik liften, farklı renkteki iplikten)
perdelik

kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (suni lifden, en<=30cm) kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (suni liften, ağırtılmış/ağırtılmamış) kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (suni liften, baskılı) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
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13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (suni liften, boyanmış) kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (suni liften, farklı renkteki iplikten) kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (yün/ince kıl, en<=30cm) kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (yünde/ince kıldan) kg 1500

13.91.19.10.00 İpek ve ipek döküntülerinden örme mensucat (eni; 30cm az) kg 1500

13.91.19.10.00 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşlar (havlı kumaşlar hariç) kg 1500

13.91.19.10.00 Örme diğer mens.(en>30cm, ağı.%5 fazla elastomerik içeren,
kauçuk iplik hariç)

kg 1500

13.91.19.10.00 Örme diğer mensucat (eni<30cm, ağırlık; %5 fazla elastomerik
içeren, kauçuk iplik içermeyen)

kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (diğerlerinden) kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (pamuktan) kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (pamuktan, baskılı) kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (pamuktan, boyanmış) kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (pamuktan, farklı renkli
ipliklerden)

kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik,
ağırtılmış/ağırtılmamış) diğerleri

kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik,
ağırtılmış/ağırtılmamış) perdelik

kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik,
ağırtılmış/ağırtılmamış) raschel danteli

kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik, baskılı) diğerleri kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik, baskılı) perdelik kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik, baskılı) raschel danteli kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik, boyanmış) diğerleri kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik, boyanmış) perdelik kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik, boyanmış) raschel
danteli

kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik, farklı renkteki
iplikten) diğerleri

kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik, farklı renkteki
iplikten) perdelik

kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik, farklı renkteki
iplikten) raschel danteli

kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (suni liften) kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (suni liften, baskılı) kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (suni liften, boyanmış) kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (suni liften, farklı renkli
iplikten)

kg 1500

13.91.19.10.00 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (yünden ve ince hayvan
kıllarından)

kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer maddelerden örme mensucat (eni; 30cm az) kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (diğer hallerde) kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (diğer sentetik lifden, en<=30cm) kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (diğer; en<=30cm, elastomerik/kauçuk
iplik=>%5)

kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (diğer; en>30cm, elastomerik/kauçuk
iplik=>%5)

kg 1500
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13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (pamuktan) kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (pamuktan, baskılı) kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (pamuktan, boyanmış) kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (pamuktan, en<=30cm) kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (pamuktan, farklı renkli iplikten) kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (raschel danteli, en<=30cm) kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (sentetik liften) diğerleri kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (sentetik liften) perdelik kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (sentetik liften, baskılı) diğerleri kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (sentetik liften, baskılı) perdelik kg 1500

13.91.19.10.00 Diğer örme mensucat (sentetik liften, boyanmış) diğerleri kg 1500

13.91.19.10.00 Örme sentetik mens.(en< 30cm, ağırlığı; %5+ elastomerik içeren,
kauçuk iplik içermeyen)

kg 1500

13.91.19.10.00 Örme sentetik mensucat (en>30cm, ağırlığı %5 fazla elastomerik
içeren, kauçuk iplik hariç)

kg 1500

13.91.19.20.00 Suni kürk ve bundan yapılmış eşyalar TL 3000

13.91.19.20.00 Taklit kürkten mamul eşya TL 3000

13.91.19.20.00 Taklit kürk TL 3000

13.92.11.30.00 Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri, yün veya ince hayvan
kılından (elektrikli battaniyeler hariç)

adet 2600

13.92.11.30.00 Battaniye [(diğer (örme)] elektrikli hariç adet 2600

13.92.11.30.00 Battaniye [(ince hayvan kılından (örme)] elektrikli hariç adet 2600

13.92.11.30.00 Battaniye [(yünden (örme)]elektrikli hariç adet 2600

13.92.11.30.00 Diğer battaniye ve diz battaniyeleri (elektrikli hariç) adet 2600

13.92.11.50.00 Diğer örülmemiş battaniyeler [(elektrikli olanlar hariç) sentetik
liflerden]

adet 2600

13.92.11.50.00 Diz battaniyeleri (sentetik lifden, örme) elektrikli hariç adet 2600

13.92.11.50.00 Diz battaniyeleri (dokunmamış mensucat) elektrikli hariç adet 2600

13.92.11.50.00 Battaniye (dokunmamış mensucat) elektrikli hariç adet 2600

13.92.11.50.00 Battaniye (sentetik lifden, örme) elektrikli hariç adet 2600

13.92.11.50.00 Battaniyeler [(elektrikli olanlar hariç) sentetik liflerden],
örülmemiş

adet 2600

13.92.11.50.00 Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri, sentetik elyaftan (elektrikli
battaniyeler hariç)

adet 2600

13.92.11.90.00 Battaniye (diğer maddelerden, dokunmamış) elektrikli hariç adet 2600

13.92.11.90.00 Battaniye (diğer maddelerden, dokunmamış) elektrikli
hariç,diğerleri

adet 2600

13.92.11.90.00 Battaniye (diğer; örme) elektrikli hariç adet 2600

13.92.11.90.00 Battaniye (dokumaya elverişli diğer maddelerden, dokunmamış)
elektrikli hariç

adet 2600

13.92.11.90.00 Battaniye (dokumaya elverişli diğer maddelerden; örme) elektrikli
hariç

adet 2600

13.92.11.90.00 Battaniye (suni lifden, dokunmamış) elektrikli hariç adet 2600

13.92.11.90.00 Battaniye (suni lifden; örme) elektrikli hariç adet 2600

13.92.11.90.00 Battaniye [(pamuktan (örme)] elektrikli hariç adet 2600

13.92.11.90.00 Battaniye, suni liflerden, diğer adet 2600

13.92.11.90.00 Battaniyeler [(elektrikli olanlar hariç) pamuktan], örülmemiş adet 2600
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13.92.11.90.00 Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri, tekstil malzemelerinden
(elektrikli battaniyeler; yünden, ince hayvan kılından ve sentetik
elyaftan olanlar hariç)

adet 2600

13.92.11.90.00 Diz battaniyeleri [(pamuktan (örme)] elektrikli hariç adet 2600

13.92.11.90.00 Diğer örülmemiş battaniyeler [(elektrikli olanlar hariç) pamuktan] adet 2600

13.92.12.30.00 Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, örgü (triko) veya tığ
işi (kroşe) tekstilden

kg 1500

13.92.12.30.00 Yatak çarşafı (örme) kg 1500

13.92.12.53.01 Yastık kılıfları, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) kg 1500

13.92.12.53.02 Yatak takımları, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) kg 1500

13.92.12.53.03 Yatak çarşafları, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) kg 1500

13.92.12.55.00 Yatak çarşafı (keten/ramiden, baskılı) kg 1500

13.92.12.55.00 Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, keten veya ramiden
(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

kg 1500

13.92.12.55.00 Yatak çarşafı (Keten veya ramiden (diğer hallerde)] kg 1500

13.92.12.59.00 Diğer yatak çarşafı (dokumaya elverişli diğer maddelerden) kg 1500

13.92.12.59.00 Diğer yatak çarşafı (sentetik/suni lifden, diğer) kg 1500

13.92.12.59.00 Yatak çarşafı (sentetik/suni lifden, diğer, baskılı) kg 1500

13.92.12.59.00 Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, dokuma tekstilden
(pamuk, keten veya ramiden olanlar hariç)

kg 1500

13.92.12.59.00 Yatak çarşafı (dokumaya elverişli diğer maddelerden, baskılı) kg 1500

13.92.12.70.00 Diğer yatak çarşafı (sentetik/suni lifden, dokunmamış) kg 1500

13.92.12.70.00 Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, dokusuz suni ve
sentetik elyaftan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

kg 1500

13.92.12.70.00 Yatak çarşafı (sentetik/suni lifden, dokunmamış, baskılı) kg 1500

13.92.13.30.00 Masa örtüleri (örme) kg 1500

13.92.13.30.00 Masa örtüsü, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden kg 1500

13.92.13.53.00 Masa örtüleri [pamuktan (diğer hallerde)] kg 1500

13.92.13.53.00 Masa örtüsü, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) kg 1500

13.92.13.55.00 Masa örtüleri [ketenden (diğer hallerde)] kg 1500

13.92.13.55.00 Masa örtüsü, ketenden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) kg 1500

13.92.13.59.00 Masa örtüleri [dokunabilir diğer maddeden (diğer hallerde)] kg 1500

13.92.13.59.00 Masa örtüleri (sentetik/suni lifden, diğer) kg 1500

13.92.13.59.00 Masa örtüleri [ramiden (diğer hallerde)] kg 1500

13.92.13.59.00 Masa örtüleri [yün/ince hayvan kıllarından (diğer hallerde)] kg 1500

13.92.13.59.00 Masa örtüsü, suni ve sentetik elyaftan ve diğer dokuma veya
dokusuz tekstilden (pamuktan veya ketenden olanlar hariç)

kg 1500

13.92.13.70.00 Masa örtüsü, dokusuz suni ve sentetik elyaftan kg 1500

13.92.13.70.00 Masa örtüleri (sentetik/suni lifden, dokunmamış) kg 1500

13.92.14.30.00 El ve yüz havluları, banyo havluları (peştemallar), plaj havluları,
tuvalet eldivenleri ve elbezleri imalatı (pamuklu havlu kumaştan)

kg 1500

13.92.14.30.00 Tuvalet ve mutfak bezleri [(pamuktan (havlu mensucattan) diğer] kg 1500

13.92.14.30.00 Tuvalet ve mutfakta kullanılan örtüler, pamuklu havlu ve benzeri
ilmeği kesilmemiş dokumadan

kg 1500

13.92.14.30.00 Tuvalet ve mutfak bezleri [pamuktan (havlu mensucattan) (örme)] kg 1500

13.92.14.50.00 Tuvalet ve mutfak bezleri (dokunabilir diğer maddeden ) kg 1500

13.92.14.50.00 Tuvalet ve mutfak bezleri (ketenden) kg 1500
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13.92.14.50.00 Tuvalet ve mutfak bezleri (ramiden) kg 1500

13.92.14.50.00 Tuvalet ve mutfak bezleri (pamuktan) kg 1500

13.92.14.50.00 Tuvalet ve mutfakta kullanılan örtüler, dokuma kumaştan
(pamuklu havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaştan
olanlar hariç)

kg 1500

13.92.14.50.00 Tuvalet ve mutfak bezleri (sentetik/suni lifden, diğer) kg 1500

13.92.14.50.00 Tuvalet ve mutfak bezleri (yün/ince hayvan kıllarından) kg 1500

13.92.14.70.00 Tuvalet ve mutfak bezleri (sentetik/suni lifden, dokunmamış) kg 1500

13.92.14.70.00 Tuvalet ve mutfakta kullanılan örtüler, dokusuz suni ve sentetik
elyaftan

kg 1500

13.92.15.30.00 Perdeler ve iç storlar, perde veya yatak saçakları ve farbelaları
(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) malzemelerden)

m² 2300

13.92.15.30.00 Perde ve iç stor, perde ve yatak farbalaları [(dokunur diğer
maddelerden (örme)]

m² 2300

13.92.15.30.00 Perde ve iç stor, perde ve yatak farbalaları [(sentetik lifden
(örme)]

m² 2300

13.92.15.50.00 Perde (sentetik lifden) m² 2300

13.92.15.50.00 Perde [keten/ramiden olanlar (t 120)] m² 2300

13.92.15.50.00 Perde [yünden, diğer (kalın perdeler dahil)] m² 2300

13.92.15.50.00 Perde [yünden, el yapımı (kalın perdeler dahil)] m² 2300

13.92.15.50.00 Perde; iç stor ve yatak farbelalar (dokunabilir diğer maddelerden) m² 2300

13.92.15.50.00 Tül perdeler (sentetik lifden) m² 2300

13.92.15.50.00 Perde; iç stor ve yatak farbelalar pamuktan m² 2300

13.92.15.50.00 Perdeler ve iç storlar, perde veya yatak saçakları ve farbelaları
(dokuma malzemelerden)

m² 2300

13.92.15.50.00 Perdeler,pamuktan m² 2300

13.92.15.50.00 Tül perdeler (dokumaya elverişli diğer maddelerden) m² 2300

13.92.15.50.00 Tül perdeler (pamuktan) m² 2300

13.92.15.50.00 Perde; iç stor ve yatak farbelalar (sentetik lifden) m² 2300

13.92.15.70.00 Perdeler ve iç storlar, perde veya yatak saçakları ve farbelaları
(dokusuz malzemelerden)

m² 2300

13.92.15.70.00 Perde (dokunmaya elverişli diğer maddelerden, dokunmamış) m² 2300

13.92.15.70.00 Perde (sentetik lifden, dokunmamış) m² 2300

13.92.16.20.00 Duvar halısı, el dokuması (Goblen, flander, aubusson, beauvais
tipinde) ve iğne işi (kanaviçe, çapraz dikiş dahil)

TL 3000

13.92.16.20.00 Duvar halısı; el dokuması/iğne işlemesi TL 3000

13.92.16.40.00 Yatak örtüleri (dokumaya elverişli maddelerden, diğer) adet 2600

13.92.16.40.00 Yatak örtüleri (keten/ramiden dokunmamış mensucattan) adet 2600

13.92.16.40.00 Yatak örtüleri (keten/ramiden, diğer) adet 2600

13.92.16.40.00 Yatak örtüleri [pamuktan (örme)] adet 2600

13.92.16.40.00 Yatak örtüleri [(keten/ramiden (örme)] adet 2600

13.92.16.40.00 Yatak örtüleri [(diğer (örme)] adet 2600

13.92.16.40.00 Yatak örtüleri (yünden/sentetik/suni lifden) adet 2600

13.92.16.40.00 Yatak örtüleri (pamuktan, elde batik baskılı) adet 2600

13.92.16.40.00 Yatak örtüleri (pamuktan, diğer) adet 2600

13.92.16.40.00 Yatak örtüleri (kuştüyü yorgan hariç) adet 2600

13.92.16.40.00 Yatak örtüleri (dokumaya elverişli maddelerden dokunmamış
mensucattan)

adet 2600
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13.92.16.40.00 Yatak örtüleri (pamuklu dokunmamış mensucattan, elde batik
baskılı)

adet 2600

13.92.16.40.00 Yatak örtüleri (pamuklu dokunmamış mensucattan, diğer) adet 2600

13.92.16.60.00 Diğer mefruşat eşyası (diğer maddelerden; örme) TL 3000

13.92.16.60.00 Diğer mefruşat eşyası (diğer pamuktan, diğer, örülmemiş) TL 3000

13.92.16.60.00 Diğer mefruşat eşyası (diğer pamuktan, elde batik baskılı,
örülmemiş)

TL 3000

13.92.16.60.00 Diğer mefruşat eşyası (keçeden, diğer, örülmemiş) TL 3000

13.92.16.60.00 Diğer mefruşat eşyası (keçeden, elde batik baskılı, örülmemiş) TL 3000

13.92.16.60.00 Diğer mefruşat eşyası (keten/ramiden; örme) TL 3000

13.92.16.60.00 Diğer mefruşat eşyası (örülmemiş sentetik lifden, diğer) TL 3000

13.92.16.60.00 Diğer mefruşat eşyası (örülmemiş sentetik liften, dokunmamış
mensucattan)

TL 3000

13.92.16.60.00 Diğer mefruşat eşyası (örülmemiş, dokunabilir diğer maddelerden,
diğer)

TL 3000

13.92.16.60.00 Diğer mefruşat eşyası (örülmemiş, dokunabilir diğer maddelerden,
dokunmamış)

TL 3000

13.92.16.60.00 Diğer mefruşat eşyası (örülmemiş, keten/ramiden) TL 3000

13.92.16.60.00 Diğer mefruşat eşyası (örülmemiş, yünden/suni lifden) TL 3000

13.92.16.60.00 Diğer mefruşat eşyası (pamuktan; örme) TL 3000

13.92.16.60.00 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)

TL 3000

13.92.16.80.00 Kilim, halı, masa örtüsü vb. için mensucat ve iplik takımı; sentetik
liften, diğer

TL 3000

13.92.16.80.00 Kilim, halı, masa örtüsü vb. için mensucat ve iplik takımı;
pamuktan, diğer

TL 3000

13.92.16.80.00 Kilim, halı, masa örtüsü vb. için mensucat ve iplik takımı; pamuk,
a.mamış/a.mış

TL 3000

13.92.16.80.00 Kilim, halı, masa örtüsü vb. için mensucat ve iplik takımı; diğer TL 3000

13.92.16.80.00 İşlemeye hazır dokuma kumaş ve iplik setleri (halı, duvar halısı,
nakışlı masa örtüsü, peçete vb. tekstil ürünleri yapımı için)
(perakende satışa hazır).

TL 3000

13.92.21.30.00 Çuval, torba, çanta ve benzerleri (eşya paketleme amacıyla
kullanılanlar), pamuktan olanlar

kg 1500

13.92.21.30.00 Ambalaj için torba ve çuval (pamuktan; örme) kg 1500

13.92.21.30.00 Ambalaj için torba ve çuval (pamuktan) kg 1500

13.92.21.50.00 Çuval, torba, çanta ve benzerleri (eşya paketleme amacıyla
kullanılanlar), polietilen veya polipropilen şeritlerden örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) olanlar

kg 1500

13.92.21.50.00 Ambalaj için torba ve çuval (diğer, polietilen, polipropilen şerit
vb.den; örme)

kg 1500

13.92.21.50.00 Dökme maddeden için mahfazalar; polietilen/polipropilen şeritten
(örme)

kg 1500

13.92.21.70.00 Ambalaj için torba ve çuval (diğer, polietilen, polipropilen şerit
vb.den)diğerleri

kg 1500

13.92.21.70.00 Çuval, torba, çanta ve benzerleri (eşya paketleme amacıyla
kullanılanlar), polietilen veya polipropilen şeritten (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) hariç)

kg 1500
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13.92.21.70.00 Dökme maddeden için mahfazalar; polietilen/polipropilen şeritten
diğerleri

kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (jütten, m2>500 gr.) kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (keten ve sisalden, kullanılmış; örme) kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (ketenden, kullanılmış, diğer) kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (kullanılmış, jütten) kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (ramiden, kullanılmış, diğer) kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (sisalden, kullanılmış, diğer) kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval [bitki iç kabuk. dokuma lifinden,
kullanılmış (örme)]

kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval [diğer (örme) kullanılmış] kg 1500

13.92.21.90.00 Çuval, torba, çanta ve benzerleri (eşya paketleme amacıyla
kullanılanlar), (pamuk, polietilen veya polipropilenden olanlar
hariç)

kg 1500

13.92.21.90.00 Dökme maddeler için mahfazalar; sentetik/suni lifden (örme) kg 1500

13.92.21.90.00 Dökme maddeler için mahfazalar; sentetik/suni lifden, diğer kg 1500

13.92.21.90.00 Dökme maddeler için mahfazalar; sentetik/suni lifden,
dokunmamış mensucattan

kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (bitki iç kabuk.dokuma lifinden,
kullanılmamış)

kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (bitki iç kabuk.dokuma lifinden,
kullanılmış, diğer)

kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (bitki iç kabuklu liflerinden, m2<310
gr.)

kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (bitki iç kabuklu liflerinden, m2>500
gr.)

kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (bitki iç kabuklu
liflerinden310<=m2<=500 gr.)

kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (diğer) kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (diğer, dokunmamış mensucattan) kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (diğer, dokunmamış mensucattan,
kullanılmış)

kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (diğer, kullanılmış) kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (diğer; örme) kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (dokunabilir diğer maddelerden,
kullanılmış, diğer)

kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (dokunabilir diğer maddelerden,
kullanılmış; örme)

kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (jütten, 310<=m2<=500 gr.) kg 1500

13.92.21.90.00 Ambalaj için torba ve çuval (jütten, m2<310 gr.) kg 1500

13.92.22.10.00 Vagon, mavna örtüleri, tenteler, dış storlar (dokunabilir diğer
maddeden )

kg 1500

13.92.22.10.00 Vagon, mavna örtüleri, tenteler, dış storlar (sentetik liften) kg 1500

13.92.22.10.00 Brandalar, güneşlikler ve storlar (karavan tentesi hariç) kg 1500

13.92.22.30.00 Çadırlar (karavan tentesi dahil) kg 1500

13.92.22.30.00 Çadırlar (sentetik lifden) kg 1500

13.92.22.30.00 Çadırlar (dokumaya elverişli diğer maddelerden) kg 1500

13.92.22.50.00 Yelkenler kg 1500

13.92.22.70.00 Diğer kamp eşyası (dokumaya elverişli diğer maddelerden) kg 1500
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13.92.22.70.00 Diğer kamp eşyası (pamuktan) kg 1500

13.92.22.70.00 Şişme yataklar ve diğer kamp eşyaları (karavan tentesi, çadır ve
uyku tulumu hariç)

kg 1500

13.92.22.70.00 Şişme yataklar kg 1500

13.92.23.00.00 Paraşütler (sevk edilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve roto
-şütler; bunların aksam, parça ve aksesuarı

kg 1500

13.92.23.00.00 Paraşütler (yönlendirilebilen paraşütler dahil), rotoşütler, bunların
aksam ve parçaları

kg 1500

13.92.24.30.00 Uyku tulumları adet 2600

13.92.24.93.00 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))

adet 2600

13.92.24.93.00 Kuş tüyüyle doldurulmuş yatak eşyası vb. adet 2600

13.92.24.99.00 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))

adet 2600

13.92.24.99.00 Diğer şilte, yatak takımı vb. eşyalar adet 2600

13.92.29.53.00 Yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri (dokusuz
tekstilden)

kg 1500

13.92.29.53.00 Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri (dokunmamış
mensucattan)

kg 1500

13.92.29.57.00 Yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri (dokusuz
tekstilden olanlar ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

kg 1500

13.92.29.57.00 Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri (keçeden) kg 1500

13.92.29.57.00 Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri,diğerleri kg 1500

13.92.29.90.00 Diğer hazır eşya (örme) kg 1500

13.92.29.90.00 Diğer hazır eşya (keçeden) kg 1500

13.92.29.90.00 Tıbbi malzemeler (bir kullanımlık) (dokunmamış mensucattan) kg 1500

13.92.29.90.00 Cankurtaran yelekleri ve kemerleri kg 1500

13.92.29.90.00 Diğer hazır eşya, diğerleri kg 1500

13.92.29.90.00 Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri (örme) kg 1500

13.92.29.90.00 Yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) olanlar); can yeleği, emniyet kemeri ve diğer
hazır ürünler

kg 1500

13.92.29.90.00 Diğer hazır eşya (dokunmamış mensucattan) kg 1500

13.93.11.00.01 El halıları, ipekten (düğümlü olanlar) m² 2300

13.93.11.00.02 El halıları, floştan (düğümlü olanlar) m² 2300

13.93.11.00.03 El halıları, yünden (düğümlü olanlar) m² 2300

13.93.11.00.04 Makine halıları (düğümlü olanlar) m² 2300

13.93.11.00.91 Diğer tekstil yer döşemeleri (düğümlü olanlar) m² 2300

13.93.11.00.99 Diğer tekstil malzemelerinden halılar (düğümlü olanlar) (ipek ve
yün olanlar ile makine yapımı olanlar hariç)

m² 2300

13.93.12.00.00 Halı-Aksminster (sent/suni maddeden, havlı, haz.eşya olmayan,
tuftesiz/flokesiz)

m² 2300

13.93.12.00.00 Halı-Aksminster (yün/ince kıldan, hav yapılı, haz.eşya olma,
tuftesiz/flokesiz)

m² 2300

13.93.12.00.00 Jüt ve bitki iç kabuklarından paspaslar (havlı, hazır eşya,
tufte/floke edilmemiş)

m² 2300
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13.93.12.00.00 Jüt ve bitki iç kabuklarından yer kaplamaları (tufte veya floke
edilmemiş)

m² 2300

13.93.12.00.00 Kilimler; jüt ve koko lifinden, tufte/floke edilmemiş m² 2300

13.93.12.00.00 Kilimler; yün ve ince kıldan, tufte/floke edilmemiş m² 2300

13.93.12.00.00 Koko liflerinden paspaslar (havlı, hazır eşya, tufte/floke
edilmemiş)

m² 2300

13.93.12.00.00 Pamuktan paspaslar (havlı, hazır eşya, tufte/floke edilmemiş) m² 2300

13.93.12.00.00 Pamuktan yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş) m² 2300

13.93.12.00.00 Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden paspaslar (havlı,
hazır eşya, tufte/floke edilmemiş)

m² 2300

13.93.12.00.00 Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden yer kaplamaları
(tufte veya floke edilmemiş)

m² 2300

13.93.12.00.00 Yer kaplamaları-sent/suni maddeden, havlı, hazır eşya,
tuftesiz/flokesiz

m² 2300

13.93.12.00.00 Yer kaplamaları-yün/ince kıldan, hav yapılı, hazır eşya,
tuftesiz/flokesiz

m² 2300

13.93.12.00.00 Yer kaplaması (diğer sentetik/suni maddeden, havsız, hazır eşya,
tuftesiz/flokesiz)

m² 2300

13.93.12.00.00 Yer kaplaması (sisal, agave, manila kendirin, havsız, haz.eşya,
tuftesiz/flokesiz)

m² 2300

13.93.12.00.00 Yer kaplaması (yün/ince kıldan, havsız, hazır eşya olma,
tuftesiz/flokesiz)

m² 2300

13.93.12.00.00 Yer kaplaması (yün/ince kıldan, havsız, hazır eşya,
tuftesiz/flokesiz)

m² 2300

13.93.12.00.00 Yer kaplamsı (sent/suni maddeden, havlı, haz.eşya olmayan,
tuftesiz/flokesiz)

m² 2300

13.93.12.00.00 Yer kaplamsı; koko lifinden (tufte veya floke edilmemiş) m² 2300

13.93.12.00.00 Yer kaplamsı; yün/ince kıldan (tufte veya floke edilmemiş)
diğerleri

m² 2300

13.93.12.00.00 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri, dokuma (tafting (püsküllü )
veya floklu (tüylü) olanlar hariç)

m² 2300

13.93.12.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden yer kaplamaları (tufte veya
floke edilmemiş)

m² 2300

13.93.12.00.00 Dokumaya elverişli diğer liflerinden paspaslar (havlı, hazır eşya,
tufte/floke edilmemiş)

m² 2300

13.93.12.00.00 Diğer kilim, sumak, karaman ve elde dokunmuş yer döşemeleri;
tuftesiz/flokesiz

m² 2300

13.93.12.00.00 Aksminster halı-yün/ince kıldan, hav yapılı, hazır eşya,
tuftesiz/flokesiz

m² 2300

13.93.12.00.00 Aksminster halı-sent/suni maddeden, havlı, hazır eşya,
tuftesiz/flokesiz

m² 2300

13.93.12.00.00 Yer kaplaması (diğer, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz) m² 2300

13.93.12.00.00 Yer kaplaması (sentetik/suni dokumaya elverişli maddelerden,
havsız, hazır eşya olma, tuftesiz/flokesiz)

m² 2300

13.93.12.00.00 Yer kaplaması (poplipropilenden, havsız, hazır eşya,
tuftesiz/flokesiz)

m² 2300

13.93.12.00.00 Yer kaplaması (polpropilenden, havsız, hazır eşya olma,
tuftesiz/flokesiz)

m² 2300

13.93.12.00.00 Yer kaplaması (pamuktan, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz) m² 2300

13.93.12.00.00 Yer kaplaması (jüt, bitki içkabuk lifinden, havsız, haz.eşy,
tuftesiz/flokesiz)

m² 2300
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13.93.12.00.00 Yer kaplaması (dokumaya elverişli diğer maddelerden, havsız,
hazır eşya olma, tuftesiz/flokesiz)

m² 2300

13.93.13.00.01 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (yün/ince kıldan, tafting
(püsküllü))

m² 2300

13.93.13.00.02 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (naylon/diğer poliamidlerden,
baskılı, yüzeyi 1 m2'ye eşit veya küçük karo, tafting (püsküllü))

m² 2300

13.93.13.00.03 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (naylon/diğer poliamidlerden,
baskılı, yüzeyi 1m2'den büyük, tafting (püsküllü))

m² 2300

13.93.13.00.04 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (naylon/diğer poliamidlerden,
baskısız, yüzeyi 1 m2'ye eşit veya küçük karo, tafting (püsküllü))

m² 2300

13.93.13.00.05 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (naylon/diğer poliamidlerden,
baskısız, yüzeyi 1m2'den büyük, tafting (püsküllü))

m² 2300

13.93.13.00.06 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (polipropilenden, yüzeyi 1
m2'ye eşit veya küçük karo, tafting (püsküllü))

m² 2300

13.93.13.00.07 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (polipropilenden, yüzeyi 1'den
büyük, tafting (püsküllü))

m² 2300

13.93.13.00.99 Diğer sentetik/suni maddeler ile dokumaya elverişli diğer
maddelerden karo ve diğer yer kaplamaları (tafting (püsküllü))

m² 2300

13.93.19.30.00 Yer kaplaması; keçeden halı, [(karo; 0.3 m2 <) tuftesiz/flokesiz) m² 2300

13.93.19.30.00 Keçeden halı, diğer yer kaplamaları (el yapımı, tuftesiz/flokesiz) m² 2300

13.93.19.30.00 Keçeden halı, diğer yer kaplamaları (diğer, tuftesiz/flokesiz) m² 2300

13.93.19.30.00 Keçe halı ve diğer keçe tekstil yer döşemeleri (tafting (püsküllü)
veya floklu olanlar hariç)

m² 2300

13.93.19.90.01 Flok halılar (püskürtme yoluyla yapılan halılar) m² 2300

13.93.19.90.02 Paspas ve yolluklar (dokuma, düğümlü, tafting (püsküllü) ve
keçeden olanlar hariç)

m² 2300

13.93.19.90.99 Diğer halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (düğümlü, dokuma,
tafting (püsküllü), keçeden olanlar hariç)

m² 2300

13.94.11.30.00 Diğer Sisalden veya Agave cinsi dokumaya elverişli diğer
liflerden diğer ipler (çapı>5 mm)

kg 1500

13.94.11.30.00 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)

kg 1500

13.94.11.30.00 Abaka/diğer sert lifler (yapraklardan) ve jütten/diğer bitki iç
kabuklarından diğer iplik

kg 1500

13.94.11.30.00 Abaka/diğer sert lifler (yapraklardan) ve jütten/diğer bitki iç
kabuklarından çap>5mm iplik

kg 1500

13.94.11.30.00 Diğer Sisalden veya Agave cinsi dokumaya elverişli diğer
liflerden diğer ipler

kg 1500

13.94.11.53.00 Kınnap, sisalden yapılmış, bağlama veya balyalama (tarımsal
amaçlı) için

kg 1500

13.94.11.53.00 Tarım makineleri için biçer, bağlar ipleri; dokunabili.sisal/agave
lifinden

kg 1500

13.94.11.53.00 Diğer biçer, bağlar ipleri; dokunabilir sisal/agave lifinden kg 1500

13.94.11.55.00 Polietilen/polipropilenden biçer, bağlar ipleri kg 1500

13.94.11.55.00 Kınnap, polietilen veya polipropilenden yapılmış, bağlama veya
balyalama (tarımsal amaçlı) için

kg 1500

13.94.11.60.00 Polietilen/polipropilenden iplik (dtex>50000) örülmüş; diğer kg 1500

13.94.11.60.00 Polietilen/polipropilenden iplik (dtex>50000); diğer kg 1500

13.94.11.60.00 Polietilen/polipropilenden iplik (dtex>50000, çap>5 mm) örülmüş kg 1500
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13.94.11.60.00 Naylon/diğer poliamid/diğer poliesterden iplik (dtex>50000;
çap>5mm) diğer

kg 1500

13.94.11.60.00 Naylon/diğer poliamid/diğer poliesterden iplik (dtex>50000;diğer)
diğer

kg 1500

13.94.11.60.00 Naylon/diğer poliamid/diğer poliesterden iplik (dtex>50000,
çap>5mm) örülmüş

kg 1500

13.94.11.60.00 Naylon/diğer poliamid/diğer poliesterden iplik (dtex>50000)
örülmüş; diğer

kg 1500

13.94.11.60.00 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)

kg 1500

13.94.11.60.00 Diğer sentetik lifden iplik (dtex<=50000;diğer) diğer kg 1500

13.94.11.60.00 Diğer sentetik lifden iplik (dtex<=50000; çap<=5mm) diğer kg 1500

13.94.11.70.00 Polietilen/polipropilenden iplik (dtex<=50000; çap<=5 mm) kg 1500

13.94.11.70.00 Polietilen/polipropilenden iplik (dtex<=50000); diğer kg 1500

13.94.11.70.00 Naylon/diğer poliamid/diğer poliesterden iplik
(dtex<=50000;diğer) diğer

kg 1500

13.94.11.70.00 Naylon/diğer poliamid/diğer poliesterden iplik (dtex<=50000;
çap<=5mm) diğer

kg 1500

13.94.11.70.00 Kınnap, (polietilenden, polipropilenden, naylondan veya diğer
poliamidlerden ya da polyester içeriği ≤ 50,000 desiteks (5 g/m)
olanlardan yapılmış), (bağlama ve balyalama kınnapları hariç)

kg 1500

13.94.11.90.00 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)

kg 1500

13.94.11.90.00 Diğer sicimler, kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın);
diğer

kg 1500

13.94.11.90.00 Diğer sicimler, kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın);
çapı>5 mm

kg 1500

13.94.12.33.00 Hazır balık ağları; sicim, ip ve halattan kg 1500

13.94.12.33.00 Hazır balık ağları, suni ve sentetik elyaftan yapılmış kınnap, halat
veya urgandan olanlar (balık ağı kepçesi hariç)

kg 1500

13.94.12.35.00 Hazır balık ağları, suni ve sentetik ipliklerden yapılmış (balık ağı
kepçesi hariç)

kg 1500

13.94.12.35.00 Hazır balık ağlarının diğerleri kg 1500

13.94.12.53.00 Hazır ağlar, naylon veya diğer poliamidlerden kınnap, halat veya
urgandan yapılmış (kroşe yöntemiyle üretilen parça ağlar, saç
filesi, spor ve balık ağları hariç)

kg 1500

13.94.12.53.00 Sicim ip ve halattan hazır ağ ve fileler; naylon/diğer poliamidden kg 1500

13.94.12.55.00 Hazır ağlar, naylon veya diğer poliamidlerden yapılmış (kroşe
yöntemiyle üretilen parça ağlar, saç filesi, spor ve balık ağları
hariç)

kg 1500

13.94.12.55.00 Diğer hazır ağ ve fileler; naylon/diğer poliamidden kg 1500

13.94.12.59.00 Diğer ağ ve fileler kg 1500

13.94.12.59.00 Diğer poliamidlerden diğer ağ ve fileler kg 1500

13.94.12.59.00 Düğümlü ağlar, tekstil malzemelerinden (suni ve sentetik
tekstilden hazır balık ağları, naylon veya diğer poliamidlerden
yapılmış diğer hazır ağlar hariç)

kg 1500

13.94.12.59.00 Hazır ağ ve fileler; diğer dokunabilir sent, suni maddeden kg 1500
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13.94.12.80.00 Kınnap, halat, urgan veya kordondan yapılmış eşyalar kg 1500

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

kg 1500

13.95.10.10.00 Dokunmamış mensucat [diğer (m2<=25gr, diğer)] kg 1500

13.95.10.10.00 Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden
(m2<=25gr, diğer)]

kg 1500

13.95.10.10.00 Dokusuz kumaşlar, ağırlığı ≤ 25 gr/m² olanlar (dokusuz kumaştan
yapılmış eşyalar dahil) (giydirilmiş veya kaplanmış giyim eşyaları
hariç)

kg 1500

13.95.10.20.00 Dokusuz kumaşlar, ağırlığı > 25 gr/m² fakat ≤ 70 g/m² olanlar
(dokusuz kumaştan yapılmış eşyalar dahil) (giydirilmiş veya
kaplanmış giyim eşyaları hariç)

kg 1500

13.95.10.20.00 Dokunmamış mens.[dokunabilir sentetik/suni lifden
(25<m2<=70gr, p.propilen döküntüden)]

kg 1500

13.95.10.20.00 Dokunmamış mensucat [diğer (25<m2<=70gr, diğer)] kg 1500

13.95.10.20.00 Dokunmamış mensucat [diğer (25<m2<=70gr, p.propilen
döküntü)]

kg 1500

13.95.10.20.00 Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden
(25<m2<=70gr, diğer)]

kg 1500

13.95.10.30.00 Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden
(70<m2<=150gr, p.propilen döküntü)]

kg 1500

13.95.10.30.00 Dokusuz kumaşlar, ağırlığı > 70 gr/m² fakat ≤ 150 g/m² olanlar
(dokusuz kumaştan yapılmış eşyalar dahil) (giydirilmiş veya
kaplanmış giyim eşyaları hariç)

kg 1500

13.95.10.30.00 Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden
(70<m2<=150gr, diğer)]

kg 1500

13.95.10.30.00 Dokunmamış mensucat [diğer (70<m2<=150gr, p.propilen
döküntü)]

kg 1500

13.95.10.30.00 Dokunmamış mensucat [diğer (70<m2<=150gr, diğer)] kg 1500

13.95.10.50.00 Dokunmamış mensucat [diğer (m2>150gr, diğer)] kg 1500

13.95.10.50.00 Dokusuz kumaşlar, ağırlığı > 150 g/m² olanlar (dokusuz kumaştan
yapılmış eşyalar dahil) (giydirilmiş veya kaplanmış giyim eşyaları
hariç)

kg 1500

13.95.10.50.00 Dokunmamış mensucat [dokunabilir sen/suni lifden (m2>150gr,
diğer)]

kg 1500

13.95.10.70.00 Dokunmamış mensucat [diğer (m2<=25gr, sıvanmış/kaplanmış)] kg 1500

13.95.10.70.00 Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden
(m2>150gr, sıvanmış/kaplanmış)]

kg 1500

13.95.10.70.00 Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden
(70<m2<=150gr, sıvanmış/kaplanmış)]

kg 1500

13.95.10.70.00 Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden
(25<m2<=70gr, sıvanmış/kaplanmış)]

kg 1500

13.95.10.70.00 Dokunmamış mensucat [diğer (m2>150gr, sıvanmış/kaplanmış)] kg 1500

13.95.10.70.00 Dokusuz kumaşlar, giydirilmiş veya kaplanmış (dokusuz
kumaştan yapılmış eşyalar dahil) (giyim eşyaları hariç)

kg 1500

13.95.10.70.00 Dokunmamış mensucat [diğer (25<m2<=70gr,
sıvanmış/kaplanmış)]

kg 1500

13.95.10.70.00 Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden
(m2<=25gr, sıvanmış/kaplanmış)]

kg 1500

13.95.10.70.00 Dokunmamış mensucat [diğer (70<m2<=150gr,
sıvanmış/kaplanmış)]

kg 1500
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13.96.11.00.00 Kordonlar, sırmalar ve diğer şeritçi ve kaytancı eşyası kg 1500

13.96.11.00.00 Dokunabilir ipliklerden diğer metalize iplikler kg 1500

13.96.11.00.00 Üzerine bakır teller sarılarak yapılmış dokumaya elverişli iplikler kg 1500

13.96.11.00.00 Metalize iplik, şerit ve benzerleri (ip, şerit veya toz şeklindeki
metallerle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış suni ve sentetik
malzemeden olanlar)

kg 1500

13.96.12.00.00 Metal/metalize ipliklerden mensucat; giyim ve döşemecilikte
kullanılan

kg 1500

13.96.12.00.00 Metal iplikten dokuma kumaşlar ve metalize iplikten dokuma
kumaşlar (giyim, döşemelik veya benzeri amaçlar için
kullanılanlar)

kg 1500

13.96.13.00.00 Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk iplikler, diğer
(poliamid ve poliester esaslı > 67 desiteks)

kg 1500

13.96.13.00.00 Vulkanize edilmemiş kauçuk emdirilmiş dokumaya elverişli
iplikler

kg 1500

13.96.13.00.00 Suni monofiller kg 1500

13.96.13.00.00 Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği kg 1500

13.96.13.00.00 Kauçuk iplik veya kordon, tekstil kaplanmış; kauçuk veya plastik
emdirilmiş (emprenye edilmiş), kaplanmış veya kauçuk veya
plastik kılıflı tekstil iplik ve şeritler

kg 1500

13.96.13.00.00 Diğer dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve
halatlar

kg 1500

13.96.13.00.00 Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar kg 1500

13.96.13.00.00 Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk iplikler, diğer
(viskoz ipeğinden > 67 desiteks)

kg 1500

13.96.13.00.00 Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk iplikler, diğer
(viskoz ipeğinden=< 67 desiteks)

kg 1500

13.96.13.00.00 Dokumaya elverişli sentetik maddelerden monofiller, şeritler vb.
(suni saman dahil) ve katgüt taklitleri

kg 1500

13.96.13.00.00 İpek döküntülerinden elde edilen iplikler kg 1500

13.96.13.00.00 Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk iplikler, diğer
(poliamid ve poliester esaslı =< 67 desiteks)

kg 1500

13.96.13.00.00 Jüt iplikleri/dokumaya elverişli bitkilerden ve ağaç iç kabuğundan
elde edilmiş liflerden iplikler

kg 1500

13.96.13.00.00 İpek ipliğinden katgüt taklitleri; ipek böceği guddesinden elde
edilen iplikler (misina)

kg 1500

13.96.14.00.00 Şapkalıkta kullanılan bukran vb. sertleştirilmiş mensucat m² 2300

13.96.14.00.00 Mühendis muşambası/şeffaf bezler ve hazır tualler m² 2300

13.96.14.00.00 Mensucat; diğer, selüloz türev./plastik sıvanmış/kaplanmış/lamine
edilmiş

m² 2300

13.96.14.00.00 Mensucat; diğer, polivinil klorürle sıvanmış/kaplanmış/lamine
edilmiş

m² 2300

13.96.14.00.00 Mensucat; diğer, polivinil klorürle emdirilmiş m² 2300

13.96.14.00.00 Mensucat; diğer, poliüretanla sıvanmış/kaplanmış/lamine edilmiş m² 2300

13.96.14.00.00 Mensucat; diğer, diğer maddelerle sıvanmış/kaplanmış/lamine
edilmiş

m² 2300

13.96.14.00.00 Mensucat; diğer, poliüretan emdirilmiş m² 2300

13.96.14.00.00 Mensucat; diğer, diğer maddelerle emdirilmiş m² 2300

13.96.14.00.00 Mensucat; deri yerine kullanılan, selüloz/plastik
sıvanmış/kaplanmış/lamineli

m² 2300



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

13.96.14.00.00 Mensucat; deri yerine kullanılan, polivinil klorürle
sıvanmış/kaplanmış/lamineli

m² 2300

13.96.14.00.00 Mensucat; deri yerine kullanılan, polivinil klorürle emdirilmiş m² 2300

13.96.14.00.00 Mensucat; deri yerine kullanılan, poliüretanla
sıvanmış/kaplanmış/lamine edilmiş

m² 2300

13.96.14.00.00 Mensucat; deri yerine kullanılan, poliüretan emdirilmiş m² 2300

13.96.14.00.00 Mensucat; deri yerine kullanılan, diğer maddelerle emdirilmiş m² 2300

13.96.14.00.00 Mensucat; deri yerine kullanıla, diğer madde
sıvanmış/kaplanmış/lamine edilmiş

m² 2300

13.96.14.00.00 Kitap dış kapağında kullanılan zamk/nişastayla sıvanmış mensucat m² 2300

13.96.14.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış tekstil kumaşları (emdirilmiş
(emprenye edilmiş), giydirilmiş veya kaplanmış)

m² 2300

13.96.14.00.00 Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mens.; tiyatro
dekorları, vb. işler için boyanmış bezler "tualler"

m² 2300

13.96.15.00.00 Nakil aracı iç, dış lastiği için mensucat; viskoz, diğer,
mukavemetli

m² 2300

13.96.15.00.00 Nakil aracı iç, dış lastik mensucat; poliesterden, kauçuk
emdirilmiş, mukavemetli

m² 2300

13.96.15.00.00 Nakil aracı iç, dış lastik mensucat; naylon/poliamid, sentetik
devamlı liften, mukavemetli

m² 2300

13.96.15.00.00 Nakil aracı iç, dış lastik mensucat; naylon/poliamid, kauçuk
emdirilmiş, mukavemetli

m² 2300

13.96.15.00.00 Nakil aracı iç, dış lastiği için mensucat; poliesterden, diğer,
mukavemetli

m² 2300

13.96.15.00.00 Nakil aracı iç, dış lastiği için mensucat; viskoz, kauçuk
emdirilmiş, mukavemetli

m² 2300

13.96.15.00.00 Nakil aracı iç, dış lastik mensucat; poliesterden, sentetik devamlı
liften, mukavemetli

m² 2300

13.96.15.00.00 Lastik kord bezi (yüksek dayanırlıkta naylon veya diğer poliamid,
polyester veya viskoz ipeği ipliklerinden)

m² 2300

13.96.15.00.00 Nakil aracı iç, dış lastiği için mensucat; naylon/poliamid, diğer,
mukavemetli

m² 2300

13.96.15.00.00 Nakil aracı iç, dış lastiği için mensucat; viskoz, sentetik devamlı
liften, mukavemetli

m² 2300

13.96.16.20.00 Sentetik lifden diğer hortumlar kg 1500

13.96.16.20.00 Sentetik lifden yangın hortumları kg 1500

13.96.16.20.00 Tekstilden hortumlar ve benzeri borular, emdirilmiş (emprenye
edilmiş) veya kaplanmış olsun veya olmasın (diğer
malzemelerden astarı, zırhı veya aksesuarı olsun veya olmasın)

kg 1500

13.96.16.20.00 Yün ve kıldan diğer hortumlar kg 1500

13.96.16.20.00 Yün ve kıldan yangın hortumları kg 1500

13.96.16.20.00 Dokunabilir diğer maddelerden diğer hortumları kg 1500

13.96.16.20.00 Dokunabilir diğer maddelerden yangın hortumları kg 1500

13.96.16.20.00 Ketenden tulumba hortumları vb. hortumlar kg 1500

13.96.16.20.00 Pamuktan tulumba hortumları vb. hortumlar kg 1500

13.96.16.50.00 Basma makineline mahsus blanketler kg 1500

13.96.16.50.00 Şap liflerinden eleklik mensucat ve gaz mensucat kg 1500

13.96.16.50.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden eleklik mensucat ve gaz
mensucat

kg 1500

13.96.16.50.00 Dokumaya elverişli maddelerden diğer teknik eşya kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

13.96.16.50.00 Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon
kolonları

kg 1500

13.96.16.50.00 Filtre torbaları kg 1500

13.96.16.50.00 İpekten eleklik mensucat ve gaz mensucat kg 1500

13.96.16.50.00 Kard garnitür.için kauçuk, deri vb kaplı, sıvalı, lamineli men,
keçeli men.

kg 1500

13.96.16.50.00 Keçeden diğer teknik eşya kg 1500

13.96.16.50.00 Lamba, ocak, çakmak, mum vb. için dokunmuş/örülmüş fitiller kg 1500

13.96.16.50.00 Polisaj keçesi kg 1500

13.96.16.50.00 Suni ve sentetik lifden eleklik mensucat ve gaz mensucat kg 1500

13.96.16.50.00 Yağ presinde/benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları kg 1500

13.96.16.50.00 Tekstilden fitiller, taşıma veya konveyör bantları (metal veya
diğer materyallerle güçlendirilmiş olanlar dahil)

kg 1500

13.96.16.50.00 Beyaz alevli lambalar için gömlek, bunların imaline yarayan örme
mensucat

kg 1500

13.96.16.80.00 Kağıt imaline mahsus makinelerde veya benzeri makinelerde
kullanılan mensucat, m2>650gr

kg 1500

13.96.16.80.00 Tekstil kumaş ve keçeler, kağıt yapım makinesi ve benzer
makineler (kağıt hamuru veya asbestli çimento için olanlar dahil)
için

kg 1500

13.96.16.80.00 Kağıt makineleri için sentetik/suni lifden dokunmuş mensucat;
m2<650gr

kg 1500

13.96.16.80.00 Kağıt makineleri için sentetik lifden dokunmuş mensucat;
m2<650gr

kg 1500

13.96.16.80.00 Kağıt makineleri için ipekten dokunmuş mensucat; m2<650gr kg 1500

13.96.16.80.00 Kağıt makineleri için dokunabilir diğer maddeden dokunmuş
mensucat; m2=>650gr

kg 1500

13.96.16.80.00 Kağıt makineleri için dokunabilir diğer maddeden dokunmuş
mensucat; m2<650gr

kg 1500

13.96.16.80.00 Kağıt makinelerinde kullanılan mensucat; üzerine dolgu tabakası
iğnelenmiş,sentetik liflerden dokunmuş, m2>650gr

kg 1500

13.96.17.30.01 Paça ve bel lastikleri, gipe lastik ve lastik bant (tres mamulü) TL 3000

13.96.17.30.02 Kordelalar TL 3000

13.96.17.30.99 Diğer dar dokuma kumaşlar (etiket, arma ve diğer benzer
maddeler hariç)

TL 3000

13.96.17.50.00 Etiket, arma ve diğer benzeri eşyalar, tekstil malzemelerinden
(nakışlılar hariç)

TL 3000

13.96.17.50.00 Etiket ve armalar; işlenmemiş, üzerine yazı ve motif dokunmuş
olanlar

TL 3000

13.96.17.50.00 Etiket ve armalar; işlenmemiş, keçeden TL 3000

13.96.17.50.00 Etiket ve armalar; işlenmemiş, diğer TL 3000

13.96.17.50.00 Etiket ve armalar; işlenmemiş, diğer dokunmuş maddelerden TL 3000

13.96.17.50.00 Etiket ve armalar; işlenmemiş, dokunmamış mensucattan TL 3000

13.96.17.70.00 Kordon, saçak, ponpon, işlenmemiş şeritçi eşyası; parça halinde,
elastiki

TL 3000

13.96.17.70.00 Kordon, saçak, ponpon, işlenmemiş şeritçi eşyası; parça halinde,
diğer

TL 3000

13.96.17.70.00 Kordon, saçak, ponpon, işlenmemiş şeritçi eşyası; diğer, elastiki TL 3000

13.96.17.70.00 Kordonlar, parça halinde; püskül ve ponpon, dekoratif süsler
(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

TL 3000
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13.96.17.70.00 Kordon, saçak, ponpon, işlenmemiş şeritçi eşyası; diğer TL 3000

13.99.11.30.00 Tüller ve diğer ağ mensucat, düz olanlar TL 3000

13.99.11.30.00 Tüller ve diğer ağ mensucat, tabii ipekten (saf veya karışık), suni
liflerden veya pamuktan, fasoneli bobino tüller

TL 3000

13.99.11.30.00 Tüller ve diğer ağ kumaşlar (dokuma, örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) hariç)

TL 3000

13.99.11.30.00 Tüller ve diğer ağ mensucat, diğerleri TL 3000

13.99.11.50.00 Dantela; mekanik iğ makinesı işi, sentetik lifden, dokunmuş/örme
hariç

TL 3000

13.99.11.50.00 Dantela; diğer makine işi, suni lifden, dokunmuş/örme hariç TL 3000

13.99.11.50.00 Dantela; diğer makine işi, sentetik lifden, dokunmuş/örme hariç TL 3000

13.99.11.50.00 Dantela; diğer maddelerden, mekanik makine işi, dokunmuş/örme
hariç

TL 3000

13.99.11.50.00 Dantela; diğer dokunabilir maddeden, mekanik iğ makinede,
dokunmuş/örme hariç

TL 3000

13.99.11.50.00 Danteller, makine yapımı (parça, şerit veya motif şeklinde) TL 3000

13.99.11.50.00 Dantela; mekanik iğ makinesı işi, suni lifden, dokunmuş/örme
hariç

TL 3000

13.99.11.50.00 Dantela; pamuktan, mekanik iğ makinede, dokunmuş/örme hariç TL 3000

13.99.11.50.00 Dantela; pamuktan, mekanik makine işi, dokunmuş/örme hariç TL 3000

13.99.11.50.00 Dantela; tabii ipekten (saf/karışık) diğer mek. makine işi,
dokunmuş/örme hariç

TL 3000

13.99.11.50.00 Dantela; tabii ipekten (saf/karışık) mekanik iğ makinede,
dokunmuş/örme hariç

TL 3000

13.99.11.70.01 El işi dantela; suni lifden TL 3000

13.99.11.70.02 El işi dantela; pamuktan TL 3000

13.99.11.70.99 El işi dantela; diğer maddelerden TL 3000

13.99.12.30.00 Parça, şerit veya motif halinde işlemeler, kimyasal ve zemin
dokuması kesilerek çıkarılmış; diğer

TL 3000

13.99.12.30.00 Parça, şerit veya motif halinde işlemeler, kimyasal ve zemin
dokuması kesilerek çıkarılmış; kıymeti> 35 Euro

TL 3000

13.99.12.30.00 Nakışlar, zemini gözükmeyen (parça, şerit veya motif şeklinde) TL 3000

13.99.12.50.00 Pamuktan diğer işlemeler, diğer TL 3000

13.99.12.50.00 Pamuktan diğer işlemeler, kıymet>17.50 Euro TL 3000

13.99.12.50.00 Nakışlar, pamuklu (parça, şerit veya motif şeklinde) TL 3000

13.99.12.70.00 Nakışlar, tekstilden (parça, şerit veya motif şeklinde) (zemini
gözükmeyenler ile pamuklular hariç)

TL 3000

13.99.12.70.00 Suni ve sentetik liflerden diğer işlemeler, kıymet>17.50 Euro TL 3000

13.99.12.70.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden diğer işlemeler, diğer TL 3000

13.99.12.70.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden diğer işlemeler,
kıymet>17.50 Euro

TL 3000

13.99.12.70.00 Suni ve sentetik liflerden diğer işlemeler, diğer TL 3000

13.99.13.00.00 Keçe (triko, yün/ince kıldan, emdirilmemiş, sıvanmamış,
kaplanmamış/laminesiz)

kg 1500

13.99.13.00.00 Keçe (triko, dokumaya elverişli diğer maddelerden, emdirilmemiş,
sıvanmamış, kaplanmamış/laminesiz)

kg 1500

13.99.13.00.00 Keçe (iğneden, jüt, bitki iç lifinden, emdirilme, sıvanma,
kaplanmamış/laminesiz)

kg 1500
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13.99.13.00.00 Keçe (iğneden, dokuma diğer maddeden, emdirilmemiş,
sıvanmamış, kaplanmamış/laminesiz)

kg 1500

13.99.13.00.00 Keçe (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış/lamine edilmiş) kg 1500

13.99.13.00.00 Keçe (diğer, yün/ince kıldan, emdirilmemiş, sıvanmamış,
kaplanmamış/laminesiz)

kg 1500

13.99.13.00.00 Keçe (diğer, kaba kıldan, emdirilmemiş, sıvanmamış,
kaplanmamış/laminesiz)

kg 1500

13.99.13.00.00 Keçe (diğer, dokuma diğer maddeden, emdirilmemiş, sıvanmamış,
kaplanmamış/laminesiz)

kg 1500

13.99.13.00.00 Keçe (diğer) kg 1500

13.99.13.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış keçeler (emdirilmiş (emprenye
edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun veya
olmasın)

kg 1500

13.99.14.00.00 Dokunabilir diğer maddelerin kırpıntı, toz ve tarazları kg 1500

13.99.14.00.00 Dokunabilir sentetik/suni maddelerin kırpıntı, toz ve tarazları kg 1500

13.99.14.00.00 Tekstilden floklar (tüyler), tozlar, kırpıntı ve döküntüler kg 1500

13.99.15.00.00 Diğer (şenet ve gipe haricindeki) iplikler kg 1500

13.99.15.00.00 Gipe iplikler kg 1500

13.99.15.00.00 Gipe iplikler, şeritler ve benzerleri, görünür genişliği ≤ 5 mm olan
suni ve sentetik tekstil malzemelerinden; şönil iplikler; şenet
iplikler

kg 1500

13.99.15.00.00 Şenet iplik kg 1500

13.99.16.00.00 Kapitoneli mensucat (parçalı, örülmemiş, suni filamentlerden) m² 2300

13.99.16.00.00 Kapitoneli mensucat (parçalı, örülmemiş, sentetik filamentlerden) m² 2300

13.99.16.00.00 Kapitoneli mensucat (parçalı, örülmemiş, pamuktan, diğer) m² 2300

13.99.16.00.00 Kapitoneli mensucat (parçalı, emdirilmiş/sıvanmış/lamine, diğer) m² 2300

13.99.16.00.00 Kapitoneli mensucat (parçalı, emdirilmiş/sıvanmış/lamine, deri
yerine kullanılan)

m² 2300

13.99.16.00.00 Kapitoneli mensucat (parçalı, elastiki/kauçuklu dokunmamış,
örülmemiş)

m² 2300

13.99.16.00.00 Kapitoneli mensucat (parçalı, diğerlerinden, örülmemiş) m² 2300

13.99.16.00.00 Kapitone tekstil ürünleri, parça şeklinde (nakışlı hariç) m² 2300

13.99.16.00.00 Kapitoneli mensucat (parçalı, örülmemiş, vatka/keçeden) m² 2300

13.99.16.00.00 Kapitoneli mensucat (parçalı, örülmemiş/dokunmamış, deri yerine
kullanılan)

m² 2300

13.99.16.00.00 Kapitoneli mensucat (parçalı, örülmemiş/dokunmamış, diğer) m² 2300

13.99.16.00.00 Kapitoneli mensucat (parçalı, örülmemiş/dokunmamış, sentetik
filamentlerden)

m² 2300

13.99.16.00.00 Kapitoneli mensucat (parçalı, örülmemiş/dokunmamış, suni
filamentden)

m² 2300

13.99.16.00.00 Kapitoneli mensucat (parçalı, pamuktan, örülmüş) m² 2300

13.99.16.00.00 Kapitoneli mensucat (parçalı, yün/ince kılından, örülmüş) m² 2300

13.99.16.00.00 Kapitoneli mensucat (parçalı, örülmemiş, yün/ince kılından, diğer) m² 2300

13.99.19.00.00 Pudra/diğer kozmetik/tuvalet ürünleri için büyük ve küçük ponpon adet 2600

13.99.19.00.00 Pudra ponponları ve pedleri, kozmetik veya kişisel bakım
müstahzarlarının uygulanması için olanlar

adet 2600

14.11.10.00.01 Deriden manto, palto ve pardösü adet 2600

14.11.10.00.02 Deriden takım elbise adet 2600

14.11.10.00.03 Deriden ceket, mont ve renkli spor ceketler adet 2600
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14.11.10.00.04 Deriden pantolon ve etekler adet 2600

14.11.10.00.99 Deriden diğer giyim eşyaları adet 2600

14.12.11.20.00 Erkekler ve erkek çocuklar için takımlar, pamuktan veya suni ve
sentetik elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki)

adet 2600

14.12.11.20.00 Erkek/erkek çocuk için takım halinde mesleki kıyafet; suni lifden adet 2600

14.12.11.20.00 Erkek/erkek çocuk için takım halinde mesleki kıyafet; sentetik
lifden

adet 2600

14.12.11.20.00 Erkek/erkek çocuk için takım halinde mesleki kıyafet; pamuktan adet 2600

14.12.11.30.00 Erkek/erkek çocuk için ceketler ve blazerler; mesleki kıyafet,suni
liflerden

adet 2600

14.12.11.30.00 Erkek/erkek çocuk için ceketler ve blazerler; mesleki
kıyafet,sentetik liflerden

adet 2600

14.12.11.30.00 Erkek/erkek çocuk için ceketler ve blazerler; mesleki
kıyafet,pamuktan

adet 2600

14.12.11.30.00 Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler, pamuktan
veya suni ve sentetik elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki)

adet 2600

14.12.12.40.00 Erkekler veya erkek çocukları için pantolonlar ve binici/külot
pantolonları (kısa pantolon dahil), pamuktan veya suni ve sentetik
elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki)

adet 2600

14.12.12.40.00 Erkek/erkek çocuk için mesleki pantolonlar ve kısa
pantolonlar;pamuktan

adet 2600

14.12.12.40.00 Erkek/erkek çocuk için mesleki kıyafetler, sentetik liflerden adet 2600

14.12.12.40.00 Erkek/erkek çocuk için mesleki pantolon ve kısa pantolonlar, suni
liflerden

adet 2600

14.12.12.50.00 Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulum; sentetik liften,
mesleki

adet 2600

14.12.12.50.00 Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulum; suni lif, mesleki adet 2600

14.12.12.50.00 Erkekler veya erkek çocukları için bahçıvan tipi iş tulumları,
pamuktan veya suni ve sentetik elyaftan yapılmış (endüstriyel ve
mesleki)

adet 2600

14.12.12.50.00 Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulum; pamuktan,
mesleki

adet 2600

14.12.21.20.00 Kadın/kız çocuk için takım; mesleki, pamuktan adet 2600

14.12.21.20.00 Kadın/kız çocuk için takım; mesleki, sentetik lifden adet 2600

14.12.21.20.00 Kadınlar veya kız çocukları için takımlar, pamuktan veya suni ve
sentetik elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki)

adet 2600

14.12.21.20.00 Kadın/kız çocuk için takım; mesleki, suni lifden adet 2600

14.12.21.30.00 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; mesleki, suni lifden adet 2600

14.12.21.30.00 Kadınlar veya kız çocukları için ceket ve blazerler, pamuktan veya
suni ve sentetik elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki)

adet 2600

14.12.21.30.00 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; mesleki, sentetik lifden adet 2600

14.12.21.30.00 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; mesleki, pamuktan adet 2600

14.12.22.40.00 Kadın/kız çocuk için pantolonlar ve kısa pantolonlar; mesleki,
suni liflerden

adet 2600

14.12.22.40.00 Kadın/kız çocuk için pantolon ve kısa pantolon; pamuktan,
mesleki

adet 2600

14.12.22.40.00 Kadın/kız çocuk için pantolon ve kısa pantolon; sentetik liflerden,
mesleki

adet 2600
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14.12.22.40.00 Kadınlar veya kız çocukları için pantolonlar ve binici/külot
pantolonları (kısa pantolon dahil), pamuktan veya suni ve sentetik
elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki)

adet 2600

14.12.22.50.00 Kadın/kız çocuk için askılı ve üst ön parçalı tulumlar; sentetik
liflerden, mesleki

adet 2600

14.12.22.50.00 Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; mesleki,
pamuktan

adet 2600

14.12.22.50.00 Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; mesleki, suni
liflerden

adet 2600

14.12.22.50.00 Kadınlar veya kız çocukları için bahçıvan tipi iş tulumları,
pamuktan veya suni ve sentetik elyaftan yapılmış (endüstriyel ve
mesleki)

adet 2600

14.12.30.13.01 Erkek/erkek çocuk için mesleki kıyafet; pamuktan adet 2600

14.12.30.13.02 Erkek/erkek çocuk için mesleki kıyafet; sentetik/suni elyaftan adet 2600

14.12.30.23.01 Kadın ve kız çocukları için sentetik ve suni liflerden yapılmış
mesleki önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetler

adet 2600

14.12.30.23.02 Kadın ve kız çocukları için pamuktan yapılmış mesleki önlükler,
gömlekler ve diğer mesleki kıyafetler

adet 2600

14.13.11.10.00 Erkek/erkek çocuk için palto, kaban, pelerin vs. dokumaya
elverişli diğer maddeden (örme)

adet 2600

14.13.11.10.00 Erkek/erkek çocuk için palto, kaban, pelerin vs. pamuktan (örme) adet 2600

14.13.11.10.00 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)

adet 2600

14.13.11.10.00 Erkek/erkek çocuk için palto, kaban, pelerin vs. suni/sentetikten
(örme)

adet 2600

14.13.11.20.00 Erkek/erkek çocuk için anorak/rüzgarlık vs. pamuktan (örme) adet 2600

14.13.11.20.00 Erkek/erkek çocuk için anorak/rüzgarlık vs. suni/sentetikten
(örme)

adet 2600

14.13.11.20.00 Erkekler veya erkek çocukları için anorak, kayak montu, rüzgarlık
ve benzeri ürünler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)
(ceket ve blazerler hariç)

adet 2600

14.13.11.20.00 Erkek/erkek çocuk için anorak/rüzgarlık vs. dokumaya elverişli
diğer maddeden (örme)

adet 2600

14.13.12.30.00 Erkek/erkek çocuk için ceket; suni lifden (örme) adet 2600

14.13.12.30.00 Erkek/erkek çocuk için blaze; suni lifden (örme) adet 2600

14.13.12.30.00 Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.13.12.30.00 Erkek/erkek çocuk için ceket; dokunabilir diğer maddelerden
(örme)

adet 2600

14.13.12.30.00 Erkek/erkek çocuk ceketler ve blazeler; pamuktan adet 2600

14.13.12.30.00 Erkek/erkek çocuk ceketler ve blazeler; sentetik liflerden adet 2600

14.13.12.30.00 Erkek/erkek çocuk ceketler ve blazeler; yünden ve ince hayvan
kıllarından

adet 2600

14.13.12.30.00 Erkek/erkek çocuk için blaze; dokunabilir diğer maddelerden
(örme)

adet 2600

14.13.12.60.00 Erkek/erkek çocuk için takım; pamuktan (örme) adet 2600

14.13.12.60.00 Erkek/erkek çocuk için takım; diğer maddelerden (örme) adet 2600

14.13.12.60.00 Erkek/erkek çocuk için takım; suni lifden (örme) adet 2600

14.13.12.60.00 Erkek/erkek çocuk için takım; sentetik lifden (örme) adet 2600
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14.13.12.60.00 Erkek/erkek çocuk için takım; yün ve ince hayvan kılından (örme) adet 2600

14.13.12.60.00 Erkekler veya erkek çocukları için takım ve kombine takımlar
(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.13.12.60.00 Erkek/erkek çocuk için takım; ipek/ipek döküntülerinden (örme) adet 2600

14.13.12.60.00 Erkek/erkek çocuk için takım elbise; diğerleri adet 2600

14.13.12.60.00 Erkek/erkek çocuk için takım elbise; yün/ince hayvan kılından
(örme)

adet 2600

14.13.12.70.01 Erkek ve erkek çocukları için pantolonlar (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.13.12.70.99 Diğer, erkeklerin veya erkek çocukların bahçıvan tipi tulum,
binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil) ve şortları (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.13.13.10.00 Kadın/kız çocuk için dış giyim; suni/sentetik lifden (örme) adet 2600

14.13.13.10.00 Kadın/kız çocuk için palto, kaban, pelerin vs. pamuktan (örme) adet 2600

14.13.13.10.00 Kadın/kız çocuk için palto, kaban, pelerin vs. yün, ince hayvan
kılından (örme)

adet 2600

14.13.13.10.00 Kadınlar veya kız çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin ve
benzeri ürünler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) (ceket
ve blazerler hariç)

adet 2600

14.13.13.10.00 Kadın/kız çocuk için dış giyim; dokunabilir diğer maddelerden
(örme)

adet 2600

14.13.13.20.00 Kadınlar veya kız çocukları için anorak, kayak montu, rüzgarlık
ve benzeri ürünler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)
(ceket ve blazerler hariç)

adet 2600

14.13.13.20.00 Kadın/kız çocuk için diğer dış giyim; suni/sentetik lifden (örme) adet 2600

14.13.13.20.00 Kadın/kız çocuk için diğer dış giyim; dokunabilir diğer
maddelerden (örme)

adet 2600

14.13.13.20.00 Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vs. pamuktan (örme) adet 2600

14.13.13.20.00 Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vs. yün, ince hayvan
kılından (örme)

adet 2600

14.13.14.30.00 Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; sentetik lifden (örme) adet 2600

14.13.14.30.00 Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; suni lifden (örme) adet 2600

14.13.14.30.00 Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; yün/ince hayvan kılından (örme) adet 2600

14.13.14.30.00 Kadınlar veya kız çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.13.14.30.00 Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; pamuktan (örme) adet 2600

14.13.14.30.00 Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; dokunabilir diğer maddelerden
(örme)

adet 2600

14.13.14.30.00 Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; ipek, ipek döküntülerinden
(örme)

adet 2600

14.13.14.60.01 Kadın ve kız çocukları için takımlar, pamuktan (örgü (triko) veya
tığ işi (kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.13.14.60.02 Kadın ve kız çocukları için takımlar, sentetik liften (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.13.14.60.99 Kadın ve kız çocukları için takımlar, yünden veya ince hayvan
kıllarından ve dokumaya elverişli diğer maddelerden (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.13.14.70.00 Kadın/kız çocuk için elbise; dokunabilir diğer maddelerden
(örme)

adet 2600

14.13.14.70.00 Kadın/kız çocuk için elbise; ipek ve ipek döküntülerinden (örme) adet 2600
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14.13.14.70.00 Kadın/kız çocuk için elbise; pamuktan (örme) adet 2600

14.13.14.70.00 Gelinlik (örgü veya tığ işi tekstilden olanlar) adet 2600

14.13.14.70.00 Kadın/kız çocuk için elbise; sentetik lifden (örme) adet 2600

14.13.14.70.00 Kadın/kız çocuk için elbise; suni lifden (örme) adet 2600

14.13.14.70.00 Kadın/kız çocuk için elbise; yün/ince hayvan kılından (örme) adet 2600

14.13.14.70.00 Kadınlar veya kız çocukları için elbiseler (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.13.14.80.00 Kadın/kız çocuk için etek; dokumaya elverişli diğer maddelerden
(örme)

adet 2600

14.13.14.80.00 Kadınlar veya kız çocukları için etek ve pantolon etekler (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.13.14.80.00 Kadın/kız çocuk için etek; suni lifden (örme) adet 2600

14.13.14.80.00 Kadın/kız çocuk için etekler ve pantolon etekler; pamuktan adet 2600

14.13.14.80.00 Kadın/kız çocuk için etekler ve pantolon etekler; sentetik liflerden adet 2600

14.13.14.80.00 Kadın/kız çocuk için etekler ve pantolon etekler; yünden veya
ince hayvan kıllarından

adet 2600

14.13.14.80.00 Kadın/kız çocuk için pantolon etek; dokumaya elverişli diğer
maddelerden (örme)

adet 2600

14.13.14.80.00 Kadın/kız çocuk için pantolon etek; suni lifden (örme) adet 2600

14.13.14.90.01 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)

adet 2600

14.13.14.90.99 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)

adet 2600

14.13.21.10.00 Erkek/erkek çocuk için kaban; pamuktan, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.21.10.00 Erkekler veya erkek çocukları için yağmurluklar adet 2600

14.13.21.10.00 Erkek/erkek çocuk için kolsuz ceket; pamuktan, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.21.10.00 Erkek/erkek çocuk için kolsuz ceket; sentetik/suni lifden, 1
adet<=1kg

adet 2600

14.13.21.10.00 Erkek/erkek çocuk için palto, kaban benzeri giysi; pamuk, 1
adet<=1kg

adet 2600

14.13.21.10.00 Erkek/erkek çocuk için palto, kaban benzeri giysi; sentetik/suni
lif, 1 adet<=1kg

adet 2600

14.13.21.10.00 Erkek/erkek çocuk için palto; pamuktan, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.21.10.00 Erkek/erkek çocuk için palto; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.21.10.00 Erkek/erkek çocuk için parka; pamuktan, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.21.10.00 Erkek/erkek çocuk için parka; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.21.10.00 Erkek/erkek çocuk için pelerin; pamuktan, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.21.10.00 Erkek/erkek çocuk için pelerin; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.21.10.00 Erkek/erkek çocuk için yağmurluk; pamuktan, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.21.10.00 Erkek/erkek çocuk için yağmurluk; sentetik/suni lifden, 1
adet<=1kg

adet 2600

14.13.21.10.00 Erkek/erkek çocuk için kaban; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.21.20.00 Erkek/erkek çocuk için pelerin; pamuktan, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.21.20.00 Erkek/erkek çocuk için pelerin; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.21.20.00 Erkek/erkek çocuk için yağmurluk; pamuktan, 1 adet>1kg adet 2600
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14.13.21.20.00 Erkek/erkek çocuk için yağmurluk; sentetik/suni lifden, 1
adet>1kg

adet 2600

14.13.21.20.00 Erkekler veya erkek çocukları için paltolar, montlar, pelerinler ve
benzeri eşyalar

adet 2600

14.13.21.20.00 Erkek/erkek çocuk için kaban; pamuktan, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.21.20.00 Erkek/erkek çocuk için kaban; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.21.20.00 Erkek/erkek çocuk için kolsuz ceket; pamuktan, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.21.20.00 Erkek/erkek çocuk için kolsuz ceket; sentetik/suni lifden, 1
adet>1kg

adet 2600

14.13.21.20.00 Erkek/erkek çocuk için palto, kaban benzeri giysi; pamuk, 1
adet>1kg

adet 2600

14.13.21.20.00 Erkek/erkek çocuk için palto, kaban benzerleri; sentetik/suni lif, 1
adet>1kg

adet 2600

14.13.21.20.00 Erkek/erkek çocuk için palto, kaban vb. giysi; dokunabilir diğer
maddelerden

adet 2600

14.13.21.20.00 Erkek/erkek çocuk için palto, kaban vb. giysi; yün/ince kıldan adet 2600

14.13.21.20.00 Erkek/erkek çocuk için palto; pamuktan, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.21.20.00 Erkek/erkek çocuk için palto; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.21.20.00 Erkek/erkek çocuk için parka; pamuktan, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.21.20.00 Erkek/erkek çocuk için parka; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.21.30.00 Erkek/erkek çocuk için rüzgarlık; sentetik/suni lifden adet 2600

14.13.21.30.00 Erkek/erkek çocuk için diğer dış giyim eşyası; dokumaya elverişli
diğer maddelerden

adet 2600

14.13.21.30.00 Erkek/erkek çocuk için rüzgarlık; dokumaya elverişli diğer
maddelerden

adet 2600

14.13.21.30.00 Erkek/erkek çocuk için diğer dış giyim eşyası; pamuktan adet 2600

14.13.21.30.00 Erkek/erkek çocuk için rüzgarlık; pamuktan adet 2600

14.13.21.30.00 Erkek/erkek çocuk için anorak; yün/ince hayvan kıllarından adet 2600

14.13.21.30.00 Erkek/erkek çocuk için anorak; sentetik/suni lifden adet 2600

14.13.21.30.00 Erkek/erkek çocuk için anorak; pamuktan adet 2600

14.13.21.30.00 Erkek/erkek çocuk için anorak; dokumaya elverişli diğer
maddelerden

adet 2600

14.13.21.30.00 Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; yün/ince kıldan adet 2600

14.13.21.30.00 Erkekler veya erkek çocukları için 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)

adet 2600

14.13.21.30.00 Erkek/erkek çocuk için rüzgarlık; yün/ince hayvan kılından adet 2600

14.13.21.30.00 Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; sentetik/suni lif adet 2600

14.13.22.10.00 Erkek/erkek çocuk için takım elbise; suni lifden adet 2600

14.13.22.10.00 Erkek/erkek çocuk için takım elbise; yün/ince kıldan adet 2600

14.13.22.10.00 Erkekler veya erkek çocukları için takım elbiseler (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.13.22.10.00 Erkek/erkek çocuk için takım elbise; dokunabili diğer maddeden adet 2600

14.13.22.10.00 Erkek/erkek çocuk için takım elbise; pamuktan adet 2600

14.13.22.10.00 Erkek/erkek çocuk için takım elbise; sentetik lifden adet 2600

14.13.22.20.00 Erkek/erkek çocuk için takım halinde kıyafet; yün ve ince hayvan
kıllarından

adet 2600
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14.13.22.20.00 Erkek/erkek çocuk için takım halinde mesleki kıyafet; diğer
maddelerden

adet 2600

14.13.22.20.00 Erkek/erkek çocuk için takım; dokunabilir diğer maddelerden adet 2600

14.13.22.20.00 Erkekler veya erkek çocukları için kombine takımlar (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.13.22.20.00 Erkek/erkek çocuk için takım halinde diğer kıyafet; sentetik lifden adet 2600

14.13.22.20.00 Erkek/erkek çocuk için takım halinde diğer kıyafet; suni lifden adet 2600

14.13.22.20.00 Erkek/erkek çocuk için takım halinde diğer kıyafet; diğer
maddelerden

adet 2600

14.13.23.00.00 Erkek/erkek çocuk için ceketler ve blazerler; sentetik
liflerden,diğerleri

adet 2600

14.13.23.00.00 Erkek/erkek çocuk için ceketler ve blazerler; suni
liflerden,diğerleri

adet 2600

14.13.23.00.00 Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.13.23.00.00 Erkek/erkek çocuk için ceketler ve blazerler; pamuktan,diğerleri adet 2600

14.13.23.00.00 Erkek/erkek çocuk için ceketler ve blazerler; dokumaya elverişli
diğer maddelerden, diğerleri

adet 2600

14.13.23.00.00 Erkek/erkek çocuk için ceketler ve blazerler, yünden veya ince
hayvan kıllarından

adet 2600

14.13.24.42.01 Erkek/erkek çocuk için uzun pantolon; denimden adet 2600

14.13.24.42.02 Erkekler veya erkek çocukları için binici/külot pantolonu (kısa
pantolon dahil), denimden

adet 2600

14.13.24.44.00 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)

adet 2600

14.13.24.44.00 Erkek/erkek çocuk için şort; yün/ince kıldan adet 2600

14.13.24.44.00 Erkek/erkek çocuk için pantolonlar ve kısa pantolonlar; yün/ince
kıldan

adet 2600

14.13.24.45.00 Erkek/erkek çocuk için diğer pantolon ve kısa pantolonlar adet 2600

14.13.24.45.00 Erkek/erkek çocuk pantolon ve kısa pantolonlar; suni.liften, diğer adet 2600

14.13.24.45.00 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)

adet 2600

14.13.24.48.01 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)

adet 2600

14.13.24.48.02 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)

adet 2600

14.13.24.49.00 Erkek/erkek çocuk için şort; diğerleri adet 2600

14.13.24.49.00 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)

adet 2600

14.13.24.55.01 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)

adet 2600
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14.13.24.55.02 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)

adet 2600

14.13.24.60.00 Erkek/erkek çocuk için şort; pamuktan, diğer adet 2600

14.13.24.60.00 Erkek/erkek çocuk için şort; sentetik liften, diğer adet 2600

14.13.24.60.00 Erkek/erkek çocuk için şort; suni lifden, diğer adet 2600

14.13.24.60.00 Erkekler veya erkek çocukları için şortlar, pamuk veya suni veya
sentetik elyaftan yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.13.31.10.00 Kadın/kız çocuk için manto; pamuktan, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.31.10.00 Kadın/kız çocuk için manto; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.31.10.00 Kadın/kız çocuk için parka; pamuktan, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.31.10.00 Kadın/kız çocuk için parka; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.31.10.00 Kadın/kız çocuk için pelerin; pamuktan, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.31.10.00 Kadın/kız çocuk için pelerin; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.31.10.00 Kadın/kız çocuk için yağmurluk; pamuktan, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.31.10.00 Kadın/kız çocuk için yağmurluk; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.31.10.00 Kadınlar veya kız çocukları için yağmurluklar adet 2600

14.13.31.10.00 Kadın/kız çocuk için kaban; pamuktan, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.31.10.00 Kadın/kız çocuk için kaban; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.31.10.00 Kadın/kız çocuk için kolsuz ceket; pamuktan, 1 adet<=1kg adet 2600

14.13.31.10.00 Kadın/kız çocuk için kolsuz ceket; sentetik/suni lifden, 1
adet<=1kg

adet 2600

14.13.31.10.00 Kadın/kız çocuk için manto, kab.benzeri giysi; sentetik/suni lif, 1
adet<=1kg

adet 2600

14.13.31.10.00 Kadın/kız çocuk için manto, kaban, benzeri giysi; pamuk, 1
adet<=1kg

adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için pelerin; pamuktan, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için pelerin; dokunabilir diğer maddelerden adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için yağmurluk; dokunabilir diğer maddelerden adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için yağmurluk; pamuktan, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için yağmurluk; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.31.20.00 Kadınlar veya kız çocukları için palto, manto, kaban vb. adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için pelerin; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için parka; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için parka; pamuktan, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için palto; dokunabilir diğer maddelerden adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için palto, kaban vb. giysi; yün/ince kıldan adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için palto, kaban benz; dokunabilir diğer
maddeden

adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için mantolar pamuktan, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için manto; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için manto, kaban benzerleri; sentetik/suni lif,
1adet>1

adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için manto, kaban benzeri giysi; pamuk, 1
adet>1kg

adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için kolsuz ceket; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg adet 2600
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14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için kaban; dokunabilir diğer maddelerden adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için kaban; pamuktan, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için kaban; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için kolsuz ceket; dokunabilir diğer maddelerden adet 2600

14.13.31.20.00 Kadın/kız çocuk için kolsuz ceket; pamuktan, 1 adet>1kg adet 2600

14.13.31.30.00 Kadınlar veya kız çocukları için 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)

adet 2600

14.13.31.30.00 Kadın/kız çocuk için rüzgarlık; yün/ince hayvan kılından adet 2600

14.13.31.30.00 Kadın/kız çocuk için rüzgarlık; sentetik/suni lifden adet 2600

14.13.31.30.00 Kadın/kız çocuk için rüzgarlık; "batik", dokunabilir diğer
maddeden

adet 2600

14.13.31.30.00 Kadın/kız çocuk için anorak; yün/ince hayvan kıllarından adet 2600

14.13.31.30.00 Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; batik, dokunabilir
di.madde

adet 2600

14.13.31.30.00 Kadın/kız çocuk için anorak; diğer, dokunabilir diğer maddeden adet 2600

14.13.31.30.00 Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; yün/ince kıldan adet 2600

14.13.31.30.00 Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; sentetik/suni lifden adet 2600

14.13.31.30.00 Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; pamuktan adet 2600

14.13.31.30.00 Kadın/kız çocuk için anorak; sentetik/suni lifden adet 2600

14.13.32.10.00 Kadın/kız çocuk için takım elbise; dokunabilir diğer maddeden adet 2600

14.13.32.10.00 Kadın/kız çocuk için takım elbise; pamuktan (örme) adet 2600

14.13.32.10.00 Kadın/kız çocuk için takım elbise; sentetik lifden adet 2600

14.13.32.10.00 Kadın/kız çocuk için takım elbise; suni lifden adet 2600

14.13.32.10.00 Kadın/kız çocuk için takım elbise; yün/ince kıldan adet 2600

14.13.32.10.00 Kadınlar veya kız çocukları için takım elbiseler (örgü (triko) veya
tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.13.32.20.00 Kadın/kız çocuk için takım; diğer, sentetik lifden adet 2600

14.13.32.20.00 Kadın/kız çocuk için takım; diğer, suni lifden adet 2600

14.13.32.20.00 Kadın/kız çocuk için takım; diğerleri adet 2600

14.13.32.20.00 Kadın/kız çocuk için takım; mesleki, diğerleri adet 2600

14.13.32.20.00 Kadın/kız çocuk için takım; yün/ince kıldan adet 2600

14.13.32.20.00 Kadınlar veya kız çocukları için kombine takımlar (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.13.33.30.00 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; denimden adet 2600

14.13.33.30.00 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; diğer, sentetik lifden adet 2600

14.13.33.30.00 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; diğer, suni lifden adet 2600

14.13.33.30.00 Kadınlar veya kız çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.13.33.30.00 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; dokunabilir diğer maddeden adet 2600

14.13.33.30.00 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; kadifeden adet 2600

14.13.33.30.00 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; yün/kıldan adet 2600

14.13.33.30.00 Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; diğerleri adet 2600

14.13.34.70.00 Gelinlik (örgü veya tığ işi olanlar hariç) adet 2600

14.13.34.70.00 Kadın/kız çocuk için elbise; denimden adet 2600



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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14.13.34.70.00 Kadınlar veya kız çocukları için elbiseler (kot elbiseler dahil)
(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.13.34.70.00 Kadın/kız çocuk için pamuktan elbise; diğer maddeden adet 2600

14.13.34.70.00 Kadın/kız çocuk için elbise; yün/kıldan adet 2600

14.13.34.70.00 Kadın/kız çocuk için elbise; suni liflerden adet 2600

14.13.34.70.00 Kadın/kız çocuk için elbise; dokunabilir diğer maddeden adet 2600

14.13.34.70.00 Kadın/kız çocuk için elbise; ipek/döküntülerinden adet 2600

14.13.34.70.00 Kadın/kız çocuk için elbise; kadifeden adet 2600

14.13.34.70.00 Kadın/kız çocuk için elbise; sentetik lif. adet 2600

14.13.34.80.01 Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek, yün/ince kıldan (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.13.34.80.02 Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek, pamuktan (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.13.34.80.03 Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek, sentetik lifden (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.13.34.80.04 Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek, suni lifden (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.13.34.80.99 Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek, dokumaya elverişli
diğer maddeler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.13.35.42.00 Kadın/kız çocuk için diğer pantolonlar; pamuktan, denimden
olanlar

adet 2600

14.13.35.42.00 Kadınlar veya kız çocukları için pantolon ve binici/külot
pantolonu (kısa pantolon dahil), kot kumaştan yapılmış
(endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç)

adet 2600

14.13.35.48.01 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)

adet 2600

14.13.35.48.02 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)

adet 2600

14.13.35.49.01 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)

adet 2600

14.13.35.49.02 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)

adet 2600

14.13.35.49.03 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)

adet 2600

14.13.35.51.00 Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; diğer, pamuktan adet 2600

14.13.35.51.00 Kadınlar veya kız çocukları için bahçıvan tipi tulumlar, pamuktan
yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile endüstriyel
veya mesleki kıyafetler hariç)

adet 2600

14.13.35.61.00 Kadın/kız çocuk için diğer pantolonlar; pamuktan, diğerleri adet 2600

14.13.35.61.00 Kadınlar veya kız çocukları için şortlar, pamuktan yapılmış (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.13.35.63.00 Kadın/kız çocuk için diğer pantolonlar ve kısa pantolonlar,
yünden veya ince hayvan kıllarından

adet 2600

14.13.35.63.00 Kadın/kız çocuk için askılı ve üst ön parçalı tulumlar; sentetik
liflerden, diğer

adet 2600
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Birimi
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14.13.35.63.00 Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; diğer, suni
liflerden

adet 2600

14.13.35.63.00 Kadınlar veya kız çocukları için bahçıvan tipi tulumlar, tekstilden
yapılmış (pamuk, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile
endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç) ve kadınlar veya kız
çocukları için şortlar, yün veya ince hayvan kılından yapılmış
(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.13.35.65.00 Kadınlar veya kız çocukları için şortlar, suni ve sentetik elyaftan
yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.13.35.65.00 Kadın/kız çocuk için diğer pantolon ve kısa pantolonlar; suni
liflerden

adet 2600

14.13.35.65.00 Kadın/kız çocuk için diğer pantolonlar; sentetik liflerden, diğerleri adet 2600

14.13.35.69.00 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)

adet 2600

14.13.35.69.00 Kadın/kız çocuk için diğer pantolon ve kısa pantolonlar; diğerleri adet 2600

14.14.11.00.00 Erkek/erkek çocuk için gömlek; dokunabilir diğer maddeden
(örme)

adet 2600

14.14.11.00.00 Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan (örme) adet 2600

14.14.11.00.00 Erkek/erkek çocuk için gömlek; sentetik/suni lifden(örme) adet 2600

14.14.11.00.00 Erkek/erkek çocuk için gömlek; suni lifden (örme) adet 2600

14.14.11.00.00 Erkek/erkek çocuk için gömlek; yün, ince hayvan kılndan (örme) adet 2600

14.14.11.00.00 Erkekler veya erkek çocukları için gömlek ve fanilalar (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.14.12.20.01 Erkekler ve erkek çocukları için pamuktan külotlar ve slipler
(boxer şortlar dahil), (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar)

adet 2600

14.14.12.20.02 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)

adet 2600

14.14.12.30.00 Erkekler veya erkek çocukları için pijama ve gecelikler (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.14.12.30.00 Erkek/ erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar; dokumaya
elverişli diğer maddelerden

adet 2600

14.14.12.30.00 Erkek/ erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar; pamuktan adet 2600

14.14.12.30.00 Erkek/ erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar; sentetik ve
suni liflerden

adet 2600

14.14.12.40.00 Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; dokumaya
elverişli diğer maddelerden

adet 2600

14.14.12.40.00 Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; pamuktan
(örme)

adet 2600

14.14.12.40.00 Erkekler veya erkek çocukları için ropdöşambır, bornoz ve
benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.14.13.10.00 Kadın/kız çocuk için gömlek bluz/gömlek; keten/ramiden (örme) adet 2600

14.14.13.10.00 Kadın/kız çocuk için gömlek bluz/gömlek; ipek/ipek
döküntülerinden (örme)

adet 2600

14.14.13.10.00 Kadın/kız çocuk için gömlek bluz/gömlek; dokunabilir diğer
maddelerden (örme)

adet 2600

14.14.13.10.00 Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek bluz; dokunabilir
maddeden (örme)

adet 2600
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14.14.13.10.00 Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek bluz; sentetik/suni
lifden (örme)

adet 2600

14.14.13.10.00 Kadın/kız çocuk için pamuktan bluz, gömlek, gömlek; bluz
(örme)

adet 2600

14.14.13.10.00 Kadınlar veya kız çocukları için bluz, gömlek ve gömlek bluzlar
(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.14.14.20.00 Kadınlar veya kız çocukları için külot ve slipler (boxer şortlar
dahil) (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.14.14.20.00 Kadın/kız çocuk için slipler ve külotlar; sentetik ve suni liflerden adet 2600

14.14.14.20.00 Kadın/kız çocuk için slipler ve külotlar; pamuktan adet 2600

14.14.14.20.00 Kadın/kız çocuk için slipler ve külotlar; dokumaya elverişli diğer
maddelerden

adet 2600

14.14.14.30.00 Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; dokumaya elverişli diğer
maddelerden

adet 2600

14.14.14.30.00 Kadınlar veya kız çocukları için gecelik ve pijamalar (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.14.14.30.00 Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; sentetik ve suni lif.
(örme)

adet 2600

14.14.14.30.00 Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; pamuktan (örme) adet 2600

14.14.14.40.00 Kadın/kız çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; sentetik/suni
lif. (örme)

adet 2600

14.14.14.40.00 Kadınlar veya kız çocukları için lizöz, bornoz, ropdöşambır,
sabahlık ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
tekstilden)

adet 2600

14.14.14.40.00 Kadın/kız çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; pamuktan
(örme)

adet 2600

14.14.14.40.00 Kadın/kız çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; dokumaya
elverişli diğer maddelerden

adet 2600

14.14.14.50.00 Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp veya jüponlar; dokumaya
elverişli diğer maddelerden

adet 2600

14.14.14.50.00 Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp veya jüponlar; sentetik
veya suni liflerden

adet 2600

14.14.14.50.00 Kadınlar veya kız çocukları için kombinezonlar, iç etekler ve
jüponlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.14.21.00.01 Erkek/erkek çocuk için gömlek; yün/ince kıldan (örgü (triko) veya
tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

adet 2600

14.14.21.00.02 Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan (örgü (triko) veya tığ
işi (kroşe) olanlar hariç)

adet 2600

14.14.21.00.03 Erkek/erkek çocuk için gömlek; sentetik/suni lifden (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

adet 2600

14.14.21.00.04 Erkek/erkek çocuk için gömlek; keten/ramiden (örgü (triko) veya
tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

adet 2600

14.14.21.00.99 Erkek/erkek çocuk için gömlek; dokunabilir diğer maddelerden
(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

adet 2600

14.14.22.20.00 Erkek/erkek çocuk için slip; sentetik lifden adet 2600

14.14.22.20.00 Erkek/erkek çocuk için slip; pamuktan adet 2600

14.14.22.20.00 Erkek/erkek çocuk için slip; dokunabilir diğer maddelerden adet 2600

14.14.22.20.00 Erkek/erkek çocuk için külot; sentetik lifden adet 2600

14.14.22.20.00 Erkek/erkek çocuk için külot; pamuktan adet 2600

14.14.22.20.00 Erkekler veya erkek çocukları için külot ve slipler (boxer şortlar
dahil; örgü veya tığ işi hariç)

adet 2600
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14.14.22.20.00 Erkek/erkek çocuk için külot; dokunabilir diğer maddeden adet 2600

14.14.22.30.00 Erkek/erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar, dokumaya
elverişli diğer maddelerden

adet 2600

14.14.22.30.00 Erkek/erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar,pamuktan adet 2600

14.14.22.30.00 Erkek/erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar,sentetik veya
suni liflerden

adet 2600

14.14.22.30.00 Erkekler veya erkek çocukları için gecelik ve pijamalar (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.14.22.40.00 Erkekler veya erkek çocukları için atlet, fanila, bornoz,
ropdöşambır ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
hariç)

adet 2600

14.14.22.40.00 Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; sentetik/suni
liflerden

adet 2600

14.14.22.40.00 Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; pamuktan adet 2600

14.14.22.40.00 Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; dokunur
diğer maddeden

adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için gömlekler; keten veya ramiden adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için pamuk bluz; denim adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için pamuk bluz; diğer adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için pamuk bluz; kadife adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için pamuk gömlek; denim adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için pamuk gömlek; diğer adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için pamuk gömlek; kadife adet 2600

14.14.23.00.00 Kadınlar veya kız çocukları için bluz, gömlek ve gömlek bluzlar
(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için gömlek-bluzlar; keten veya ramiden adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için gömlek; yün/ince kıldan adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için gömlek; sentetik/suni lifden adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için gömlek; ipek/döküntülerinden adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için gömlek bluz; yün/ince kıldan adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için gömlek; dokunabilir diğer maddeden adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için gömlek bluz; sentetik/suni lifden adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için gömlek bluz; ipek/döküntülerinden adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için gömlek bluz; dokunabilir diğer maddeden adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için bluz; yün/ince kıldan adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için bluz; sentetik/suni lifden adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için bluz; keten veya ramiden adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için bluz; ipek/döküntülerinden adet 2600

14.14.23.00.00 Kadın/kız çocuk için bluz; dokunabilir diğer maddeden adet 2600

14.14.24.30.00 Kadın/kız çocuk için gecelik; dokunabilir diğer maddeden adet 2600

14.14.24.30.00 Kadın/kız çocuk için gecelik; pamuktan adet 2600

14.14.24.30.00 Kadın/kız çocuk için pijama; pamuktan adet 2600

14.14.24.30.00 Kadınlar veya kız çocukları için gecelik veya pijamalar (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.14.24.30.00 Kadın/kız çocuk için pijama; sentetik/suni lifden adet 2600

14.14.24.30.00 Kadın/kız çocuk için pijama; dokunabilir diğer maddeden adet 2600

14.14.24.30.00 Kadın/kız çocuk için gecelik; sentetik/suni lifden adet 2600
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14.14.24.50.00 Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; sentetik veya suni
liflerden

adet 2600

14.14.24.50.00 Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; dokunabilir diğer
maddeden

adet 2600

14.14.24.50.00 Kadınlar veya kız çocukları için kombinezon, iç etek ve jüponlar
(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.14.24.60.00 Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; pamuktan adet 2600

14.14.24.60.00 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)

adet 2600

14.14.24.80.00 Kadınlar veya kız çocukları için lizöz, bornoz, ropdöşambır, atlet,
fanila, slip ve külotlar, pamuk dışındaki diğer elyaflardan yapılmış
(boxer şortlar dahil; örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

adet 2600

14.14.24.80.00 Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; sentetik veya suni
liflerden

adet 2600

14.14.24.89.00 Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; dokumaya elverişli
diğer maddelerden

adet 2600

14.14.24.89.00 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)

adet 2600

14.14.25.30.00 Sutyenler; diğer adet 2600

14.14.25.30.00 Bir sutyen ve külot içeren setler adet 2600

14.14.25.30.00 Sutyenler adet 2600

14.14.25.50.00 Korse ve korse pantolonlar adet 2600

14.14.25.50.00 Korse, paçalı korseler ve sutyenli korseler (ayarlanabilir askılı
badiler dahil)

adet 2600

14.14.25.50.00 Sutyenli korseler adet 2600

14.14.25.70.00 Pantolon askısı, çorap askısı, jartiyer ve benzer eşyalar ve bunların
parçaları

TL 3000

14.14.25.70.00 Askı, çorap bağı, korse kemeri, jartiyer vb eşya ve parçaları TL 3000

14.14.25.70.00 Kuşaklar TL 3000

14.14.30.00.01 Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; pamuktan (örgü (triko) veya
tığ işi (kroşe))

adet 2600

14.14.30.00.02 Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; yün/ince hayvan kılından
(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

adet 2600

14.14.30.00.03 Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; sentetik/suni lifden (örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe))

adet 2600

14.14.30.00.99 Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; dokunabilir diğer
maddelerden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

adet 2600

14.19.11.00.00 Bebekler için; diğerleri TL 3000

14.19.11.00.00 Bebekler için; dokumaya elverişli diğer maddelerden diğer dış
giyim eşyası ve aksesuarı

TL 3000

14.19.11.00.00 Bebekler için; dokumaya elverişli diğer maddelerden iç giyim
eşyası ve aksesuarı

TL 3000

14.19.11.00.00 Bebekler için; dokumaya elverişli diğer maddelerden tişörtler TL 3000

14.19.11.00.00 Bebekler için; dokumaya elverişli diğer maddelerden yuvarlak,
balıkçı yakalı kazak ve süveterler

TL 3000

14.19.11.00.00 Bebekler için; ipek/ipek döküntülerinden diğer dış giyim eşyası ve
aksesuarı

TL 3000

14.19.11.00.00 Bebekler için; ipek/ipek döküntülerinden tişörtler TL 3000
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14.19.11.00.00 Bebekler için; ipekten/ipek döküntülerinden yuvarlak, balıkçı
yakalı kazak ve süveterler

TL 3000

14.19.11.00.00 Bebekler için; suni liflerden diğer dış giyim eşyası ve aksesuarı TL 3000

14.19.11.00.00 Bebekler için; suni liflerden eldivenler TL 3000

14.19.11.00.00 Bebekler için; suni liflerden iç giyim eşyası ve aksesuarı TL 3000

14.19.11.00.00 Bebekler için; suni liflerden tişörtler TL 3000

14.19.11.00.00 Bebekler için; suni liflerden yuvarlak, balıkçı/"polo" yakalı kazak
ve süveterler

TL 3000

14.19.11.00.00 Bebek için eldiven; pamuktan (örme) TL 3000

14.19.11.00.00 Bebek için eldiven; sentetik lifden (örme) TL 3000

14.19.11.00.00 Bebek için eldiven; yün/ince hayvan kıllarından (örme) TL 3000

14.19.11.00.00 Bebekler için diğer giyim eşyası ve aksesuarı (örme), pamuktan TL 3000

14.19.11.00.00 Bebekler için diğer giyim eşyası ve aksesuarı (örme), sentatik
liflerden

TL 3000

14.19.11.00.00 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)

TL 3000

14.19.11.00.00 Bebekler için giyim eşyası dokumaya elverişli diğer maddelerden TL 3000

14.19.12.10.00 Eşofmanlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) adet 2600

14.19.12.10.00 Spor kıyafetleri; dokunabilir diğer maddelerden (örme) adet 2600

14.19.12.10.00 Spor kıyafetleri; pamuktan (örme) adet 2600

14.19.12.10.00 Spor kıyafetleri; sentetik lifden (örme) adet 2600

14.19.12.10.00 Spor kıyafetleri; suni lifden (örme) adet 2600

14.19.12.10.00 Spor kıyafetleri; yün/ince kıldan (örme) adet 2600

14.19.12.30.00 Kayak kıyafetleri (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) adet 2600

14.19.12.30.00 Kayak kıyafetleri; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme) adet 2600

14.19.12.30.00 Kayak kıyafetleri; yün/ince hayvan kıllarından (örme) adet 2600

14.19.12.30.00 Kayak kıyafetleri; pamuktan (örme) adet 2600

14.19.12.30.00 Kayak kıyafetleri; suni/sentetik lifden (örme) adet 2600

14.19.12.40.00 Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; pamuktan, diğer (örme) adet 2600

14.19.12.40.00 Erkekler veya erkek çocukları için mayolar (örgü (triko) veya tığ
işi (kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.19.12.40.00 Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik lifden,
kauçuk=>%5 (örme)

adet 2600

14.19.12.40.00 Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik lifden, diğer
(örme)

adet 2600

14.19.12.40.00 Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; pamuktan, kauçuk=>%5
(örme)

adet 2600

14.19.12.40.00 Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir diğer
maddelerden, diğer (örme)

adet 2600

14.19.12.40.00 Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir di.maddeden,
kauçuk=>%5 (örme)

adet 2600

14.19.12.50.00 Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; pamuktan, kauçuk=>%5
(örme)

adet 2600

14.19.12.50.00 Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik lifden, kauçuk=>%5
(örme)

adet 2600

14.19.12.50.00 Kadınlar veya kız çocukları için mayolar (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) tekstilden)

adet 2600
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14.19.12.50.00 Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; pamuktan, diğer (örme) adet 2600

14.19.12.50.00 Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik lifden, diğer (örme) adet 2600

14.19.12.50.00 Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir diğer
maddelerden, diğer (örme)

adet 2600

14.19.12.50.00 Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir diğer maddeden,
kauçuk=>%5 (örme)

adet 2600

14.19.12.90.00 Diğer giysiler (uzun kollu badiler dahil) (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe))

kg 1500

14.19.12.90.00 Diğer giyim eşyası; suni lifden (örme) kg 1500

14.19.12.90.00 Diğer giyim eşyası; sentetik lifden (örme) kg 1500

14.19.12.90.00 Diğer giyim eşyası; pamuktan (örme) kg 1500

14.19.12.90.00 Diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer maddelerden (örme) kg 1500

14.19.13.00.00 Eldiven; dokunabilir diğer maddeden (örme) çift 2500

14.19.13.00.00 Eldiven; kauçuk emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış (örme) çift 2500

14.19.13.00.00 Eldiven; pamuktan (örme) çift 2500

14.19.13.00.00 Eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe))

çift 2500

14.19.13.00.00 Eldiven; sentetik lifden (örme) çift 2500

14.19.13.00.00 Eldiven; yün/ince hayvan kıllarından (örme) çift 2500

14.19.13.00.00 Eldiven; plastik emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış (örme) çift 2500

14.19.19.30.00 Şal, eşarp, atkı, başörtüsü, peçe ve benzerleri (örgü (triko) veya tığ
işi (kroşe) tekstilden)

adet 2600

14.19.19.30.00 Şal, eşarp, atkı, kaşkol, peçe, duvak vb; yün/ince kıldan (örme) adet 2600

14.19.19.30.00 Şal, eşarp, atkı, kaşkol, peçe, duvak vb; sentetik lifden (örme) adet 2600

14.19.19.30.00 Şal, eşarp, atkı, kaşkol, peçe, duvak vb; pamuktan (örme) adet 2600

14.19.19.30.00 Şal, eşarp, atkı, kaşkol, peçe, duvak vb; ipek/ipek döküntülerinden
(örme)

adet 2600

14.19.19.30.00 Şal, eşarp, atkı, kaşkol, peçe, duvak vb; dokunabilir diğer
maddelerden (örme)

adet 2600

14.19.19.60.00 Aksesuar; sentetik lifden, elastiki, kauçuklu (örme) TL 3000

14.19.19.60.00 Aksesuar; yün/ince kıldan, elastiki, kauçuklu (örme) TL 3000

14.19.19.60.00 Dizlikler, elastiki, kauçuklu (örme) TL 3000

14.19.19.60.00 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)

TL 3000

14.19.19.60.00 Kravat; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme) TL 3000

14.19.19.60.00 Kravat; ipek/ipek döküntülerinden (örme) TL 3000

14.19.19.60.00 Kravat; pamuktan (örme) TL 3000

14.19.19.60.00 Kravat; sentetik liflerden (örme) TL 3000

14.19.19.60.00 Kravat; yünden/ince hayvan kıllarından (örme) TL 3000

14.19.19.60.00 Parçalar; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme) TL 3000

14.19.19.60.00 Parçalar; ipek/ipek döküntülerinden (örme) TL 3000

14.19.19.60.00 Parçalar; pamuktan (örme) TL 3000

14.19.19.60.00 Parçalar; sentetik lifden (örme) TL 3000

14.19.19.60.00 Parçalar; yün/ince hayvan kıllarından (örme) TL 3000

14.19.19.60.00 Aksesuar, diğer; yünden/ince hayvan kıllarından (örme) TL 3000

14.19.19.60.00 Aksesuar; pamuktan, elastiki, kauçuklu (örme) TL 3000
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14.19.19.60.00 Aksesuar; ipek/ipek döküntülerinden, elastiki, kauçuklu (örme) TL 3000

14.19.19.60.00 Aksesuar; dokunabilir diğer maddelerden, elastiki, kauçuklu
(örme)

TL 3000

14.19.19.60.00 Aksesuar, diğerleri; sentetik liflerden (örme) TL 3000

14.19.19.60.00 Aksesuar, diğerleri; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme) TL 3000

14.19.19.60.00 Aksesuar, diğerleri; ipek/ipek döküntülerinden (örme) TL 3000

14.19.19.60.00 Aksesuar, diğerleri; pamuktan (örme) TL 3000

14.19.21.00.00 Bebek elbiseleri ve giyim aksesuarları (86 cm veya daha küçük
çocuklar için), fanila, tulum, külot, bebek bezi, eldiven, parmaksız
ve tek parmaklı eldivenler ve dış giyim dahil tekstil
kumaşlarından yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

TL 3000

14.19.21.00.00 Bebek için çoraplar; dokunabilir diğer maddeden TL 3000

14.19.21.00.00 Bebek için çoraplar; pamuktan TL 3000

14.19.21.00.00 Bebek için çoraplar; sentetik lifden TL 3000

14.19.21.00.00 Bebek için çoraplar; yün/ince hayvan kılından TL 3000

14.19.21.00.00 Bebek için diğer iç giyim eşyası, aksesuarı; dokunabilir diğer
maddeden

TL 3000

14.19.21.00.00 Bebek için diğer iç giyim eşyası, aksesuarı; pamuktan TL 3000

14.19.21.00.00 Bebek için diğer iç giyim eşyası, aksesuarı; yün/ince hayvan
kılından

TL 3000

14.19.21.00.00 Bebek için eldiven; dokunabilir diğer maddeden TL 3000

14.19.21.00.00 Bebek için eldiven; pamuktan TL 3000

14.19.21.00.00 Bebek için eldiven; sentetik lifden TL 3000

14.19.21.00.00 Bebek için eldiven; yün/ince hayvan kılından TL 3000

14.19.21.00.00 Bebek için diğer iç giyim eşyası, aksesuarı; sentetik lifden TL 3000

14.19.22.10.00 Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; üst kısımlar, pamuktan adet 2600

14.19.22.10.00 Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; dışı tek aynı mensucat,
setetik/suni

adet 2600

14.19.22.10.00 Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; dış yüzü tek, aynı
mensucat, pamuk

adet 2600

14.19.22.10.00 Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; alt kısımlar,
sentetik/suni liften

adet 2600

14.19.22.10.00 Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; alt kısımlar, pamuktan adet 2600

14.19.22.10.00 Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; üst kısımlar,
sentetik/suni liften

adet 2600

14.19.22.10.00 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 )

adet 2600

14.19.22.10.00 Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; yün/ince hayvan
kılından

adet 2600

14.19.22.10.00 Erkek/erkek çocuk için diğer kıyafet; pamuktan adet 2600

14.19.22.10.00 Erkek/erkek çocuk için diğer kıyafet; sentetik/suni liften adet 2600

14.19.22.10.00 Erkek/erkek çocuk için meslek kıyafetleri; dokunabilir diğer
maddelerden

adet 2600

14.19.22.10.00 Erkek/erkek çocuk için meslek kıyafetleri; yün/ince hayvan
kılından

adet 2600

14.19.22.10.00 Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer
maddelerden

adet 2600
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14.19.22.20.00 Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; üst kısımlar, pamuktan adet 2600

14.19.22.20.00 Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; dışı tek aynı
sentetik/suni mensucat

adet 2600

14.19.22.20.00 Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; dışı tek aynı mensucat,
pamuk

adet 2600

14.19.22.20.00 Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; alt kısımlar, sentetik/suni
mensucat

adet 2600

14.19.22.20.00 Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; alt kısımlar, pamuktan adet 2600

14.19.22.20.00 Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; üst kısımlar,
sentetik/suni mensucat

adet 2600

14.19.22.20.00 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)

adet 2600

14.19.22.20.00 Kadın/kız çocuk için önlük, gömlek, diğer mesleki kıyafet;
yün/ince kıl

adet 2600

14.19.22.20.00 Kadın/kız çocuk için önlük, gömlek, diğer mesleki kıyafet;
dokunabilir diğer maddelerden

adet 2600

14.19.22.20.00 Kadın/kız çocuk için diğer kıyafet; sentetik/suni mensucattan adet 2600

14.19.22.20.00 Kadın/kız çocuk için diğer kıyafet; pamuktan adet 2600

14.19.22.20.00 Kadın/kız çocuk için diğer kıyafet; dokunabilir diğer maddeden adet 2600

14.19.22.20.00 Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; yün/ince kıl adet 2600

14.19.22.30.00 Kadın/kız çocuk için kayak kıyafetleri; dokunabilir diğer
maddeden

adet 2600

14.19.22.30.00 Kadın/kız çocuk için kayak kıyafetleri; pamuktan adet 2600

14.19.22.30.00 Erkek/erkek çocuk için kayak kıyafetleri; suni/sentetik lifden adet 2600

14.19.22.30.00 Erkek/erkek çocuk için kayak kıyafetleri; yün/ince kıldan adet 2600

14.19.22.30.00 Kadın/kız çocuk için kayak kıyafetleri; suni/sentetik lifden adet 2600

14.19.22.30.00 Erkek/erkek çocuk için kayak kıyafetleri; pamuktan adet 2600

14.19.22.30.00 Kayak kıyafeti (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) adet 2600

14.19.22.30.00 Kadın/kız çocuk için kayak kıyafetleri; yün/ince kıldan adet 2600

14.19.22.30.00 Erkek/erkek çocuk için kayak kıyafetleri; dokunabilir diğer
maddeden

adet 2600

14.19.22.40.00 Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafetleri; suni/sentetik lifden adet 2600

14.19.22.40.00 Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafetleri; dokunabilir diğer
maddeden

adet 2600

14.19.22.40.00 Erkek veya erkek çocuğu mayoları (örgü (triko) veya tığ işi
(kroşe) olanlar hariç)

adet 2600

14.19.22.50.00 Kadın veya kız çocuğu mayoları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
olanlar hariç)

adet 2600

14.19.22.50.00 Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir diğer maddeden adet 2600

14.19.22.50.00 Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; suni/sentetik lifden adet 2600

14.19.23.10.00 Mendil; ketenden adet 2600

14.19.23.10.00 Mendil; dokunabilir diğer maddelerden adet 2600

14.19.23.10.00 Mendiller adet 2600

14.19.23.10.00 Mendil; pamuktan, el yapımı adet 2600

14.19.23.10.00 Mendil; pamuktan, diğer adet 2600

14.19.23.33.00 Şal; dokunabilir diğer maddelerden adet 2600
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14.19.23.33.00 Şal, eşarp, atkı, baş örtüsü, peçe ve benzerleri (ipek veya ipek
döküntüsünden ve örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

adet 2600

14.19.23.33.00 Şal; yün/ince kıldan, el yapımı adet 2600

14.19.23.33.00 Şal; yün/ince kıldan, diğer adet 2600

14.19.23.33.00 Şal; sentetik lifden, diğer adet 2600

14.19.23.33.00 Şal; sentetik lifden, el yapımı adet 2600

14.19.23.33.00 Şal; suni lifden, diğer adet 2600

14.19.23.33.00 Şal; suni lifden, el yapımı adet 2600

14.19.23.38.00 Şal; ipek/ipek döküntüsünden, diğer adet 2600

14.19.23.38.00 Şal, eşarp, atkı, baş örtüsü, peçe ve benzerleri, ipek veya ipek
döküntüsünden yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi olanlar (kroşe)
hariç)

adet 2600

14.19.23.38.00 Şal; ipek/ipek döküntüsünden, el yapımı adet 2600

14.19.23.53.00 Kravat, papyon, boyunbağları; sentetik/suni lifden, el yapımı adet 2600

14.19.23.53.00 Kravat, papyon, boyunbağları; sentetik/suni lifden, diğer adet 2600

14.19.23.53.00 Kravat için kesilmiş parçalar; yün/ince kıldan, el yapımı adet 2600

14.19.23.53.00 Kravat için kesilmiş parçalar; yün/ince kıldan, diğer adet 2600

14.19.23.53.00 Kravat için kesilmiş parçalar; sentetik/suni lifden, el yapımı adet 2600

14.19.23.53.00 Kravat için kesilmiş parçalar; sentetik/suni lifden, diğer adet 2600

14.19.23.53.00 Boyun bağı, papyon ve kravat (ipek veya ipek döküntüsünden ve
örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

adet 2600

14.19.23.53.00 Kravat; dokunabilir diğer maddelerden, diğer adet 2600

14.19.23.53.00 Papyon, boyunbağları; dokunabilir diğer maddelerden, el yapımı adet 2600

14.19.23.53.00 Papyon, boyunbağları; dokunabilir diğer maddelerden, diğer adet 2600

14.19.23.53.00 Kravat; yün/ince kıldan, el yapımı adet 2600

14.19.23.53.00 Kravat; yün/ince kıldan, diğer adet 2600

14.19.23.53.00 Kravat; dokunabilir diğer maddelerden, el yapımı adet 2600

14.19.23.58.00 Kravat için kesilmiş parçalar; ipek/döküntüsünden, el yapımı adet 2600

14.19.23.58.00 Kravat için kesilmiş parçalar; ipek/döküntüsünden, diğer adet 2600

14.19.23.58.00 Boyun bağı, papyon ve kravat, ipek veya ipek döküntüsünden
yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

adet 2600

14.19.23.58.00 Kravat, papyon, boyunbağları; ipek/döküntüsünden, diğer adet 2600

14.19.23.58.00 Kravat, papyon, boyunbağları; ipek/döküntüsünden, el yapımı adet 2600

14.19.23.70.00 Eldiven; ipekten/ipek döküntülerinden çift 2500

14.19.23.70.00 Eldiven; dokunabilir diğer maddelerden çift 2500

14.19.23.70.00 Eldiven, parmaklı/parmaksız (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
olanlar hariç)

çift 2500

14.19.23.70.00 Eldiven; pamuktan çift 2500

14.19.23.70.00 Eldiven; yün/ince hayvan kıllarından çift 2500

14.19.23.70.00 Eldiven; sentetik/suni lifden çift 2500

14.19.23.93.00 Giyim eşyası aksesuarları; diğer TL 3000

14.19.23.93.00 Giyim eşyası aksesuarları; el yapımı TL 3000

14.19.23.93.00 Giysi aksesuarları, tekstilden yapılmış (şal, eşarp, atkı, baş örtüsü,
peçe, boyun bağı, papyon, kravat, eldiven, parmaksız ve tek
parmaklı eldivenler ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar
hariç)

TL 3000

14.19.23.95.00 Mendil parçaları; diğer TL 3000
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14.19.23.95.00 Giysilerin veya giysi aksesuarlarının parçaları, tekstilden yapılmış
(sutyen, korse, pantolon askısı, çorap askısı ve jartiyerler ile örgü
(triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

TL 3000

14.19.23.95.00 Giyim eşyasının diğer parça ve aksesuarları TL 3000

14.19.23.95.00 Mendil parçaları; keten ve pamuktan TL 3000

14.19.31.75.00 Eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler, deri veya deri
bileşimlerinden yapılmış (spor eldivenleri ve tüm iş kolları için
koruyucu eldivenler hariç)

çift 2500

14.19.31.75.00 Eldivenler; erkek/erkek çocuklara ait deri ve köseleden çift 2500

14.19.31.75.00 Eldivenler; kadın/kız çocuklara ait deri ve köseleden çift 2500

14.19.31.80.00 Kemer ve fişeklikler, deri veya deri bileşimlerinden yapılmış adet 2600

14.19.31.80.00 Bel kemeri, kılıç kayışı ve palaskaları; tabii deri ve köseleden
olanlar

adet 2600

14.19.31.80.00 Bel kemeri, kılıç kayışı ve palaskaları; terkip ile elde edilen deri,
köseleden

adet 2600

14.19.31.90.00 Giyim eşyasının diğer aksesuarı; tabii deri ve köseleden olanlar TL 3000

14.19.31.90.00 Giysi aksesuarları, deri veya deri bileşimlerinden yapılmış
(eldiven, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler ile kemer ve
fişeklikler hariç)

TL 3000

14.19.31.90.00 Giyim eşyasının diğer aksesuarı; terkip yoluyla elde edilen deri,
köseleden olan

TL 3000

14.19.32.00.00 Erkek/erkek çocuk için kolsuz ceket; keçe, dokunmamış,
kaplanmış vb mensucat

adet 2600

14.19.32.00.00 Erkek/erkek çocuk için palto, ceket benzeri diğer giyim;
dokunabilir diğer mensucat

adet 2600

14.19.32.00.00 Erkek/erkek çocuk için palto; keçe, dokunmamış, kaplanmış vb
mensucat

adet 2600

14.19.32.00.00 Erkek/erkek çocuk için pelerin; keçe, dokunmamış, kaplanmış vb
mensucat

adet 2600

14.19.32.00.00 Erkek/erkek çocuk için radyasyon korunma elbisesi; kaplanmış,
sıvanmış, emdirilmiş

adet 2600

14.19.32.00.00 Erkek/erkek çocuk için yağmurluk; keçe, dokunmamış, kaplanmış
vb mensucat

adet 2600

14.19.32.00.00 Giysiler (keçeden veya dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş
(emprenye edilmiş) veya kaplanmış tekstil kumaşından)

adet 2600

14.19.32.00.00 Kadın/kız çocuk için dalgıç elbisesi; kaplanmış, sıvanmış,
emdirilmiş mensucat

adet 2600

14.19.32.00.00 Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; kaplanmış, sıvanmış,
emdirilmiş

adet 2600

14.19.32.00.00 Kadın/kız çocuk için kaban; keçe, dokunmamış, kaplanmış vb
mensucat

adet 2600

14.19.32.00.00 Kadın/kız çocuk için kolsuz ceket; keçe, dokunmamış, kaplanmış
vb mensucat

adet 2600

14.19.32.00.00 Kadın/kız çocuk için manto; keçe, dokunmamış, kaplanmış vb
mensucat

adet 2600

14.19.32.00.00 Kadın/kız çocuk için palto, ceket benzerleri; keçe, dokunmamış,
kaplanmış mensucat

adet 2600

14.19.32.00.00 Kadın/kız çocuk için pelerin; keçe, dokunmamış, kaplanmış vb
mensucat

adet 2600

14.19.32.00.00 Erkek/erkek çocuk için kaban; keçe, dokunmamış, kaplanmış vb
mensucat

adet 2600
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14.19.32.00.00 Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; kaplanmış, sıvanmış,
emdirilmiş

adet 2600

14.19.32.00.00 Erkek/erkek çocuk için dalgıç elbisesi; kaplanmış, sıvanmış,
emdirilmiş mensucat

adet 2600

14.19.32.00.00 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucattan giyim eşyası (örme) adet 2600

14.19.32.00.00 Diğer giyim eşyası; keçeden adet 2600

14.19.32.00.00 Diğer giyim eşyası (56.03'deki mensucattan) adet 2600

14.19.32.00.00 Palto (manto); keçeden adet 2600

14.19.32.00.00 Kauçuklu mensucattan giyim eşyası (örme) adet 2600

14.19.32.00.00 Kadın/kız çocuk için yağmurluk; keçe, dokunmamış, kaplanmış
vb mensucat

adet 2600

14.19.32.00.00 Kadın/kız çocuk için radyasyon korunma elbisesi; kaplanmış,
sıvanmış, emdirilmemiş

adet 2600

14.19.41.30.00 Keçeden diskler ve üstüvaneler; diğer adet 2600

14.19.41.30.00 Keçeden diskler ve üstüvaneler; kıl keçesinden/yün ve kıl
keçesinden

adet 2600

14.19.41.30.00 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)

adet 2600

14.19.41.30.00 Şapka taslakları; diğer adet 2600

14.19.41.30.00 Şapka taslakları; kıl keçesinden/yün ve kıl keçesinden adet 2600

14.19.41.50.00 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)

adet 2600

14.19.41.50.00 Şeritleri birleştirmek suretiyle yapılan/örülen şapka taslakları;
diğer

adet 2600

14.19.41.50.00 Şerit.birleş. suretiyle yapılan/örülen şapka taslakları; bitkisel
maddelerden

adet 2600

14.19.42.30.00 Şapka taslak ve disklerinden yapılmış kıl keçesinden/yün ve kılın
keçesinden başlık

adet 2600

14.19.42.30.00 Keçeden şapka taslak, disklerinden yapılmış kıl keçesinden/yün
ve kılın keçesinden olan

adet 2600

14.19.42.30.00 Şapkalar ve diğer başlıklar, keçeden (şapka taslakları veya
kapşonlar ve tabladan yapılmış)

adet 2600

14.19.42.50.00 Her nevi maddeden şerit. birleştirilmesi/örülmesiyle yapılan şapka
ve başlıklar

adet 2600

14.19.42.50.00 Şapka ve diğer başlıklar (hasır vb. malzemeden örülerek veya
herhangi bir malzemeden şeritler birleştirilerek yapılmış)

adet 2600

14.19.42.70.00 Bereler, boneler, takkeler, fesler vb; diğer adet 2600

14.19.42.70.00 Bereler, boneler, takkeler, fesler vb; örülmüş maddelerden
(doldurulmuş/keçelenmiş)

adet 2600

14.19.42.70.00 Diğer parça halinde keçe, dantel dokuma maddelerinden şapka,
başlık vb.

adet 2600

14.19.42.70.00 Saç fileleri; diğer adet 2600

14.19.42.70.00 Saç fileleri; insan saçından olanlar adet 2600

14.19.42.70.00 Siperlikli kasket, kep vb. adet 2600
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14.19.42.70.00 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

adet 2600

14.19.43.00.00 Başlıklara mahsus iç şeritler TL 3000

14.19.43.00.00 Başlıklara mahsus, astarlar, kılıflar, siperlikler ve çene altı
kayışları

TL 3000

14.19.43.00.00 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

TL 3000

14.19.43.00.00 Diğer maddelerden olan başlıklar TL 3000

14.20.10.30.00 Diğer kürklerden giyim eşyası TL 3000

14.20.10.30.00 Giyim eşyası aksesuarı olarak kullanılan kürk mamulleri TL 3000

14.20.10.30.00 Giyim eşyası, aksesuarı; beyaz mantolu/mavi sırtlı kapüşonlu fok
yavrusu kürkünden

TL 3000

14.20.10.30.00 Kuzu kürkünden giyim eşyası TL 3000

14.20.10.30.00 Kürklü deriden yapılmış giyim eşyaları ve giysi aksesuarları
(şapka ve başlıklar hariç)

TL 3000

14.20.10.30.00 Kürkten diğer eşya TL 3000

14.20.10.90.00 Diğer kürk mamulleri TL 3000

14.20.10.90.00 Kürklü deriden eşyalar (giyim eşyaları, giysi aksesuarları, şapka
ve başlıklar hariç)

TL 3000

14.20.10.90.00 Teknik işlerde kullanılan kürk mamulleri TL 3000

14.31.10.33.00 Külotlu çoraplar ve tayt çoraplar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
sentetik elyaftan yapılmış (tek kat iplik başına 67 desiteksten
küçük olanlar)

adet 2600

14.31.10.33.00 Çorap, külotlu ve taytlar; sentetik liflerden (tek kat desiteks <67)
(örme)

adet 2600

14.31.10.35.00 Çorap, külotlu ve taytlar; sentetik liflerden (tek kat desiteks >67)
(örme)

adet 2600

14.31.10.35.00 Külotlu çoraplar ve tayt çoraplar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
sentetik elyaftan yapılmış (tek kat iplik başına 67 desiteksten
büyük veya eşit olanlar)

adet 2600

14.31.10.37.00 Külotlu çoraplar ve tayt çoraplar, tekstilden yapılmış (örgü (triko)
veya tığ işi (kroşe) sentetik elyaftan olanlar hariç)

adet 2600

14.31.10.37.00 Çorap, külotlu ve taytlar; dokumaya elverişli diğer maddelerden
(örme)

adet 2600

14.31.10.37.00 Çorap, külotlu ve taytlar; pamuktan (örme) adet 2600

14.31.10.37.00 Çorap, külotlu ve taytlar; suni liflerden (örme) adet 2600

14.31.10.37.00 Çorap, külotlu ve taytlar; yünden/ince hayvan kıllarından (örme) adet 2600

14.31.10.50.00 Çorap; kadınlar için uzun çorap; sentetik liflerden (tek katı <67
desiteks) (örme)

çift 2500

14.31.10.50.00 Çorap; kadınlar için uzun çorap; dokumaya elverişli diğer
maddelerden (tek katı <67 desiteks) (örme)

çift 2500

14.31.10.50.00 Uzun veya diz altı kadın çorapları, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
sentetik elyaftan yapılmış (tek kat iplik başına 67 desiteksten
küçük olanlar)

çift 2500

14.31.10.50.00 Çorap; kadınlar için diz altı çorap; dokumaya elverişli diğer
maddelerden (tek katı <67 desiteks) (örme)

çift 2500
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14.31.10.50.00 Çorap; kadınlar için diz altı çorap; sentetik liflerden (tek katı <67
desiteks) (örme)

çift 2500

14.31.10.90.01 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)

çift 2500

14.31.10.90.02 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)

çift 2500

14.31.10.90.03 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)

çift 2500

14.31.10.90.04 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)

çift 2500

14.31.10.90.05 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)

çift 2500

14.31.10.90.06 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)

çift 2500

14.31.10.90.07 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)

çift 2500

14.39.10.31.00 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)

adet 2600

14.39.10.31.00 Erkek/erkek çocuk için kazaklar ve süveterler; yünden, diğerleri adet 2600

14.39.10.31.00 Erkek/erkek çocuk için kazaklar ve süveterler; kaşmir keçisinin
kıllarından, diğerleri

adet 2600

14.39.10.31.00 Erkek/erkek çocuk için kazaklar ve süveterler; diğerleri adet 2600

14.39.10.32.00 Kadın/kız çocuk için kazaklar ve süveterler; diğerleri adet 2600

14.39.10.32.00 Kadın/kız çocuk için kazaklar ve süveterler; yünden, diğerleri adet 2600

14.39.10.32.00 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)

adet 2600

14.39.10.33.00 Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri eşya (örme),
yünden (ağırlık => %50 yün, birim ağırlık >600 gr )

adet 2600

14.39.10.33.00 Kazak ve süveterler, ağırlığına göre yün içeriği ≥ % 50 ve parça
başına ağırlığı ≥ 600 gr olanlar

adet 2600

14.39.10.53.00 Kazak ve süveterler, pamuktan yapılmış (hafif ince örgüden sıfır,
polo veya balıkçı yaka olanlar)

adet 2600

14.39.10.53.00 Kazaklar, süveterler; yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı hafif
ince örme, pamuktan

adet 2600

14.39.10.55.00 Kazak ve süveterler, suni ve sentetik elyaftan yapılmış (hafif ince
örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka olanlar)

adet 2600
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14.39.10.55.00 Kazaklar, süveterler; yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı hafif
ince örme, sentetik veya suni liflerden

adet 2600

14.39.10.61.01 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)

adet 2600

14.39.10.61.02 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)

adet 2600

14.39.10.61.03 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)

adet 2600

14.39.10.62.01 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)

adet 2600

14.39.10.62.02 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)

adet 2600

14.39.10.62.03 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)

adet 2600

14.39.10.71.00 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)

adet 2600

14.39.10.71.00 Erkek/erkek çocuk için kazaklar ve süveterler; sentetik veya suni
liflerden diğerleri

adet 2600

14.39.10.72.00 Kadın/kız çocuk için kazaklar ve süveterler; sentetik veya suni
liflerden diğerleri

adet 2600

14.39.10.72.00 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)

adet 2600

14.39.10.90.00 Kadın/kız çocuk için hırka; ipek/ipek döküntülerinden (örme) adet 2600

14.39.10.90.00 Kadın/kız çocuk için süveter; ipekten (t 156) (örme) adet 2600

14.39.10.90.00 Kadın/kız çocuk için yelek; dokunabilir diğer maddelerden (örme) adet 2600

14.39.10.90.00 Kadın/kız çocuk için yelek; ipek/ipek döküntülerinden (örme) adet 2600

14.39.10.90.00 Kazak, sweatshirt (s-shirt), süveter, yelek ve hırkalar, tekstil
malzemelerinden yapılmış (yün, ince hayvan kılı, pamuk, suni ve
sentetik elyaftan yapılanlar hariç)

adet 2600

14.39.10.90.00 Kazaklar, süveterler (örme), keten ve ramiden adet 2600

14.39.10.90.00 Kadın/kız çocuk için hırka; dokunabilir diğer maddelerden (örme) adet 2600

14.39.10.90.00 Hırka, yelek, süveter benzeri giyim eşyası; diğer (örme) adet 2600

14.39.10.90.00 Erkek/erkek çocuk için yelek; ipek/ipek döküntülerinden (örme) adet 2600

14.39.10.90.00 Erkek/erkek çocuk için yelek; dokunabilir diğer maddelerden
(örme)

adet 2600

14.39.10.90.00 Erkek/erkek çocuk için hırka; dokunabilir diğer maddelerden
(örme)

adet 2600

14.39.10.90.00 Erkek/erkek çocuk için hırka; ipek/ipek döküntülerinden (örme) adet 2600

15.11.10.30.00 Tavşan/yabani tavşan kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş, bütün
halinde

adet 2600

15.11.10.30.00 Tabaklanmış veya işlenmiş, fakat monte edilmemiş bütün
halindeki kürklü deriler (tavşan, yabani tavşan veya kuzudan elde
edilen)

adet 2600
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15.11.10.30.00 Kuzu ve koyunların kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş, bütün
halinde

adet 2600

15.11.10.30.00 Astragan, Broadtail, Karakul, Pers, Hint vb. kuzuları dabaklanmış,
aprelenmiş, bütün halinde

adet 2600

15.11.10.50.00 Beyaz mantolu/mavi sırtlı kapüşonlu fok yavruları kürkü; dabaklı,
apreli, bütün

TL 3000

15.11.10.50.00 Bütün halinde diğer kürkler; dabaklanmış, aprelenmiş TL 3000

15.11.10.50.00 Bütün halindeki deri, parça, kırpıntıları (birleştirilmiş) uzatılmış TL 3000

15.11.10.50.00 Bütün halindeki diğer deriler, parça, kırpıntıları (birleştirilmiş) TL 3000

15.11.10.50.00 Dağ sıçanı kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş, bütün halinde TL 3000

15.11.10.50.00 Dağ sıçanı; bütün halindeki deriler, parça, kırpıntıları
(birleştirilmiş)

TL 3000

15.11.10.50.00 Kedigiller (aslangiller) bütün halindeki deri, parça, kırpıntıları
(birleştirilmiş)

TL 3000

15.11.10.50.00 Kedigiller (aslangiller) kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş, bütün
halinde

TL 3000

15.11.10.50.00 Kunduz; bütün halindeki deriler, parça, kırpıntıları (birleştirilmiş) TL 3000

15.11.10.50.00 Mantolu/kapişonlu fok yavruları; deri, parça, kırpıntıları
(birleştirilmiş)

TL 3000

15.11.10.50.00 Mink (vizon) bütün halindeki deriler, parçaları, kırpıntıları
(birleştirilmiş)

TL 3000

15.11.10.50.00 Mink (vizon) kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş (bütün halinde) TL 3000

15.11.10.50.00 Misk sıçanı kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş, bütün halinde TL 3000

15.11.10.50.00 Misk sıçanı; bütün halindeki deriler, parça, kırpıntıları
(birleştirilmiş)

TL 3000

15.11.10.50.00 Persaniye, hint, çin vb kuzu; bütün halindeki deri, parça, kırpıntı
(birleştirilmiş)

TL 3000

15.11.10.50.00 Sincap kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş, bütün halinde TL 3000

15.11.10.50.00 Sincap; bütün halindeki deriler, parça, kırpıntıları (birleştirilmiş) TL 3000

15.11.10.50.00 Su samuru/güney amerika kunduzu kürkü; dabaklanmış,
aprelenmiş, bütün halinde

TL 3000

15.11.10.50.00 Su samuru/Güney Amerika kunduzu; bütün halindeki deri, parça,
kırpıntı (birleştirilmiş)

TL 3000

15.11.10.50.00 Tabaklanmış veya işlenmiş kürklü deriler veya postlar (tavşan,
yabani tavşan veya kuzu hariç)

TL 3000

15.11.10.50.00 Tavşan/yabani tavşan; bütün halindeki deri, parça, kırpıntıları
(birleştirilmiş)

TL 3000

15.11.10.50.00 Tilki kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş, bütün halinde TL 3000

15.11.10.50.00 Tilki; bütün halindeki deriler, parça, kırpıntıları (birleştirilmiş) TL 3000

15.11.10.50.00 Baş, kuyruk, pençeler, diğer kürkten parçalar, kırpıntılar; dabaklı TL 3000

15.11.10.50.00 Ayı balığı; bütün halindeki deriler, parça, kırpıntıları
(birleştirilmiş)

TL 3000

15.11.10.50.00 Ayı balığı kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş, bütün halinde TL 3000

15.11.10.50.00 Astragan, karakul; bütün halindeki deriler, parça, kırpıntıları
(birleştirilmiş)

TL 3000

15.11.10.50.00 Kunduz kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş, bütün halinde TL 3000

15.11.21.00.00 Güderi; koyun ve kuzulardan elde edilenler m² 2300

15.11.21.00.00 Güderi; diğer hayvanlardan elde edilenler m² 2300

15.11.21.00.00 Güderi ve güderi bileşenleri m² 2300
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15.11.22.00.00 Rugan deri; rugan lame deri ve metalize deri m² 2300

15.11.22.00.00 Rugan deri ve köseleler m² 2300

15.11.22.00.00 Ruganla kaplanmış deri ve köseleler m² 2300

15.11.22.00.00 Metalize deri ve köseleler m² 2300

15.11.31.00.00 Diğer sığır deri.;sırçalı, parçalı, yarma (dabaklanmış., tüm, kuru;
ağırlık<4.5kg;yüzey< 2, 6m2)

kg 1500

15.11.31.00.00 Dana derisi; sırçalı, bütün, yarma (dabaklanmış, kuru; ağırlık<
4.5kg; yüzey< 2, 6m2 )

kg 1500

15.11.31.00.00 Sığırların tüm halindeki yarmalı, parçalanmamış diğer derisi
(yüzey alanı 2, 6m2 az)

kg 1500

15.11.31.00.00 Sığırların tüm halindeki yarmalı, parçalanmamış derisinden vidala
(yüzey alanı 2, 6m2 az)

kg 1500

15.11.31.00.00 Sığırların sırçalı, parçalanmamış, yarma derisi (tüm halde, yaş;
yüzey alanı 2, 6m2 az)

kg 1500

15.11.31.00.00 Sığırların dabaklanmış, yaş, bütün haldeki diğer derileri (yüzeyi;
2, 6 m2 den az)

kg 1500

15.11.31.00.00 Sığır derisi dabaklanmış, yaş, sırçalı, bütün, yarma (yüzeyi; 2, 6
m2 den fazla)

kg 1500

15.11.31.00.00 Sığır derisi dabaklanmış, hazırlanmış, yarma, bütün halde; vidala
(yüzeyi 2.6m2 fazla)

kg 1500

15.11.31.00.00 Sığır derisi dabaklanmış, hazırlanmış, sırçalı, bütün halde;diğer
(yüzeyi 2.6m2 fazla)

kg 1500

15.11.31.00.00 Sığır deri ve videlası dabaklanmış, hazırlanmış, sırçalı, bütün
halde;(yüzeyi 2.6m2 fazla)

kg 1500

15.11.31.00.00 Sığır deri ve köselesi; yaş, bütün halde diğer deriler (yüzeyi; 2, 6
m2 den fazla)

kg 1500

15.11.31.00.00 Sığır deri ve köselesi dabaklanmış, hazırlanmış diğer halde
(yüzeyi 2.6m2 den az)

kg 1500

15.11.31.00.00 Sığır deri kösele, sırçalı, parçalı, yarma (tüm , kuru;ağırlık 4.5kg.
az; yüzeyi 2, 6m2 az)

kg 1500

15.11.31.00.00 Sığır deri kösele bütün, yarma (tüm halde, kuru; ağırlık< 4.5kg.;
yüzeyi 2, 6m2 az)

kg 1500

15.11.31.00.00 Hint danası, parçalı, yarma derisi (dabak., bütün, kuru; ağırlık<
4.5kg; yüzeyi<2, 6m2)

kg 1500

15.11.31.00.00 Hint danası, bütün, yarma derisi ( kuru; ağırlık<4.5kg; yüzey< 2,
6m2)

kg 1500

15.11.31.00.00 Hint danası sırçalı, bütün, yarma ( kuru; ağırlık< 4.5kg; yüzey< 2,
6m2 )

kg 1500

15.11.31.00.00 Hint danası derisi; sırçalı, bütün, (dabaklanmış, bütün, kuru;
ağırlık< 4.5kg; yüzey< 2, 6m2)

kg 1500

15.11.31.00.00 Diğer sığır derisi parçalı, yarma (dabaklanmış, bütün, kuru;
ağırlık< 4.5kg, yüzey< 2, 6m2)

kg 1500

15.11.31.00.00 Deri (büyükbaş hayvan derileri, kılsız ve bütün halde) kg 1500

15.11.31.00.00 Diğer hayvan deri.sırçalı, parçalı, yarma (dabaklanmış, tüm,
kuru;ağırlık<4.5kg; yüzey< 2, 6m2)

kg 1500

15.11.31.00.00 Diğer hayvan parçalı, yarma derisi (dabaklanmış, bütün, kuru;
ağırlık< 4.5kg; yüzey< 2, 6m2)

kg 1500

15.11.31.00.00 Dana; bütün, yarma derisi (dabaklanmış, kuru; ağırlık<4.5kg;
yüzey< 2, 6m2 )

kg 1500

15.11.32.00.00 Deri (büyükbaş hayvan derileri, kılsız), bütün halde olmayan kg 1500

15.11.32.00.00 Sığır ve at derilerinden; diğerleri; sırçalı, kenarlar dahil kg 1500
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15.11.32.00.00 Sığır derisi dabaklanmış, yaş, sırçalı, bütün, yarma, (yüzeyi; 2, 6
m2 den fazla)

kg 1500

15.11.32.00.00 Sığır ve at derilerinden; taban köselesi; sırçalı, kenarlar dahil kg 1500

15.11.32.00.00 Sığırların deri ve köseleleri; yaş, diğer haldeki diğer derileri
(yüzeyi; 2, 6 m2 den az)

kg 1500

15.11.32.00.00 Sığırların diğer derilerinden; deri ve köseleler (kenarlar dahil) kg 1500

15.11.32.00.00 Sığırların parçalanmamış, yarma deri ve köselesi (diğer halde,
kuru)

kg 1500

15.11.32.00.00 Sığırların sırçalı, parçalanmamış, yarma deri ve köselesi (diğer
halde, kuru)

kg 1500

15.11.32.00.00 Sığırların yarma derilerinden deri ve kösele kg 1500

15.11.33.00.00 Atın dabaklanmış yaş diğer derileri kg 1500

15.11.33.00.00 Atın dabaklanmış ve hazırlanmış diğer haldeki diğer deri ve
köselesi; diğer

kg 1500

15.11.33.00.00 Atın dabaklanmış ve hazırlanmış diğer deri ve köselesi kg 1500

15.11.33.00.00 Atın dabaklanmış yaş, sırçalı, parçalanmamış, yarma derileri kg 1500

15.11.33.00.00 Sığırların tüm halindeki sırçalı, parçalanmamış diğer derisi (yüzey
alanı 2, 6m2 az)

kg 1500

15.11.33.00.00 Atın kuru, sırçalı vs. diğer kuru derileri (yüzeyi 2.6m2 den fazla) kg 1500

15.11.33.00.00 Atın yarma derilerinden deri ve kösele kg 1500

15.11.33.00.00 Deri (at ve at benzeri hayvan derileri, kılsız) kg 1500

15.11.33.00.00 Sığırların parçalanmamış, yarma diğer derisi (diğer halde, kuru) kg 1500

15.11.33.00.00 Atın diğer deri ve köseleleri kg 1500

15.11.41.30.00 Hint melezi (koyun/kuzu) kuru derisi; bitkisel ön dabaklama
yapılmış

kg 1500

15.11.41.30.00 Deri (koyun veya kuzu derileri, yünsüz), tabaklanmış, fakat daha
fazla işlenmemiş (güderi hariç)

kg 1500

15.11.41.30.00 Koyun ve kuzuların dabaklanmış derisi (yünü alınmış,
parçalanmamış, yaş halde)

kg 1500

15.11.41.30.00 Koyun ve kuzuların dabaklanmış derisi (yünü alınmış,
parçalanmış, yaş halde)

kg 1500

15.11.41.30.00 Koyun ve kuzuların kuru derileri; parçalanmamış kg 1500

15.11.41.30.00 Koyun ve kuzuların kuru derileri; parçalanmış kg 1500

15.11.41.50.00 Deri (koyun veya kuzu derileri, yünsüz), tabaklandıktan sonra
parşömen giydirilmiş veya işlenmiş (güderi, rugan deri, rugan
lamine deri ve metalize deri hariç)

m² 2300

15.11.41.50.00 Koyun ve kuzuların diğer deri ve köseleleri m² 2300

15.11.42.30.00 Diğer keçi ve oğlak derileri; kuru halde kg 1500

15.11.42.30.00 Deri (keçi veya oğlak derileri, kılsız), tabaklanmış veya yeniden
tabakalanmış, fakat daha fazla işlenmemiş (güderi hariç)

kg 1500

15.11.42.30.00 Hint keçisi ve oğlakları; kuru derisi; bitkisel ön dabaklama
yapılmış

kg 1500

15.11.42.30.00 Keçi ve oğlakların dabaklanmış yaş derileri; parçalanmış kg 1500

15.11.42.30.00 Keçi ve oğlakların dabaklanmış yaş derileri; parçalanmamış kg 1500

15.11.42.50.00 Keçi ve oğlakların diğer deri ve köseleleri m² 2300

15.11.42.50.00 Deri (keçi veya oğlak derileri, kılsız), tabaklandıktan sonra
parşömen giydirilmiş veya işlenmiş (güderi, rugan deri, rugan
lamine deri ve metalize deri hariç)

m² 2300
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15.11.43.30.00 Domuzların dabaklanmış derisi (yünü alınmış, parçalamamış,
kuru halde)

kg 1500

15.11.43.30.00 Domuz derisi (kılsız), tabaklanmış veya yeniden tabakalanmış,
fakat daha fazla işlenmemiş

kg 1500

15.11.43.30.00 Domuzların dabaklanmış derisi (yünü alınmış, parçalamamış, yaş
halde)

kg 1500

15.11.43.30.00 Domuzların dabaklanmış derisi (yünü alınmış, parçalanmış, yaş
halde)

kg 1500

15.11.43.30.00 Domuzların dabaklanmış derisi (yünü alınmış, parçalanmış, kuru
halde)

kg 1500

15.11.43.50.00 Domuz derisi (kılsız), tabaklandıktan sonra parşömen giydirilmiş
veya işlenmiş (güderi, rugan deri, rugan lamine deri ve metalize
deri hariç)

m² 2300

15.11.43.50.00 Domuzların diğer deri ve köseleleri m² 2300

15.11.51.00.00 Diğer hayvanların dabaklanmış, kuru derileri kg 1500

15.11.51.00.00 Diğer hayvanların dabaklanmış, yaş derileri kg 1500

15.11.51.00.00 Diğer hayvanların deri ve köseleleri kg 1500

15.11.51.00.00 Sürüngenlerin bitkisel ön dabaklama yapılmış derileri kg 1500

15.11.51.00.00 Sürüngenlerin dabaklanmış derileri; diğerleri kg 1500

15.11.51.00.00 Sürüngenlerin diğer deri ve köseleri kg 1500

15.11.51.00.00 Deri, diğer hayvanlardan elde edilen, kılsız kg 1500

15.11.52.00.00 Deri veya deri elyafı esaslı deri bileşimleri (kalın dilim, levha
veya şerit halinde)

m² 2300

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

m² 2300

15.12.11.00.00 Her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer vb TL 3000

15.12.11.00.00 Saraçlık ve koşum takımı (herhangi bir hayvan için, herhangi bir
malzemeden) (koşum kayışı, tasma kayışı, dizlik, köpek ağızlığı,
eyer örtüsü, heybe, köpek kıyafetleri ve benzerleri dahil)

TL 3000

15.12.12.10.00 Evrak, okul çantaları vb mahfazalar; elastiki/kauçuklu olmayan
örme eşyadan olan

adet 2600

15.12.12.10.00 Evrak, okul çantaları vb mahfazalar; plastik madde yapraklarından
yapılmış olan

adet 2600

15.12.12.10.00 Evrak, okul çantaları vb mahfazalar; rugandan olanlar adet 2600

15.12.12.10.00 Evrak, okul çantaları vb mahfazalar; tabii deri ve köseleden adet 2600

15.12.12.10.00 Sandık, bavul, makyaj çantası, evrak çantası, okul çantası ve
benzeri muhafazalar (deri, deri bileşenleri, rugan, plastik, tekstil
malzemeleri, alüminyum veya diğer malzemelerden yapılmış)

adet 2600

15.12.12.10.00 Sandık, bavul, valiz, evrak, okul çantası vb mahfazalar;
kalıplanmış plastik maddeden

adet 2600

15.12.12.10.00 Sandık, bavul, valizler, çantalar vb mahfazalar; dökme demir,
demir/çelikten/çinkodan

adet 2600

15.12.12.10.00 Sandık, bavul, valizler, okul ve evrak çantaları vb mahfazalar;
ahşap/nikelden

adet 2600

15.12.12.10.00 Sandık, bavul, valizler, okul ve evrak çantaları vb mahfazalar;
alüminyumdan

adet 2600

15.12.12.10.00 Sandık, bavul, valizler, okul ve evrak çantaları vb mahfazalar;
bakırdan

adet 2600

15.12.12.10.00 Sandık, bavul, valizler, okul ve evrak çantaları vb mahfazalar;
diğer

adet 2600
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15.12.12.10.00 Sandıklar, bavullar, valizler; diğer adet 2600

15.12.12.10.00 Sandıklar, bavullar, valizler; elastiki/kauçuklu olmayan örme
eşyadan olanlar

adet 2600

15.12.12.10.00 Sandıklar, bavullar, valizler; tabii deri ve köseleden olanlar adet 2600

15.12.12.10.00 Sandıklar, bavullar, valizler; terkip yoluyla elde edilen deri,
köseleden olanlar

adet 2600

15.12.12.10.00 Evrak, okul çantaları vb mahfazalar; diğer adet 2600

15.12.12.10.00 Evrak, okul çantaları vb mahfaza; terkip yoluyla elde edilen deri,
köseleden olan

adet 2600

15.12.12.10.00 Sandıklar, bavullar, valizler; plastik madde yapraklarından
yapılmış olan

adet 2600

15.12.12.10.00 Sandıklar, bavullar, valizler; rugandan olanlar adet 2600

15.12.12.20.00 El çantaları; dış yüzleri elastiki/kauçuklu olmayan örme eşyadan
olanlar

adet 2600

15.12.12.20.00 Diğer el çantaları adet 2600

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

adet 2600

15.12.12.20.00 El çantaları; diğer dokumaya elverişli maddelerden olanlar adet 2600

15.12.12.20.00 El çantaları; dış yüzleri plastik madde yapraklarından yapılmış
olanlar

adet 2600

15.12.12.20.00 El çantaları (deri, deri bileşenleri, rugan, plastik tabaka, tekstil
malzemeleri, alüminyum veya diğer malzemelerden yapılmış;
sapsız olanlar dahil)

adet 2600

15.12.12.30.00 Cepte veya el çantasında taşınan eşyalar TL 3000

15.12.12.30.00 Cepte/el çantasında taşınan eşya; ahşap olanlar TL 3000

15.12.12.30.00 Cepte/el çantasında taşınan eşya; alüminyumdan, dökme
demir/çelikten/çinkodan

TL 3000

15.12.12.30.00 Cepte/el çantasında taşınan eşya; bakırdan olanlar TL 3000

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

TL 3000

15.12.12.30.00 Cep/çanta eşyası; işlenmiş bağa, sedef, boynuz, mercan vb diğer
hayvansal maddeden

TL 3000

15.12.12.30.00 Cepte/el çantasında taşınan eşya; elastiki/kauçuklu olmayan örme
eşyadan olanlar

TL 3000

15.12.12.30.00 Cepte/el çantasında taşınan eşya; nikelden olanlar TL 3000

15.12.12.30.00 Cepte/el çantasında taşınan eşya; plastik madde yapraklarından
yapılmış olanlar

TL 3000

15.12.12.30.00 Diğer maddelerden cep/el çantası eşyası TL 3000

15.12.12.30.00 Cep/çanta eşyası; işlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel, mineral
maddelerden olan

TL 3000

15.12.12.30.00 Cepte/el çantasında taşınan eşya; diğer TL 3000

15.12.12.50.00 Başka yerde sınıflandırılmamış çantalar ve muhafazalar TL 3000

15.12.12.50.00 Diğer dokumaya elverişli maddelerden seyahat, tuvalet, sırt ve
spor çantaları

TL 3000

15.12.12.50.00 Diğer maddelerden diğer mahfazalar TL 3000

15.12.12.50.00 Diğer mahfazalar; ahşap olanlar TL 3000

15.12.12.50.00 Diğer mahfazalar; alüminyumdan, dökme demir/çelikten/çinkodan TL 3000

15.12.12.50.00 Diğer mahfazalar; bakırdan olanlar TL 3000
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15.12.12.50.00 Diğer mahfazalar; işlenmiş bağa, fildişi, kemik, mercan ve diğer
hayvansal maddeden

TL 3000

15.12.12.50.00 Diğer mahfazalar; işlenmiş yontulmaya uygun bitkisel, mineral
maddeden

TL 3000

15.12.12.50.00 Diğer mahfazalar; nikelden olanlar TL 3000

15.12.12.50.00 Elastiki/kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan diğer
mahfazalar

TL 3000

15.12.12.50.00 Müzik aletleri mahfazaları; plastik madde yapraklarından yapılmış
olan

TL 3000

15.12.12.50.00 Plastik madde yapraklarından yapılmış olan diğer mahfazalar TL 3000

15.12.12.50.00 Seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları (dış yüzü diğer maddelerden
olanlar)

TL 3000

15.12.12.50.00 Seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları; diğer TL 3000

15.12.12.50.00 Seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları; plastik madde
yapraklarından

TL 3000

15.12.12.50.00 Seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları; rugandan olanlar TL 3000

15.12.12.50.00 Seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları; tabii deri ve köseleden
olanlar

TL 3000

15.12.12.50.00 Seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları; terkip ile elde edilen deri,
köseleden

TL 3000

15.12.12.50.00 Seyahat, tuvalet, sırt, spor çantaları; elastiki/kauçuksuz örme
eşyadan, mensucattan

TL 3000

15.12.12.70.00 Elbise temizleme setleri adet 2600

15.12.12.70.00 Tuvalet takımları adet 2600

15.12.12.70.00 Tuvalet malzemesi/dikiş/elbise, ayak.temizliği için deri,
mensucat/plastikten kılıf.

adet 2600

15.12.12.70.00 Seyahat setleri (kişisel bakım, dikiş veya ayakkabı ya da elbise
temizlemek için) (manikür takımı hariç)

adet 2600

15.12.13.00.00 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)

adet 2600

15.12.13.00.00 Plastik maddelerden saat kayışları adet 2600

15.12.13.00.00 Mensucattan mamul saat kayışları adet 2600

15.12.13.00.00 İnci/kıymetli taş; sentetik/terkip yoluyla elde edilen taşlardan saat
kayışları

adet 2600

15.12.13.00.00 Diğer maddelerden saat kayışları adet 2600

15.12.13.00.00 Suni/terkip yoluyla elde edilen deriden saat kayışları adet 2600

15.12.13.00.00 Tabii deri ve köseleden olan saat kayışları adet 2600

15.12.19.30.00 Deriden veya deri bileşimlerinden ürünler (makinelerde veya
mekanik cihazlarda kullanılan veya diğer teknik kullanımlar için
olanlar dahil)

kg 1500

15.12.19.30.00 Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden taşıyıcı kolonlar kg 1500

15.12.19.30.00 Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden transmisyon
kolonları

kg 1500

15.12.19.30.00 Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri/köseleden teknik işler için
diğer eşya

kg 1500

15.12.19.30.00 Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri/köseleden, makinelerde
kullanılan ve dokuma sanayii için takeler

kg 1500

15.12.19.60.00 Başka yerde sınıflandırılmamış deriden veya deri bileşimlerinden
ürünler

TL 3000
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15.12.19.60.00 Tabii deri veya köseleden diğer eşya TL 3000

15.12.19.60.00 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya TL 3000

15.20.11.00.01 Dize kadar olan su geçirmez, kauçuk ve plastik yüzlü çizme vb.
ayakkabılar (koruyucu metal burunlu olanlar hariç)

çift 2500

15.20.11.00.02 Ayak bileğine kadar olan su geçirmez kauçuk ve plastik yüzlü bot
vb. ayakkabılar (koruyucu metal burunlu olanlar hariç)

çift 2500

15.20.11.00.03 Yüzü kauçuk veya plastik su geçirmez diğer ayakkabılar
(koruyucu metal burunlu olanlar hariç)

çift 2500

15.20.12.10.00 Ayakkabı; yüzü plastikten (yüzü şeritlerden yapılmış, topuk
yüksekliği >3 cm)

çift 2500

15.20.12.10.00 Ayakkabı; yüzü plastikten (yüzü şeritlerden yapılmış, diğer) çift 2500

15.20.12.10.00 Ayakkabı; yüzündeki kayışların tabandan delik geçirilmesi
şeklinde

çift 2500

15.20.12.10.00 Sandaletler, tabanı ve sayası kauçuk veya plastik olanlar (parmak
arası sandaletler ve tokyolar dahil)

çift 2500

15.20.12.31.00 Ayakkabı; diğer (yüzü kauçuktan olanlar, diğer) çift 2500

15.20.12.31.00 Ayakkabı; bileği örten; diğerleri çift 2500

15.20.12.31.00 Ayakkabı; yüzü plastikten (erkek/kadınlara ait olduğu
belirlenemeyen)

çift 2500

15.20.12.31.00 Gündelik/abiye ayakkabı, bot vb., sayası kauçuk veya plastikten
olanlar

çift 2500

15.20.12.31.00 Ayakkabı; yüzü plastikten (erkekler için) çift 2500

15.20.12.31.00 Ayakkabı; yüzü plastikten (iç tabanının uzunluğu <24 cm) çift 2500

15.20.12.31.00 Ayakkabı; yüzü plastikten (kadınlar için) çift 2500

15.20.12.37.00 Ayakkabı; yüzü plastikten diğerleri (terlik ve ev içinde giyilen) çift 2500

15.20.12.37.00 Terlikler ve evde giyilen diğer ayakkabılar, sayası plastik, tabanı
kauçuk veya plastik olanlar (ev terliği, pisi pisi (dans terliği vb.),
pandof)

çift 2500

15.20.13.30.00 Ayakkabı; yüzü deriden, diğer; iç tabanı olmayan, platform
üzerine yapılmış olan

çift 2500

15.20.13.30.00 Ayakkabı; diğer tabanı kösele, yüzü deri, iç tabanı olmayan,
platform üzerine yapılmış olan

çift 2500

15.20.13.30.00 Ayakkabı; bileği kapatan, tabanı kösele, yüzü deri, iç tabanı
olmayan, platform üzerine yapılmış olan

çift 2500

15.20.13.30.00 Ayakkabı; bileği kapatan diğer yüzü deri, iç tabanı olmayan,
platform üzerine yapılmış olan

çift 2500

15.20.13.30.00 Ayakkabı, bot vb., tabanı tahta, sayası deri olanlar (takunyalar
dahil; iç tabanlı veya koruyucu metal burunlu olanlar hariç)

çift 2500

15.20.13.51.00 Ayakkabı; bileği örten (iç taban uzunluğu=>24cm.dış tabanı tabii
kösele, erkek)

çift 2500

15.20.13.51.00 Diğer terlikler ve ayakkabılar; erkekler için çift 2500

15.20.13.51.00 Gündelik/abiye ayakkabı, bot vb., sayası deri olanlar, erkekler için
(bot ve ayakkabılar dahil; fakat, su geçirmez olanlar ve koruyucu
metal burunlu olanlar hariç)

çift 2500

15.20.13.51.00 Diğer ayakkabılar,erkekler için çift 2500

15.20.13.51.00 Ayakkabı; diğer (iç tabanı =>24 cm. yüzü deriden, dış tabanı tabii
köseleden, erkek)

çift 2500

15.20.13.51.00 Ayakkabı; bileği örten, baldırı örtmeyen (iç taban uzunluğu =>24
cm.erkek için)

çift 2500

15.20.13.51.00 Diğer ayakkabılar; bileği örten, iç tabanı =>24 cm, erkekler için çift 2500
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15.20.13.52.00 Ayakkabı; bileği örten, baldırı örtmeyen (iç taban uzunluğu =>24
cm. kadın için)

çift 2500

15.20.13.52.00 Ayakkabı; bileği örten fakat baldırı örtmeyenler,diğerleri çift 2500

15.20.13.52.00 Ayakkabı; bileği örten (iç taban uzunluğu=>24cm.dış tabanı tabii
kösele, kadın)

çift 2500

15.20.13.52.00 Gündelik/abiye ayakkabı, sayası deri olanlar, kadınlar için (bot ve
ayakkabılar dahil; fakat, su geçirmez olanlar ve koruyucu metal
burunlu olanlar hariç)

çift 2500

15.20.13.52.00 Diğer terlikler ve ayakkabılar; kadınlar için çift 2500

15.20.13.52.00 Diğer terlikler ve ayakkabılar; diğer çift 2500

15.20.13.52.00 Diğer ayakkabılar; bileği örten, iç tabanı =>24 cm, kadınlar için çift 2500

15.20.13.52.00 Diğer ayakkabılar; bileği örten, iç tabanı =>24 cm çift 2500

15.20.13.52.00 Ayakkabı; diğer (iç tabanı =>24 cm. yüzü deriden, dış tabanı tabii
köseleden, kadın)

çift 2500

15.20.13.52.00 Diğer ayakkabılar,kadınlar için çift 2500

15.20.13.53.00 Ayakkabı; diğer (iç tabanı <24 cm. yüzü deriden, dış tabanı tabii
köseleden)

çift 2500

15.20.13.53.00 Ayakkabı; bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, iç taban
uzunluğu < 24 cm ,diğerleri

çift 2500

15.20.13.53.00 Ayakkabı; bileği örten (iç taban uzunluğu<24cm.dış tabanı tabii
kösele)

çift 2500

15.20.13.53.00 Gündelik/abiye ayakkabı, sayası deri olanlar, çocuklar için (bot ve
ayakkabılar dahil; fakat, su geçirmez olanlar ve koruyucu metal
burunlu olanlar hariç)

çift 2500

15.20.13.53.00 Diğer terlikler ve ayakkabılar; iç taban uzunluğu<24 cm çift 2500

15.20.13.53.00 Diğer ayakkabılar,(iç taban<=24 cm) çift 2500

15.20.13.53.00 Ayakkabı; bileği örten, baldırı örtmeyen (iç taban<24 cm.dış
taban tabii kösele)

çift 2500

15.20.13.61.00 Sandaletler, sayası deri olan, erkekler için (parmak arası
sandaletler ve tokyolar dahil)

çift 2500

15.20.13.61.00 Diğer ayakkabılar; yüzü şeritlerden yapılmış, erkekler için çift 2500

15.20.13.61.00 Ayakkabı; yüzü şeritten (iç taban uzunluğu=>24 cm.dış taban tabii
kösele; erkek)

çift 2500

15.20.13.62.00 Sandaletler, sayası deri olan, kadınlar için (parmak arası
sandaletler ve tokyolar dahil)

çift 2500

15.20.13.62.00 Diğer ayakkabılar; yüzü şeritlerden yapılmış, kadınlar için çift 2500

15.20.13.62.00 Diğer ayakkabılar; yüzü şeritlerden yapılmış, diğer çift 2500

15.20.13.62.00 Diğer ayakkabılar; dış tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm.
den fazla olanlar

çift 2500

15.20.13.62.00 Ayakkabı; yüzü şeritten (topuk yüksekliği>3cm, yüzü deriden, dış
taban tabii kösele)

çift 2500

15.20.13.62.00 Ayakkabı; yüzü şeritten (iç taban uzunluğu=>24 cm.dış taban tabii
kösele; kadın)

çift 2500

15.20.13.63.00 Sandaletler, sayası deri olan, çocuklar için (parmak arası
sandaletler ve tokyolar dahil)

çift 2500

15.20.13.63.00 Ayakkabı; yüzü şeritten (iç taban uzunluğu<24 cm, dış taban tabii
kösele)

çift 2500

15.20.13.63.00 Diğer ayakkabılar; yüzü şeritlerden yapılmış, iç taban uzunluğu
<24 cm

çift 2500
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15.20.13.70.00 Terlik ve diğer ev ayakkabıları (dış taban tabii kösele; bebek,
çocuk için)

çift 2500

15.20.13.70.00 Terlik ve diğer ev ayakkabıları (dış taban tabii kösele; kadınlar
için, yüzü deri)

çift 2500

15.20.13.70.00 Terlik ve evde giyilen diğer ayakkabılar, tabanı kauçuk, plastik
veya kösele, sayası deri olanlar (ev terliği, pisi pisi (dans terliği
vb.), pandof vb.)

çift 2500

15.20.13.70.00 Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar çift 2500

15.20.13.70.00 Terlik ve diğer ev ayakkabıları (dış taban tabii kösele; erkekler
için, yüzü deri)

çift 2500

15.20.13.80.00 Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden olan diğer
ayakkabılar

çift 2500

15.20.13.80.00 Ayakkabı, bot vb., tabanı tahta, mantar veya diğer malzemelerden
ve sayası deri olanlar (tabanı kauçuk, plastik veya kösele olanlar
hariç)

çift 2500

15.20.14.44.00 Terlik ve diğer ev ayakkabıları (dış taban kauçuk/plastik, bebek ve
çouk için)

çift 2500

15.20.14.44.00 Terlik ve diğer ev ayakkabıları (dış taban kauçuk/plastik, erkekler
için)

çift 2500

15.20.14.44.00 Terlik ve diğer ev ayakkabıları (dış taban kauçuk/plastik, kadınlar
için)

çift 2500

15.20.14.44.00 Terlikler ve evde giyilen diğer ayakkabılar, sayası tekstil
malzemesinden olanlar (ev terliği, pisi pisi (dans terliği vb.),
pandof vb.)

çift 2500

15.20.14.44.00 Terlik, ev ayakkabıları (dış taban diğer madde, yüzü dokumaya
elverişli madde kadın)

çift 2500

15.20.14.44.00 Terlik, ev ayakkabıları (dış taban diğer madde, yüzü dokumaya
madde çocuk ve bebek)

çift 2500

15.20.14.44.00 Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar,dış tabanı tabii
veya terkip yoluyla elde edilen köseleden

çift 2500

15.20.14.44.00 Terlik, ev ayakkabıları (dış taban diğer madde, yüzü dokumaya
elverişli madde erkek)

çift 2500

15.20.14.45.00 Ayakkabı, diğer (dış taban kauçuk/plastik, kadınlar için) çift 2500

15.20.14.45.00 Dış tabanı tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden diğer
ayakkabılar

çift 2500

15.20.14.45.00 Ayakkabı, bot vb., tabanı kauçuk, plastik veya kösele, sayası
tekstil malzemesinden olanlar (terlikler ve evde giyilen diğer
ayakkabılar ile spor ayakkabılar hariç)

çift 2500

15.20.14.45.00 Ayakkabı, diğer (dış taban kauçuk/plastik, bebek ve çocuklar için) çift 2500

15.20.14.45.00 Ayakkabı, diğer (dış taban kauçuk/plastik, erkekler için) çift 2500

15.20.14.46.00 Ayakkabı, diğer (dış taban diğer madde, yüzü dokumaya elverişli
madde, bebek ve çocuk)

çift 2500

15.20.14.46.00 Ayakkabı, bot vb., sayası kumaş olanlar (terlikler ve evde giyilen
diğer ayakkabılar ile tabanı kauçuk, plastik, deri veya deri
bileşimli olanlar hariç)

çift 2500

15.20.14.46.00 Ayakkabı, diğer (dış taban diğer madde, yüzü dokumaya elverişli
madde, erkek)

çift 2500

15.20.14.46.00 Ayakkabı, diğer (dış taban diğer madde, yüzü dokumaya elverişli
madde, kadın)

çift 2500

15.20.14.46.00 Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden,dış tabanı ahşap
veya mantardan diğer ayakkabılar

çift 2500

15.20.21.00.00 Ayakkabı; spor (dış taban kauçuk/plastik) çift 2500
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15.20.21.00.00 Ayakkabı; tenis, basketbol, jimnastik vb. (dış taban
kauçuk/plastik)

çift 2500

15.20.21.00.00 Spor ayakkabılar, tabanı kauçuk veya plastik, sayası tekstil
malzemelerinden olanlar (tenis, basketbol, jimnastik, antrenman
ve benzeri ayakkabılar dahil)

çift 2500

15.20.29.00.00 Ayakkabı; diğer sporlar için çift 2500

15.20.29.00.00 Ayakkabı; diğer sporlar için (yüzü deriden) çift 2500

15.20.29.00.00 Diğer spor ayakkabılar (kayak ve paten ayakkabıları hariç) çift 2500

15.20.31.20.00 Ayakkabı, bot vb. (su geçirmeyen ayakkabı dahil), tabanı ve
sayası kauçuk veya plastik (koruyucu metal burunlu olanlar)

çift 2500

15.20.31.20.00 Ayakkabı; bileği örten (koruyucu metal burunlu olan) çift 2500

15.20.31.20.00 Ayakkabı; dış taban yüzü kauçuk (koruyucu metal burunlu olan) çift 2500

15.20.31.20.00 Ayakkabı; dış tabanı ve yüzü kauçuk ve plastik maddeden,
metalden koruyucu burunluklu

çift 2500

15.20.31.20.00 Dış tabanı kauçuk veya plastik; üstü kauçuk olan ve burnu metal
koruyucularla kaplanan ayakkabı, bot, çizme ve benzerleri (su
geçirmez olanlar hariç)

Çift 2500

15.20.31.50.00 Ayakkabı, bot vb., tabanı kauçuk, plastik veya kösele; sayası deri
(koruyucu metal burunlu olanlar)

çift 2500

15.20.31.50.00 Ayakkabı; dış tabanı kauçuk/suni plastik maddelerden, yüzü deri çift 2500

15.20.31.50.00 Ayakkabı; dış tabanı tabi köseleden, koruycu metal burnu olan,
yüzü deri

çift 2500

15.20.31.50.00 Ayakkabı; dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden, yüzü
deri

çift 2500

15.20.32.00.00 Ayakkabı, diğer (dış taban kauçuk, plastik, tabii/terkip kösele,
erkekler için)

çift 2500

15.20.32.00.00 Ayakkabı, diğer (dış taban kauçuk, plastik, tabii/terkip kösele,
bebek ve çocuk)

çift 2500

15.20.32.00.00 Ayakkabı, diğer (dış taban kauçuk, plastik, tabii/terkip kösele,
kadınlar için)

çift 2500

15.20.32.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış tahta ayakkabılar, çeşitli özel
ayakkabılar ve diğer ayakkabılar

çift 2500

15.20.32.00.00 Ayakkabı; dış tabanı tabii kösele (yüzü baş parmağa dolanan deri
bir şeritten olan)

çift 2500

15.20.32.00.00 Ayakkabı, diğer (dış tabanı diğer maddelerden, kadınlar için) çift 2500

15.20.32.00.00 Ayakkabı, diğer (dış tabanı diğer maddelerden, erkekler için) çift 2500

15.20.32.00.00 Ayakkabı, diğer (dış tabanı diğer maddelerden, bebekler ve
çocuklar için)

çift 2500

15.20.40.20.00 Ayakkabı yüzleri ve bunların aksamı,deriden TL 3000

15.20.40.20.00 Ayakkabıların deri sayaları ve bunların parçaları (takviye,
sağlamlaştırıcı nitelikte olanlar hariç)

TL 3000

15.20.40.50.00 Ayakkabıların sayaları ve bunların parçaları (deriden olanlar ile
takviye, sağlamlaştırıcı nitelikte olanlar hariç)

TL 3000

15.20.40.50.00 Ayakkabı yüzleri vb. aksamı (takviye parçaları hariç) diğer
maddelerden

TL 3000

15.20.40.50.00 Ayakkabı yüzleri vb. aksamı (takviye parçaları hariç) çelikten
olanlar

TL 3000

15.20.40.80.00 Çıkarılabilen iç tabanlar; dökme demir,
demir/çelikten/aluminyumdan olanlar

TL 3000

15.20.40.80.00 Diğer ayakkabı aksamı; diğer maddelerden TL 3000
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15.20.40.80.00 Tabii/terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı yüzleri TL 3000

15.20.40.80.00 Diğer malzemelerden yapılan ayakkabı parçaları (sayalar hariç) TL 3000

15.20.40.80.00 Diğer ayakkabı aksamı; bakırdan olanlar TL 3000

15.20.40.80.00 Dış tabanı olmayan, iç taban/diğer iç kısımlara tutturulmuş
ayakkabı yüzleri

TL 3000

15.20.40.80.00 Çıkarılabilen iç tabanlar; diğer maddelerden TL 3000

15.20.40.80.00 Diğer ayakkabı aksamı; dökme demir,
demir/çelikten/aluminyumdan olanlar

TL 3000

15.20.40.80.00 Çıkarılabilen aksesuar; dökme demir,
demir/çelikten/aluminyumdan olanlar

TL 3000

15.20.40.80.00 Çıkarılabilen aksesuar; diğer maddelerden TL 3000

15.20.40.80.00 Çıkarılabilen aksesuar; bakırdan TL 3000

15.20.40.80.00 Çıkarılabilen iç tabanlar; bakırdan TL 3000

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

m³ 2400

16.10.10.10.00 Demir yolu veya tramvay traversleri (emdirilmemiş (emprenye
edilmemiş) ahşaptan yapılanlar)

m³ 2400

16.10.10.33.00 İbreli ağaç keresteleri; testere ile kesilmiş ya da uzunlamasına
yontulmuş; dilimli ya da soyulmuş; kalınlığı > 6mm; uç
birleştirmeli ya da zımparalanmış veya planyalanmışlar olanlar

m³ 2400

16.10.10.33.00 Picea abies karst cinsi ladin ve gümüş selvi; rendelenmiş
(kalınlık>=6mm.)

m³ 2400

16.10.10.33.00 Pinus sylvestris cinsi çam; rendelenmiş (kalınlık>=6mm.) m³ 2400

16.10.10.33.00 Diğer iğne yapraklı ağaçlar; rendelenmiş (kalınlık>=6mm.) m³ 2400

16.10.10.33.00 Diğer iğne yap.ağaçlar; (V)şeklinde, kalınlık>=6mm;
zımparalanmış

m³ 2400

16.10.10.33.00 Uzunlamasına testere ile biçilmiş, zımparalanmış iğne yapraklı
ağaçlar (Kalınlık>6 mm)

m³ 2400

16.10.10.35.00 Ladin kerestesi (Picea abies Karst.), köknar kerestesi (Abies alba
Mill.)

m³ 2400

16.10.10.35.00 Picea abies karst cinsi ladin ve gümüş selvi; diğer
(kalınlık>=6mm.)

m³ 2400

16.10.10.37.00 Çam kerestesi (PINUS SYLVESTRIS L.) m³ 2400

16.10.10.37.00 Sarı çam "pinus sylvestris l." türü (kalınlık>=6mm.) m³ 2400

16.10.10.39.00 Diğer ağaçlar; uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş
vs.kalınlık>=6mm.

m³ 2400

16.10.10.39.00 Sedir ağacı; uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş
vs.kalınlık>=6mm.

m³ 2400

16.10.10.39.00 Yumuşak ağaç kerestesi; testere ile kesilmiş /uzunlamasına
yontulmuş, dilimlenmiş/soyulmuş, kalınlığı > 6 mm (uzunluğu ≤
125 cm, kalınlığı < 12,5 mm olan kurşun kalem lataları dahil) (uç
birleştirmeli, planyalanmış/zımparalanmış, ladin/çam kerestesi
olanlar hariç)

m³ 2400

16.10.10.50.00 Uzunlamasına kesilmiş, uç uca eklenmiş diğer ağaçlar; kalın >=
6mm.

m³ 2400

16.10.10.50.00 Uzunlamasına kesilmiş, zımparalanmış diğer ağaçlar; kalın >=
6mm.

m³ 2400

16.10.10.50.00 Zeytin; diğer; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.50.00 Meşe; diğer m³ 2400

16.10.10.50.00 Akçaağaçtan olanlar (diğer hallerde); kalın >= 6mm. m³ 2400
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16.10.10.50.00 Akçaağaçtan olanlar (rendelenmiş; uç uca eklenmiş); kalın >=
6mm.

m³ 2400

16.10.10.50.00 Akçaağaçtan olanlar (zımparalanmış); kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.50.00 Ceviz; diğer; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.50.00 Diğer geniş yapraklı ağaçlar;diğer; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.50.00 Dişbudak ağacından olanlar (diğer hallerde); kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.50.00 Dişbudak ağacından olanlar (rendelenmiş; uç uca eklenmiş); kalın
>= 6mm.

m³ 2400

16.10.10.50.00 Dişbudak ağacından olanlar (zımparalanmış); kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.50.00 Dişbudak; diğer; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.50.00 Gürgen; diğer; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.50.00 Ihlamur; diğer; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.50.00 Kavak; diğer; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.50.00 Kavak; kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar m³ 2400

16.10.10.50.00 Kayın; diğer şekillerde küçük tahtalar; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.50.00 Kayın; kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar; kalın >=
6mm.

m³ 2400

16.10.10.50.00 Kayın; zımparalanmış olanlar; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.50.00 Keresteler, testere ile kesilmiş /uzunlamasına yontulmuş,
dilimlenmiş/soyulmuş, kalınlığı > 6 mm; (ibreli ve tropik ağaçlar
ile meşe blokları, şeritleri ve frizleri hariç)

m³ 2400

16.10.10.50.00 Kiraz ağacından olanlar (diğer hallerde); kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.50.00 Kiraz ağacından olanlar (rendelenmiş; uç uca eklenmiş); kalın >=
6mm.

m³ 2400

16.10.10.50.00 Kiraz ağacından olanlar (zımparalanmış); kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.50.00 Meşe; (V)şeklinde bağlantılı rendelenmiş olanlar m³ 2400

16.10.10.50.00 Meşe; (V)şeklinde bağlantılı zımparalanmış olan m³ 2400

16.10.10.50.00 Meşe; diğer ağaç parçaları (V) şeklinde bağlantılı, rendelenmiş m³ 2400

16.10.10.50.00 Şimşir;diğer; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.50.00 Tropikal ağaçlar; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.50.00 Uzunlamasına kesilmiş, rendelenmiş diğer ağaçlar; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.71.00 Azobe; diğer m³ 2400

16.10.10.71.00 Virola, İmbua, Balsa; zımparalanmış, uç uca eklenmiş, uzun.
biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş vs.kalınlık>=6mm.

m³ 2400

16.10.10.71.00 Beyaz meranti, seraya, sarı meranti ve alan'dan zımparalanmış
parçalar

m³ 2400

16.10.10.71.00 Beyaz meranti, seraya, sarı meranti ve alan'dan; rendeli,
döşemelik ahşap blok

m³ 2400

16.10.10.71.00 Beyaz meranti, seraya, sarı meranti, alan; ağaç parçaları
(V)şeklinde../zımp./değil

m³ 2400

16.10.10.71.00 Beyaz seraya, sarı meranti ve alan; diğer şekillerde m³ 2400

16.10.10.71.00 Diğer tropik ağaçlar; diğer m³ 2400

16.10.10.71.00 Diğer tropik ağaçlar; rendelenmiş olanlar m³ 2400

16.10.10.71.00 Diğer tropik ağaçlar; zımparalanmış olanlar m³ 2400

16.10.10.71.00 Diğerleri (diğer şekillerde) diğerleri; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.71.00 Diğerleri (diğer şekillerde) rendelenmiş diğerleri; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.71.00 Diğerleri (diğer şekillerde) zımparalanmış diğerleri; kalın >=
6mm.

m³ 2400
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16.10.10.71.00 Diğerleri; rendelenmiş döşemelik ahşap bloklar; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.71.00 Koyu, açık kırmızı meranti, & meranti bakau'dan rendeli parkeler m³ 2400

16.10.10.71.00 Koyu, açık kırmızı meranti, & meranti bakau'dan zımparalanmış
parçalar

m³ 2400

16.10.10.71.00 Koyu, açık kırmızı meranti, & meranti bakau'dan; rendeli,
döşemelik ahşap bloklar

m³ 2400

16.10.10.71.00 Koyu, açık kırmızı meranti, ve meranti bakau; ağaç parça.
(V)şekli (diğer)

m³ 2400

16.10.10.71.00 Koyu, açık kırmızı meranti, ve meranti bakau; ağaç parça.
(V)şekli (ren./zımp./değil)

m³ 2400

16.10.10.71.00 Beyaz meranti, seraya, sarı meranti ve alan'dan rendeli parkeler m³ 2400

16.10.10.71.00 Virola, İmbua ve Balsa; uç uca eklenmiş, uzun.
biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş vs.kalınlık>=6mm.

m³ 2400

16.10.10.71.00 Virola, İmbua ve Balsa; rendelenmiş, uzun.
biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş vs.kalınlık>=6mm.

m³ 2400

16.10.10.71.00 Maun; diğer, uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş
vs.kalınlık>=6mm.

m³ 2400

16.10.10.71.00 Maun; rendelenmiş, uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş
vs.kalınlık>=6mm.

m³ 2400

16.10.10.71.00 Maun; uç uca eklenmiş, uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş
vs.kalınlık>=6mm.

m³ 2400

16.10.10.71.00 Maun; zımparalanmış, uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş
vs.kalınlık>=6mm.

m³ 2400

16.10.10.71.00 Pelesenki (diğer şekillerde) rendelenmiş; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.71.00 Tropikal ağaç keresteleri, testere ile kesilmiş ya da uzunlamasına
yontulmuş, dilimlenmiş/soyulmuş, uç birleştirmeli ya da
planyalanmış/zımparalanmış, kalınlığı > 6 mm

m³ 2400

16.10.10.71.00 Uzunlamasına kesilmiş İroko; diğer hallerde; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.71.00 Uzunlamasına kesilmiş İroko; rendelenmiş, diğer; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.71.00 Uzunlamasına kesilmiş İroko; rendelenmiş, döşemelik ahşap
bloklar; kalın >= 6mm.

m³ 2400

16.10.10.71.00 Uzunlamasına kesilmiş İroko; zımparalanmış; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.71.00 Uzunlamasına kesilmiş İroko; zımparalanmış; uç uca eklenmiş
olanlar; kalın >= 6mm.

m³ 2400

16.10.10.71.00 Uzunlamasına kesilmiş Sapelli; diğer hallerde; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.71.00 Uzunlamasına kesilmiş Sapelli; rendelenmiş, diğer; kalın >=
6mm.

m³ 2400

16.10.10.71.00 Uzunlamasına kesilmiş Sapelli; rendelenmiş, döşemelik ahşap
bloklar; kalın >= 6mm.

m³ 2400

16.10.10.71.00 Uzunlamasına kesilmiş Sapelli; zımparalanmış; kalın >= 6mm. m³ 2400

16.10.10.71.00 Uzunlamasına kesilmiş Sapelli; zımparalanmış; uç uca eklenmiş
olanlar; kalın >= 6mm.

m³ 2400

16.10.10.71.00 Uzunlamasına kesilmiş, uç uca eklenmiş olan diğerleri; kalın >=
6mm.

m³ 2400

16.10.10.71.00 Uzunlamasına kesilmiş, uç uca eklenmiş olan pelesenkiler; kalın
>= 6mm.

m³ 2400

16.10.10.71.00 Virola, İmbua ve Balsa; diğer, uzun.
biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş vs.kalınlık>=6mm.

m³ 2400

16.10.10.77.00 Meşe; parke tahtaları (V) şeklinde bağlantılı, rendelenmiş m² 2300
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16.10.10.77.00 Meşe; döşemelik ahşap bloklar, (V) şeklinde bağlantılı,
rendelenmiş

m² 2300

16.10.10.77.00 Meşe blokları, şeritleri ya da frizleri halinde parke döşemeleri ya
da ahşap blok döşemeler, planyalanmış ama birleştirilmemiş
olanlar (herhangi bir yüzü veya kenarı boylu boyunca
şekillendirilmiş olanlar hariç)

m² 2300

16.10.21.10.00 İğne yapraklı ağaçlardan tablo, fotoğraf, ayna vb eşya çerçevesi
için olanlar

kg 1500

16.10.21.10.00 Şekil verilmiş iğne yapraklı ağaçlardan rendelenmiş parçalar kg 1500

16.10.21.10.00 İbreli ağaçlardan süpürgelikler kg 1500

16.10.21.10.00 İğne yapraklı ağaçlardan diğer ahşap çubuklar ve pervazlar;
zımparalı

kg 1500

16.10.21.10.00 İbreli ağaç keresteleri, (herhangi bir yüzü veya kenarı boylu
boyunca şekillendirilmiş) (birleştirilmemiş parke döşemeleri için
şerit ve frizler dahil)

kg 1500

16.10.21.10.00 İğne yapraklı ağaçlardan diğer ahşap çubuklar ve pervazlar kg 1500

16.10.21.10.00 İğne yapraklı ağaçlardan diğer ahşap çubuklar ve pervazlar;
rendeli

kg 1500

16.10.21.10.00 Biçilmiş uzun çöpler haline getirilmiş iğne yapraklı ağaçlar kg 1500

16.10.21.50.00 Bambu; kenarına, yüzüne şekil verilmiş, diğer hallerde kg 1500

16.10.21.50.00 Bambu; kenarına, yüzüne şekil verilmiş, rendelenmiş kg 1500

16.10.21.50.00 Bambu; kenarına, yüzüne şekil verilmiş, zımparalanmış kg 1500

16.10.21.50.00 Geniş yapraklı ağaçlardan biçilmiş uzun çöpler haline getirilmiş
ağaçlar

kg 1500

16.10.21.50.00 Geniş yapraklı ağaçlardan diğer ahşap çubuklar ve pervazlar kg 1500

16.10.21.50.00 Geniş yapraklı ağaçlardan diğer parçalar kg 1500

16.10.21.50.00 Geniş yapraklı ağaçlardan döşemelik ahşap bloklar kg 1500

16.10.21.50.00 Geniş yapraklı ağaçlardan rendelenmiş parçalar kg 1500

16.10.21.50.00 Geniş yapraklı ağaçlardan şerit ve süpürgelikler kg 1500

16.10.21.50.00 Geniş yapraklı ağaçlardan tablo, fotoğraf, ayna vb eşya çerçevesi
için olanlar

kg 1500

16.10.21.50.00 Geniş yapraklı ağaçlardan zımparalanmış parçalar kg 1500

16.10.21.50.00 İbreli olmayan ağaç keresteleri (herhangi bir yüzü veya kenarı
boylu boyunca şekillendirilmiş) (birleştirilmemiş parke
döşemeleri için şerit ve frizler dahil)

kg 1500

16.10.21.50.00 Yapraklı ağaçlardan süpürgelikler (ibreli ağaçlardan olanlar hariç) kg 1500

16.10.22.00.00 Ağaç yünü; ağaç unu kg 1500

16.10.22.00.00 Ağaç yünü kg 1500

16.10.22.00.00 Ağaç unu kg 1500

16.10.23.03.00 Yongalar; iğne yapraklı ağaçlardan kg 1500

16.10.23.03.00 İbreli ağaç talaş ve yongaları kg 1500

16.10.23.05.00 İbreli olmayan ağaç talaş ve yongaları kg 1500

16.10.23.05.00 Yongalar; geniş yapraklı ağaçlardan kg 1500

16.10.31.16.00 Kaba tel direkleri, yumuşak kerestelerden (boya, kimyasal
koyulaştırıcı madde, kreozot ya da başka koruyucular enjekte
edilmiş ya da emdirilmiş (emprenye edilmiş) olanlar)

m³ 2400

16.10.31.16.00 Diğer ağaçlar (işlem görmüş, kare şeklinde kabaca yontulmuş) m³ 2400

16.10.31.16.00 Çam (işlem görmüş, kare şeklinde kabaca yontulmuş) m³ 2400
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16.10.31.16.00 Ceviz, şimşir, dişbudak ve zeytin (işlem görmüş, kare şeklinde
kabaca yontulmuş)

m³ 2400

16.10.31.16.00 Boya, kreozot ve diğer koruyucularla işlem görmüş yuvarlak
ağaçlar ( Diğerleri)

m³ 2400

16.10.31.16.00 Köknar (işlem görmüş, kare şeklinde kabaca yontulmuş) m³ 2400

16.10.31.16.00 Ülkede yetişmeyen diğer ağaçlar (işlem görmüş, kare şeklinde
kabaca yontulmuş)

m³ 2400

16.10.31.16.00 Sedir (işlem görmüş, kare şeklinde kabaca yontulmuş) m³ 2400

16.10.31.16.00 Maden direkleri (işlem görmüş, diğer şekillerde kabaca
yontulmuş)

m³ 2400

16.10.31.16.00 Ahşap elektrik direkleri m³ 2400

16.10.31.16.00 Ahşap telefon direkleri m³ 2400

16.10.31.16.00 Ladin (işlem görmüş, kare şeklinde kabaca yontulmuş) m³ 2400

16.10.31.16.00 Limon, tik, abanoz, maun, pelesenk, demirhindi ve ülkede
yetişmeyen koruyucularla işlem görmüş ağaçlar

m³ 2400

16.10.32.00.00 Ahşap demiryolu/tramvay traversleri; diğerleri m³ 2400

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

m³ 2400

16.10.39.00.00 Diğer keresteler, kaba halde (sırık ve kazıklar dahil) m³ 2400

16.10.39.00.00 İğne yapraklı ağaçtan çember, sırık, kazık, baston, şemsiye, alet
sapı vb. eşya için çubuk

m³ 2400

16.10.39.00.00 Geniş yapraklı ağaçtan çember, sırık, kazık, baston, şemsiye, alet
sapı vb. eşya için çubuk

m³ 2400

16.10.91.00.00 Tomruk ve kerestelerin işlenmesi, emdirilmesi (emprenye
edilmesi) ve korunması (kurutarak sertleştirme ve kurutma dahil)

TL 3000

16.21.11.00.00 Kontrplak, ahşap kaplama paneli ve benzeri lamine ahşap
malzeme (bambudan yapılmış)

m³ 2400

16.21.11.00.00 Kontrplaklar, kaplama panolar, benzeri kaplama bambular m³ 2400

16.21.12.11.00 Kontrplaklar, her bir tabaka kalınlığı 6 mm'yi geçmeyen (bambu
olanlar hariç), sadece ahşap tabakalardan oluşan ve en az bir dış
tabakası tropikal ağaçlardan olanlar

m³ 2400

16.21.12.11.00 Kontrplaklar, kaplama panolar, benzeri kaplama (en az bir kat
diğer tropik ağaçtan ahşap kaplanmış)

m³ 2400

16.21.12.11.00 Kontrplak, kaplama panolar, benzeri kaplama [en az bir kat
(Meranti, sipo, limba, sapelli, pelesenki) ahşap kaplanmış]

m³ 2400

16.21.12.14.00 Kontrplaklar; (en az bir dış yüzü diğer geniş yapraklı ağaçlardan),
kalınlık<=6mm

m³ 2400

16.21.12.14.00 Kontrplaklar, her bir tabaka kalınlığı 6 mm'yi geçmeyen (bambu
olanlar hariç), sadece ahşap tabakalardan oluşan ve en az bir dış
tabakası ibreli olmayan ağaçlardan olanlar (tropikal ağaçlardan
olanlar hariç)

m³ 2400

16.21.12.14.00 Kontrplaklar; (en az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan),
kalınlık<=6mm

m³ 2400

16.21.12.17.00 Kontrplaklar, kaplama panolar, benzeri kaplama (diğer şekillerde
kaplanmış)

m³ 2400

16.21.12.17.00 Kontrplaklar, yalnızca ahşap tabakalardan oluşan (bambu olanlar
hariç) ve her bir tabaka kalınlığı 6 mm'yi geçmeyen (en az bir dış
tabakası tropik ağaçlardan olanlar ile yapraklı ağaçlardan olanlar
hariç)

m³ 2400

16.21.12.21.00 Ahşap kaplama panelleri ve benzeri lamine ahşap malzeme
(kontrtabla, lam levha veya battenboardlu olanlar)

m³ 2400
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16.21.12.21.00 Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri;
diğerlerinden

m³ 2400

16.21.12.21.00 Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri (en az bir
dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan)

m³ 2400

16.21.12.24.00 Diğer kontrplaklar m³ 2400

16.21.12.24.00 Kontratablalar; (en az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan),
kalınlık<=6mm

m³ 2400

16.21.12.24.00 Diğer kontrplaklar, kaplama ağaçlar (en az bir tabakası yonga
levhadan olanlar)

m³ 2400

16.21.12.24.00 Ahşap kaplama panelleri ve benzeri lamine ahşap malzeme
(kontratabla, lam levha veya battenboardlu olanlar hariç)

m³ 2400

16.21.13.13.00 Ağaçtan yonga ve levha (yüzeyi melamin emdirilmiş kağıtla
kaplanmış)

m³ 2400

16.21.13.13.00 Yonga levhalar, ağaçtan m³ 2400

16.21.13.13.00 Ağaçtan yonga ve levha (yüzeyi plastikten dekoratif
levha/yaprakla kaplanmış)

m³ 2400

16.21.13.13.00 Ağaçtan yonga ve levha (işlenmemiş/zımparalanmış, başka işlem
yapılmamış)

m³ 2400

16.21.13.13.00 Ağaçtan yonga ve levha (diğer şekillerde işlenmiş) m³ 2400

16.21.13.16.00 Yönlendirilmiş şerit levhalar (OSB), ağaçtan m³ 2400

16.21.13.16.00 Oriented strand board (işlenmemiş/zımparalanmış, başka işlem
yapılmamış)

m³ 2400

16.21.13.16.00 Oriented strand board (yüzeyi plastikten dekoratif levha/yaprakla
kaplanmış)

m³ 2400

16.21.13.16.00 Oriented strand board (diğer şekillerde işlenmiş) m³ 2400

16.21.13.19.00 Diğer ağaçlardan pano-levhalar (diğer şekillerde işlenmiş) m³ 2400

16.21.13.19.00 Diğer ağaçlardan pano-levhalar (yüzeyi plastikten dekoratif
levha/yaprakla kaplanmış)

m³ 2400

16.21.13.19.00 Etiket yongalı levhalar ve benzeri levhalar, ahşaptan (ağaçtan
yonga levha ve yönlendirilmiş şerit levha (OSB) hariç)

m³ 2400

16.21.13.50.00 Yonga levhalar ve benzeri levhalar odunsu malzemelerden
(ağaçtan olanlar hariç)

m³ 2400

16.21.13.50.00 Diğer odunsu maddelerden elde edilen levhalar m³ 2400

16.21.13.50.00 Keten döküntülerinden elde edilen levhalar m³ 2400

16.21.14.23.00 Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: <= 5 mm.) diğer şekillerde m² 2300

16.21.14.23.00 Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: <= 5 mm.) mekanik olarak
işlenmemiş/yüzü kaplanmamış

m² 2300

16.21.14.23.00 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)

m² 2300

16.21.14.26.00 Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: > 5 mm. <= 9 mm) diğer
şekillerde

m² 2300

16.21.14.26.00 Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: > 5 mm. <= 9 mm) mekanik
olarak işlenmemiş/yüzü kaplanmamış

m² 2300

16.21.14.26.00 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)

m² 2300

16.21.14.29.00 Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: > 9 mm.) mekanik olarak
işlenmemiş/yüzü kaplanmamış

m² 2300
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16.21.14.29.00 Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: > 9 mm.) diğer şekillerde m² 2300

16.21.14.29.00 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)

m² 2300

16.21.14.43.00 Lif levha, orta yoğunlukta (yoğunluğu > 0,8 gr/cm3.) mekanik
olarak işlenmemiş/yüzü kaplanmamış

m² 2300

16.21.14.43.00 Lif levha, orta yoğunlukta (yoğunluğu > 0,8 gr/cm3.) diğer
şekillerde

m² 2300

16.21.14.43.00 Lif levhalar (MDF hariç), ağaç veya diğer odunsu malzemelerden
(reçine veya diğer organik maddelerle birleştirilmiş olsun veya
olmasın, yoğunluğu > 0.8 g/ cm3 olanlar)

m² 2300

16.21.14.46.00 Lif levha (yoğunluğu <0,5 > 0,8 gr/cm3.) diğer şekillerde m² 2300

16.21.14.46.00 Lif levha (yoğunluğu <0,5 > 0,8 gr/cm3.) mekanik olarak
işlenmemiş/yüzü kaplanmamış

m² 2300

16.21.14.46.00 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)

m² 2300

16.21.14.49.00 Lif levha, orta yoğunlukta (yoğunluğu < 0,5 gr/cm3.) diğer
şekillerde

m² 2300

16.21.14.49.00 Lif levhalar (MDF hariç), ağaç veya diğer odunsu malzemelerden
(reçine veya diğer organik maddelerle birleştirilmiş olsun veya
olmasın, yoğunluğu ≤ 0.5 g/cm3 olanlar)

m² 2300

16.21.14.49.00 Lif levha, orta yoğunlukta (yoğunluğu < 0,5 gr/cm3.) mekanik
olarak işlenmemiş/yüzü kaplanmamış

m² 2300

16.21.21.13.00 Beyaz laun, sipo, limba vb tropik ağaç kaplama., kontrplak için (v
şek.) rendesiz, zımparasız

m³ 2400

16.21.21.13.00 Beyaz laun, sipo, limba vb tropik ağaçtan kaplamalık, kontrplak
için (v şek.) zımparalı

m³ 2400

16.21.21.13.00 Beyaz laun, sipo, limba vb tropik ağaçtan kaplamalık, kontrplak
için (v şeklinde) rendeli

m³ 2400

16.21.21.13.00 Diğer ağaçlardan kaplama, kontrplak için yaprak; (v şeklinde)
rendeli

m³ 2400

16.21.21.13.00 Diğer ağaçlardan kaplama, kontrplak için yaprak; (v şeklinde)
rendesiz, zımparasız

m³ 2400

16.21.21.13.00 Diğer ağaçlardan kaplama, kontrplak için yaprak; (v şeklinde)
zımparalı

m³ 2400

16.21.21.13.00 Diğer ağaçlardan kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar m³ 2400

16.21.21.13.00 Diğer iğne yapraklı ağaçlardan kurşun kalem imaline mahsus
küçük tahtalar

m³ 2400

16.21.21.13.00 Diğer tropik ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için (v şeklinde)
diğer halde

m³ 2400

16.21.21.13.00 Diğer tropik ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için (v şeklinde)
rendeli

m³ 2400

16.21.21.13.00 Diğer tropik ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için (v şeklinde)
zımparalı

m³ 2400

16.21.21.13.00 Diğer tropik ağaçlardan kurşun kalem imaline mahsus küçük
tahtalar

m³ 2400

16.21.21.13.00 İğne yapraklı ağaçtan kaplamalık, kontrplak için yaprak (v
şeklinde) rendeli

m³ 2400

16.21.21.13.00 İğne yapraklı ağaçtan kaplamalık, kontrplak için yaprak (v
şeklinde) rendesiz, zımparasız

m³ 2400
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16.21.21.13.00 İğne yapraklı ağaçtan kaplamalık, kontrplak için yaprak (v
şeklinde) zımparalı

m³ 2400

16.21.21.13.00 Kontrplak ve diğer ahşaplar için ahşap kaplama plakaları ve
plakalar ile kurşun kalem imalatı için küçük tahtalar (testere ile
uzunlamasına kesilmiş, dilimlenmiş/soyulmuş, kalınlığı ≤ 6 mm,
uç birleştirmeli, planyalanmış/zımparalanmış)

m³ 2400

16.21.21.13.00 Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplama, kontrplak
için yaprak; zımparalı

m³ 2400

16.21.21.13.00 Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontrplak
için yaprak; rendeli

m³ 2400

16.21.21.13.00 Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontrplak
için yaprak; uç uca ekli

m³ 2400

16.21.21.18.00 İğne yapraklı ağaçtan kaplamalık, kontrplak için yapraklar
(kalınlık: = 1 mm.)

m³ 2400

16.21.21.18.00 Kontrplak için ahşap kaplama plakaları ve plakalar, ibreli ve
tropikal ağaçlardan (testere ile uzunlamasına kesilmiş,
dilimlenmiş/soyulmuş, kalınlığı ≤ 6 mm olanlar) (uç birleştirmeli,
planyalanmış/zımparalanmış olanlar hariç)

m³ 2400

16.21.21.18.00 Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontrplak
için yaprak; diğer

m³ 2400

16.21.21.18.00 Beyaz laun, sipo vb tropik ağaçtan kaplama, kontrplak için
yaprak; kalın<1mm; diğer

m³ 2400

16.21.21.18.00 Beyaz laun, sipo vb tropik ağaçtan kaplama, kontrplak için
yaprak; kalın>1mm; diğer

m³ 2400

16.21.21.18.00 Diğer ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için yaprak;
kalınlık<1mm

m³ 2400

16.21.21.18.00 Diğer ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için yaprak;
kalınlık>1mm

m³ 2400

16.21.21.18.00 İğne yapraklı ağaçtan kaplamalık, kontrplak için yapraklar
(kalınlık: < 1 mm.)

m³ 2400

16.21.21.18.00 Diğer ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için yapraklar; kalınlık
<1mm

m³ 2400

16.21.21.18.00 Diğer ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için yapraklar; kalınlık
>1mm

m³ 2400

16.21.21.18.00 İğne yapraklı ağaçtan kaplamalık, kontrplak için yapraklar (1mm
< kalınlık =<3 mm.)

m³ 2400

16.21.21.18.00 İğne yapraklı ağaçtan kaplamalık, kontrplak için yapraklar
(kalınlık >3 mm.)

m³ 2400

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

m³ 2400

16.21.22.00.00 Yoğunluğu artırılmış ahşap (blok, levha, şerit veya profil halinde) m³ 2400

16.22.10.30.00 Parke paneller, ahşaptan (mozaik yer döşemeleri için olanlar) m² 2300

16.22.10.30.00 Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar (mozaik döşemeler
için)

m² 2300

16.22.10.60.00 Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar (diğerleri, çok katlı ) m² 2300

16.22.10.60.00 Parke paneller, ahşaptan (mozaik yer döşemeleri için olanlar
hariç)

m² 2300

16.22.10.60.00 Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar (diğerleri) m² 2300

16.23.11.10.00 Diğer ağaçlardan; pencere, pencere kasalar, çerçeve, pervazları adet 2600

16.23.11.10.00 İğne yapraklı ağaçlardan; pencere, pencere kasalar, çerçeve,
pervazları

adet 2600
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16.23.11.10.00 Okoume, obeche, sipo vb tropik ağaçtan; pencere, pencere kasalar,
çerçeve, pervazları

adet 2600

16.23.11.10.00 Pencereler, pencereli kapılar ve bunların kasaları (ahşaptan
yapılmış)

adet 2600

16.23.11.50.00 Kapılar, bunların kasaları ve eşikleri (ahşaptan yapılmış) adet 2600

16.23.11.50.00 Okoume, obeche vb tropik ağaçtan; kapı, kapı çerçeveleri, kapı
pervazları, eşikleri

adet 2600

16.23.11.50.00 Diğer ağaçlardan; kapılar, kapı çerçeveleri, kapı pervazları ve
eşikleri

adet 2600

16.23.11.50.00 İğne yapraklı ağaçtan; kapılar, kapı çerçeveleri, kapı pervazları ve
eşikleri

adet 2600

16.23.12.00.00 Padavralar ve "shakes"ler kg 1500

16.23.12.00.00 Heyelan destek beton kalıbı kg 1500

16.23.12.00.00 Beton kalıpları (beton inşaat işleri için), kiremitler ve çatı
padavraları (ahşaptan yapılmış)

kg 1500

16.23.19.00.00 Tutkallayarak; lamine edilmiş kereste kg 1500

16.23.19.00.00 Post ve kirişler kg 1500

16.23.19.00.00 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)

kg 1500

16.23.19.00.00 Hücreli ahşap levhalar kg 1500

16.23.19.00.00 Diğer ahşap marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları kg 1500

16.23.19.00.00 Ahşaptan speratörler ve paravanlar kg 1500

16.23.19.00.00 Ahşaptan panjur ve kepenk kg 1500

16.23.19.00.00 Ahşaptan merdiven kg 1500

16.23.19.00.00 Ahşaptan inşaat kalıpları kg 1500

16.23.19.00.00 Ahşaptan gömme dolaplar kg 1500

16.23.20.00.00 Prefabrik yapılar (ahşap olanlar) TL 3000

16.23.20.00.00 Prefabrik ahşap yapılar TL 3000

16.23.20.00.00 Çardak (kamelya), ahşaptan TL 3000

16.23.20.00.00 Prefabrik yapılar (taşınabilir (mobil) evler, ahşaptan olanlar) TL 3000

16.24.11.33.00 Ahşap düz paletler; palet kaldırıcılar adet 2600

16.24.11.33.00 Düz palet ve palet kuşakları, tahtadan adet 2600

16.24.11.35.00 Ahşap palet sandıklar ve diğer yük tablaları adet 2600

16.24.11.35.00 Palet sandıklar ve yük tablaları, tahtadan (düz paletler hariç) adet 2600

16.24.12.00.00 Ağaçtan diğer ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller ve diğer
fıçıcı eşyası

kg 1500

16.24.12.00.00 Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller, fıçıcılık ürünleri ve
bunların parçaları (fıçı tahtaları dahil)

kg 1500

16.24.12.00.00 Yarılmış fıçı tahtaları (testere ile kesilmiş, ileri işlem görmemiş) kg 1500

16.24.13.20.00 Ahşap kutular; sandıklar; kasalar; silindir kutular ve benzeri ahşap
paketleme malzemeleri (kablo makaraları hariç)

kg 1500

16.24.13.20.00 Diğer ahşap büyük ve küçük sandık, kafes sandık, silindir
sandıklar vb ambalajlar

kg 1500

16.24.13.20.00 Kontrplak/kaplama tahtasından ahşap büyük&küçük sandık, kafes
sandık vb ambalaj

kg 1500

16.24.13.50.00 Ahşap kablo makaraları kg 1500
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16.29.11.30.00 Ahşaptan yapılan iş aletleri, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge
veya fırça gövdeleri ve sapları, ayakkabı ve botların çeşitli tipteki
kalıpları

kg 1500

16.29.11.30.00 Ahşap aletler, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge ve fırça gövde
ve sapları, ahşap bot ve ayakkabı kalıpları

kg 1500

16.29.11.80.00 Pipo imaline mahsus kabaca kesilmiş ağaç ve kökler kg 1500

16.29.11.80.00 Pipo imalatı için kabaca şekillendirilmiş ağaç veya ağaç kökü
blokları

kg 1500

16.29.12.00.00 Okoume, obeche vb tropik ağaçtan; hacim ölçü kapları kg 1500

16.29.12.00.00 Okoume, obeche vb tropik ağaçtan; tepsiler kg 1500

16.29.12.00.00 Okoume, obeche vb tropik ağaçtan; diğer ahşap mutfak ve sofra
eşyası

kg 1500

16.29.12.00.00 Diğer ağaçlardan; tepsiler kg 1500

16.29.12.00.00 Diğer ağaçlardan; diğer ahşap mutfak ve sofra eşyası kg 1500

16.29.12.00.00 Ahşap sofra ve mutfak eşyası kg 1500

16.29.12.00.00 Diğer ağaçlardan; hacim ölçü kapları kg 1500

16.29.13.00.00 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

TL 3000

16.29.13.00.00 Diğer ağaçlardan; ahşap küçük heykelcikler, diğer süs eşyası TL 3000

16.29.13.00.00 Diğer ağaçlardan mücevherat, çatal, bıçak takımı için mahfazalar
vb eşya

TL 3000

16.29.13.00.00 Üzerine kakma yapılmış ağaçlar TL 3000

16.29.13.00.00 Okoume, obeche vb tropik ağaçtan; ahşap küçük heykelcikler,
diğer süs eşyası

TL 3000

16.29.13.00.00 Okoume, obeche vb tropik ağaçtan mücevherat, çatal, bıçak
takımı için mahfazalar vb

TL 3000

16.29.14.10.00 Diğer ayakkabı aksamı; ahşap olanlar TL 3000

16.29.14.10.00 Ayakkabıların tahtadan yapılan parçaları (sayalar ve takviyeler
hariç)

TL 3000

16.29.14.20.00 Okoume, obeche, sipo vb tropik ağaçtan ahşap çerçeve (resim,
fotoğraf, ayna vb için)

m 2200

16.29.14.20.00 Diğer ağaçlardan ahşap çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna vb için) m 2200

16.29.14.20.00 Ahşap çerçeve (tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri nesneler için) m 2200

16.29.14.90.00 Ahşap bobin TL 3000

16.29.14.90.00 Şemsiye, güneş şemsiyesi ve bastonların sap ve uçları TL 3000

16.29.14.90.00 Kibrit imali için kesilmiş çöpler TL 3000

16.29.14.90.00 Kaldırım için hazırlanmış ağaçlar TL 3000

16.29.14.90.00 Elbise askıları; ahşap TL 3000

16.29.14.90.00 Diğer tornalanmış ahşap masura, makara ve dikiş ipliği makaraları TL 3000

16.29.14.90.00 Diğer ahşap eşyalar (palet kuşakları hariç) TL 3000

16.29.14.90.00 Ahşap arı kovanı TL 3000

16.29.14.90.00 Ahşap diğer eşya TL 3000

16.29.14.90.00 Ahşap eşya; lif levhadan olanlar TL 3000

16.29.14.90.00 Ahşap mekik TL 3000

16.29.14.90.00 Ahşaptan diğer çamaşır levazımatı TL 3000

16.29.14.90.00 Ahşaptan kundura çivileri TL 3000



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

16.29.21.30.00 Tabii mantar (döküntü, kırılmış, granül veya toz haline getirilmiş) kg 1500

16.29.21.30.00 Atık mantar; ezilmiş, granül haline getirilmiş veya öğütülmüş
mantar (ham veya basitçe hazırlanmış olan doğal mantarlar hariç)

kg 1500

16.29.21.50.00 Tabii mantar (işlenmiş) kg 1500

16.29.21.50.00 Doğal mantar (dış kabuğu alınmış veya kabaca köşelendirilmiş
dikdörtgen veya kare blok, levha, tabaka veya şerit halinde)

kg 1500

16.29.22.50.00 Tabii mantardan tıpalar ve tıkaçlar; silindirik olanlar kg 1500

16.29.22.50.00 Doğal mantardan yapılmış tıpa veya tıkaçlar kg 1500

16.29.22.50.00 Tabii mantardan tıpalar ve tıkaçlar; diğer kg 1500

16.29.22.90.00 Tabii mantardan diğer eşya kg 1500

16.29.22.90.00 Doğal mantardan diğer eşyalar kg 1500

16.29.23.20.00 Tıpalar, tıkaçlar; köpüklü şarap için (sızdırmazlık halkası
mantardan olan dahil)

kg 1500

16.29.23.20.00 Aglomera mantardan yapılmış mantar tıpalar ve tıkaçlar, köpüklü
şaraplar (belli bölgelerde üretilen kaliteli şaraplar) için
(sızdırmazlık halkası doğal mantar olanlar dahil)

kg 1500

16.29.23.50.00 Aglomera mantardan yapılmış mantar tıpalar ve tıkaçlar, şaraplar
için (köpüklü şaraplar (belli bölgelerde üretilen kaliteli şaraplar)
hariç)

kg 1500

16.29.23.50.00 Tıpalar ve tıkaçlar (küp, blok, levha, yaprak, şerit, her şekil karo
vb) diğer

kg 1500

16.29.23.80.00 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)

kg 1500

16.29.23.80.00 Aglomere mantar (blok, levha, yaprak, tüp çubuk ve diğer iptidai
şekilde) diğer

kg 1500

16.29.23.80.00 Ham aglomere mantar (blok, levha, yaprak, tüp çubuk ve diğer
iptidai şekilde)

kg 1500

16.29.23.80.00 Aglomere mantar (küp, blok, levha, yaprak, her şekil karo vb)
bağlayıcı madde içeren

kg 1500

16.29.23.80.00 Aglomere mantar ve mamulleri; taçlı tıpa imalinde kullanılan
diskler

kg 1500

16.29.24.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış aglomera mantar; aglomera
mantardan eşyalar

kg 1500

16.29.24.00.00 Aglomere mantardan tıpalar ve tıkaçlar; diğer kg 1500

16.29.24.00.00 Aglomere mantar ve mamulleri; diğer kg 1500

16.29.25.00.00 Bambu; örgüden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri
ürünlerinden yapılmış

kg 1500

16.29.25.00.00 Bambu; örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri
ürünler

kg 1500

16.29.25.00.00 Bambu; örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri
ürünlerinden yapılmış olanlar

kg 1500

16.29.25.00.00 Bambu; örgülerden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri
ürünlerden diğer ürünler

kg 1500

16.29.25.00.00 Bambu; şişelere ambalajlama/muhafaza amacıyla geçirilen hasır
kılıflar

kg 1500

16.29.25.00.00 Diğer bitkisel maddelerden diğer sepet, küfe ve zembiller kg 1500

16.29.25.00.00 Diğer bitkisel maddelerden meyve ihracatına mahsus sepet, küfe
ve zembiller

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
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16.29.25.00.00 Diğer bitkisel maddelerden; şişelere ambalajlama/muhafaza
amacıyla geçirilen hasır kılıflar

kg 1500

16.29.25.00.00 Diğer maddelerden diğer sepetçi eşyası kg 1500

16.29.25.00.00 Diğer maddelerden diğer sepetçi ve hasırcı eşyası kg 1500

16.29.25.00.00 Örgüler, örülmeye elverişli maddelerden benzeri diğer eşya kg 1500

16.29.25.00.00 Diğer maddelerden; düz dokunmuş/birbirine paralel hale
getirilmiş maddeler

kg 1500

16.29.25.00.00 Diğer maddelerden; örgüden/örülmeye elverişli maddelerin
benzeri ürünlerinden yapılmış

kg 1500

16.29.25.00.00 Diğerlerinden; örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri
ürünler

kg 1500

16.29.25.00.00 Diğerlerinden; örgülerden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri
ürünlerinden diğer ürünler

kg 1500

16.29.25.00.00 Diğerlerinden; örgülerden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri
ürünlerinden yapılmış olanlar

kg 1500

16.29.25.00.00 Hasır, halfa otu veya diğer örme malzemelerinden (saz, saman
vb.) mamul eşyalar; sepet ve sepet işi eşyalar

kg 1500

16.29.25.00.00 Hint kamışı; diğer sepetçi ve hasırcı eşyası kg 1500

16.29.25.00.00 Hint kamışı; düz dokunmuş/birbirine paralel hale getirilmiş
maddeler

kg 1500

16.29.25.00.00 Hint kamışı; meyve ihracatına mahsus sepet, küfe ve zembiller kg 1500

16.29.25.00.00 Hint kamışı; örgüden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri
ürünlerinden yapılmış

kg 1500

16.29.25.00.00 Hint kamışı; örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri
ürünler

kg 1500

16.29.25.00.00 Hint kamışı; örgülerden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri
ürünlerinden diğer ürünler

kg 1500

16.29.25.00.00 Hint kamışı; örgülerden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri
ürünlerinden yapılmış olanlar

kg 1500

16.29.25.00.00 Hint kamışı; şişelere ambalajlama/muhafaza amacıyla geçirilen
hasır kılıflar

kg 1500

16.29.25.00.00 Örgüler ve örülmeye elverişli diğer maddelerden diğer eşyalar kg 1500

16.29.25.00.00 Örgüler ve örülmeye elverişli diğer maddelerden eşyalar kg 1500

16.29.25.00.00 Bambu; meyve ihracatına mahsus sepet, küfe ve zembiller kg 1500

16.29.25.00.00 Bambu; düz dokunmuş/birbirine paralel hale getirilmiş maddeler kg 1500

16.29.25.00.00 Bambu; diğer sepetçi ve hasırcı eşyası kg 1500

16.29.25.00.00 Diğer maddelerden meyve ihracatı için sepet, küfe, zembiller vb. kg 1500

17.11.11.00.00 Kimyasal kağıt hamuru, çözünür derecede kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.11.00.00 Çözünür kimyasal odun hamuru kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.12.00.00 Geniş yapraklı ağaçlardan beyazlatılmamış sodalı veya sülfatlı
kimyasal odun hamuru

kg (% 90
kuru
mad.)

1531

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

kg (% 90
kuru
mad.)

1531
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17.11.12.00.00 Geniş yapraklı ağaçlardan yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış
sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru

kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.12.00.00 İğne yapraklı ağaçlardan beyazlatılmamış sodalı veya sülfatlı
kimyasal odun hamuru

kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.12.00.00 İğne yapraklı ağaçlardan yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış
sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru

kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.13.00.00 İğne yapraklı ağaçlardan yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış
sülfitli kimyasal odun hamuru

kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.13.00.00 İğne yapraklı ağaçlardan beyazlatılmamış sülfitli kimyasal odun
hamuru

kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.13.00.00 Geniş yapraklı ağaçlardan yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış
sülfitli kimyasal odun hamuru

kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.13.00.00 Geniş yapraklı ağaçlardan beyazlatılmamış sülfitli kimyasal odun
hamuru

kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.13.00.00 Kimyasal kağıt hamuru (çözünür derecede olanlar hariç sülfitli
olanlar)

kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.14.00.00 Bambudan diğer lifli selülozik maddelerin hamurları kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.14.00.00 Beyazlatılmamış linter pamuğu hamuru kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.14.00.00 Geri kazanılmış kağıt/kartonların liflerinin hamurları kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.14.00.00 Kağıt/karton/diğer lifli selülozik maddelerden geri kazanılan
liflerin hamur; yarı kimyasal

kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.14.00.00 Kağıt/karton/diğer lifli selülozik maddelerden geri kazanılan
liflerin hamurları; kimyasal

kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.14.00.00 Yarı kimyasal odun hamuru kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.14.00.00 Mekanik kağıt hamuru; yarı kimyasal kağıt hamuru; ağaç
dışındaki lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru

kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.14.00.00 Mekaniksel odun hamuru (Termo-mekaniksel dışında kalanlar) kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.14.00.00 Termo; mekaniksel odun hamuru (tmp) kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.11.14.00.00 Yarı beyazlatılmış/beyazlatılmış linter pamuğu hamuru kg (% 90
kuru
mad.)

1531
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Birimi
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17.11.14.00.00 Kağıt/karton/diğer lifli selülozik maddelerden geri kazanılan
liflerin hamurları; mekanik

kg (% 90
kuru
mad.)

1531

17.12.11.00.00 Gazete kağıdı (%70 <odun hamuru, m2 ağırlığı; 50-55gr olan kg 1500

17.12.11.00.00 Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) kg 1500

17.12.11.00.00 Gazete kağıdı (diğer) kg 1500

17.12.12.00.00 El yapısı kağıt ve karton kg 1500

17.12.12.00.00 El yapımı kağıt ve mukavva, rulo veya tabaka halinde olanlar
(gazete kağıdı hariç)

kg 1500

17.12.13.00.00 Duvar kağıdı için imali kağıt (diğer şekillerde) kg 1500

17.12.13.00.00 Duvar kağıdı için imali kağıt (ölçüsüne göre kesilmiş) kg 1500

17.12.13.00.00 Duvar kağıdı imali için kağıt (elyafı mekanik işlem olmayan, elyaf
ağırlığı= <%10)

kg 1500

17.12.13.00.00 Kağıt ve mukavva (ışık, ısı veya elektriğe duyarlı kağıt imalatı
için kullanılanlar); karbon kağıdı; duvar kağıdı

kg 1500

17.12.13.00.00 Karton; (ışığa, ısıya, elektriğe hassas; ölçüsüne göre kesilmiş) kg 1500

17.12.13.00.00 Kağıt; diğer (ışığa, ısıya, elektriğe hassas; ölçüsüne göre kesilmiş) kg 1500

17.12.13.00.00 Kağıt; ozalit kağıdı imali için (ışığa, ısıya, elektriğe hassas) kg 1500

17.12.13.00.00 Kağıt; ozalit kağıdı imali için (ışığa, ısıya, elektriğe hassas;
ölçüsüne göre kesilmiş)

kg 1500

17.12.13.00.00 Karton; (ışığa, ısıya, elektriğe hassas; diğer) kg 1500

17.12.13.00.00 Kağıt; diğer (ışığa, ısıya, elektriğe hassas) kg 1500

17.12.14.10.00 Diğer baskı ve yazı kağıtları (m2. ağırlık < 40 gr.) kg 1500

17.12.14.10.00 Grafik kağıdı, mukavvası: mekanik lifleri ≤ % 10, ağırlığı < 40
g/m² olanlar

kg 1500

17.12.14.10.00 Karbon kağıdı imaline mahsus diğer kağıtlar (m2. ağırlık < 40 gr.) kg 1500

17.12.14.10.00 Pelür kağıdı (m2. ağırlık < 40 gr.) kg 1500

17.12.14.10.00 Mekanik işlemle elde edilmiş kağıt ve karton (m2. ağırlık < 40
gr.)

kg 1500

17.12.14.10.00 Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş kağıt ve karton (m2. ağırlık <
40 gr.)

kg 1500

17.12.14.10.00 Kartonlar (m2. ağırlık < 40 gr.) kg 1500

17.12.14.35.00 Bristol karton; rulo halinde (40 = < m2 ağırlık < 60 gr.) kg 1500

17.12.14.35.00 Bristol karton; rulo halinde (60 = < m2 ağırlık < 75 gr.) kg 1500

17.12.14.35.00 Bristol karton; rulo halinde (75 = <m2 ağırlık <80 gr.) kg 1500

17.12.14.35.00 Bristol karton; rulo halinde (m2 ağırlık >80 gr.) kg 1500

17.12.14.35.00 Dekor kagidi imaline mahsus kagit; rulo halinde (40 = <m2 agirlik
< 60 gr.)

kg 1500

17.12.14.35.00 Dekor kagidi imaline mahsus kagit; rulo halinde (60 = <m2 agirlik
< 70 gr.)

kg 1500

17.12.14.35.00 Dekor kagidi imaline mahsus kagit; rulo halinde (75 = <m2 agirlik
< 80 gr.)

kg 1500

17.12.14.35.00 Dekor kağıdı imaline mahsus kağıt; rulo halinde (ağırlık >80 gr.) kg 1500

17.12.14.35.00 Diğer kağıt ve kartonlar; rulo halinde (40 = <m2 ağırlık <60 gr.) kg 1500

17.12.14.35.00 Diğer kağıt ve kartonlar; rulo halinde (60 = <m2 ağırlık <75 gr.) kg 1500

17.12.14.35.00 Diğer kağıt ve kartonlar; rulo halinde (75 = <m2 ağırlık <80 gr.) kg 1500

17.12.14.35.00 Diğer kağıt ve kartonlar; rulo halinde (ağırlık >80 gr.) kg 1500
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17.12.14.35.00 Diğer karton; rulo halinde (40 = <m2 ağırlık <60 gr.) kg 1500

17.12.14.35.00 Diğer karton; rulo halinde (60 = <m2 ağırlık <75 gr.) kg 1500

17.12.14.35.00 Diğer kartonlar; rulo halinde (75 =<m2 ağırlık <80 gr.) kg 1500

17.12.14.35.00 Diğer kartonlar; rulo halinde (m2 ağırlık >80 gr.) kg 1500

17.12.14.35.00 Grafik kağıdı, mukavvası: mekanik lifleri ≤ % 10, ağırlığı  ≥ 40
g/m² ve ≤ 150 g/m² ve rulo halinde olanlar

kg 1500

17.12.14.35.00 Karbon kagidi imaline için mekanik islemle elde edilmis; rulo
halinde (40 = < m2 agirlik < 60 gr.)

kg 1500

17.12.14.35.00 Karbon kagidi imaline için mekanik islemle elde edilmis; rulo
halinde (60 = <m2 agirlik < 70 gr.)

kg 1500

17.12.14.35.00 Karbon kagidi imaline için mekanik islemle elde edilmis; rulo
halinde (75 = <m2 agirlik < 80 gr.)

kg 1500

17.12.14.35.00 Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; rulo
halinde (ağırlık >80 gr.)

kg 1500

17.12.14.35.00 Karbon kagidi imaline için ölçüsüne ve sekline göre kesilmis; rulo
halinde (40 = <m2 agirlik < 60 gr.)

kg 1500

17.12.14.35.00 Karbon kagidi imaline için ölçüsüne ve sekline göre kesilmis; rulo
halinde (60 = <m2 agirlik < 70 gr.)

kg 1500

17.12.14.35.00 Karbon kagidi imaline için ölçüsüne ve sekline göre kesilmis; rulo
halinde (75 = <m2 agirlik < 80 gr.)

kg 1500

17.12.14.35.00 Karbon kagidi imaline için ölçüsüne ve sekline göre kesilmis; rulo
halinde (agirlik > 80 gr.)

kg 1500

17.12.14.35.00 Resim kagidi; rulo halinde (40 = <m2 agirlik < 60 gr kg 1500

17.12.14.35.00 Resim kagidi; rulo halinde (60 = <m2 agirlik < 75 gr kg 1500

17.12.14.35.00 Resim kagidi; rulo halinde (75 =<m2 agirlik < 80 gr) kg 1500

17.12.14.35.00 Resim kağıdı; rulo halinde (m2 ağırlık >80 gr.) kg 1500

17.12.14.35.00 Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıt; rulo halinde (40
=<m2 ağırlık <60 gr.)

kg 1500

17.12.14.35.00 Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıt; rulo halinde (60
= <m2 ağırlık <70 gr.)

kg 1500

17.12.14.35.00 Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıt; rulo halinde (75
= <m2 ağırlık <80 gr.)

kg 1500

17.12.14.35.00 Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıt; rulo halinde
(ağırlık >80 gr.)

kg 1500

17.12.14.35.00 Baskı ve yazı kağıtları; rulo halinde (40 = < m2 ağırlık <60 gr.) kg 1500

17.12.14.35.00 Baskı ve yazı kağıtları; rulo halinde (60 = < m2 ağırlık <75 gr.) kg 1500

17.12.14.35.00 Baskı ve yazı kağıtları; rulo halinde (75 =<m2 ağırlık <80 gr.) kg 1500

17.12.14.35.00 Baskı ve yazı kağıtları; rulo halinde (m2 ağırlık >80 gr.) kg 1500

17.12.14.39.00 Yazı makineleri için kağıt ve pelür kağıdı (40 =<m2 ağırlık <150
gr.) (A4 boyutu)

kg 1500

17.12.14.39.00 Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş,
diğer boyutta (40 =<m2 ağırlık <150 gr.)

kg 1500

17.12.14.39.00 Resim kağıdı, diğer boyutta (40 =<m2 ağırlık <150 gr.) kg 1500

17.12.14.39.00 Resim; tabaka halinde (40 = <m2 ağırlık <150 gr.) kg 1500

17.12.14.39.00 Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar, diğer boyutta
(40 =<m2 ağırlık <150 gr.)

kg 1500

17.12.14.39.00 Baskı ve yazı kağıtları, diğer boyutta (40 =<m2 ağırlık <150 gr.) kg 1500

17.12.14.39.00 Baskı ve yazı kağıtları; tabaka halinde (40 = <m2 ağırlık <150 gr.) kg 1500

17.12.14.39.00 Bristol karton, diğer boyutta (40 =<m2 ağırlık <150 gr.) kg 1500
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17.12.14.39.00 Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar, diğer boyutta (40 =<m2
ağırlık <150 gr.)

kg 1500

17.12.14.39.00 Diğer kağıtlar, diğer boyutta (40 =<m2 ağırlık <150 gr.) kg 1500

17.12.14.39.00 Diğer kartonlar (40 =<m2 ağırlık <150 gr.) kg 1500

17.12.14.39.00 Diğer kartonlar, diğer boyutta (40 =<m2 ağırlık <150 gr.) kg 1500

17.12.14.39.00 Diğer şekillerde elde edilmiş (40 =<m2 ağırlık <150 gr.) (A4
boyutu)

kg 1500

17.12.14.39.00 Fotokopi kağıdı (40 =<m2 ağırlık <150 gr.) (A4 boyutu) kg 1500

17.12.14.39.00 Grafik kağıdı, mukavvası: mekanik lifleri ≤ % 10, ağırlığı ≥ 40
g/m² ve ≤ 150 g/m² ve tabaka halinde olanlar

kg 1500

17.12.14.39.00 Karbon kağıdı imaline için diğer şekillerde elde edilmiş (40 =<m2
ağırlık <150 gr.) (A4 boyutu)

kg 1500

17.12.14.39.00 Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş (40
=<m2 ağırlık <150 gr.)

kg 1500

17.12.14.39.00 Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş (40
=<m2 ağırlık <150 gr.) (A4 boyutu)

kg 1500

17.12.14.39.00 Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş, diğer
boyutta (40 =<m2 ağırlık <150 gr.)

kg 1500

17.12.14.39.00 Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş (40
=<m2 ağırlık <150 gr.)

kg 1500

17.12.14.39.00 Kartonlar; tabaka halinde (40 = <m2 ağırlık <150 gr.) kg 1500

17.12.14.50.00 Baskı ve yazı kağıtları; rulo halinde (m2 ağırlık >150 gr.) kg 1500

17.12.14.50.00 Baskı ve yazı kağıtları; tabaka halinde (m2 ağırlık >150 gr.) kg 1500

17.12.14.50.00 Bristol karton; rulo halinde (m2 ağırlık >150 gr.) kg 1500

17.12.14.50.00 Bristol karton; tabaka halinde (m2 ağırlık >150 gr.) kg 1500

17.12.14.50.00 Diğer kartonlar (m2 ağırlık >150 gr.) kg 1500

17.12.14.50.00 Diğer kartonlar; rulo halinde (m2 ağırlık >150 gr.) kg 1500

17.12.14.50.00 Diğer kartonlar; tabaka halinde (m2 ağırlık >150 gr.) kg 1500

17.12.14.50.00 Diğerleri; tabaka halinde (m2 ağırlık >150 gr.) kg 1500

17.12.14.50.00 Grafik kağıdı, mukavvası: mekanik lifleri ≤ % 10, ağırlığı > 150
g/m² olanlar

kg 1500

17.12.14.50.00 Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş (m2
ağırlık >150 gr.)

kg 1500

17.12.14.50.00 Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; tabaka
halinde (m2 ağırlık >150 gr.)

kg 1500

17.12.14.50.00 Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş (m2
ağırlık >150 gr.)

kg 1500

17.12.14.50.00 Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş;
tabaka halinde (m2 ağırlık >150 gr.)

kg 1500

17.12.14.50.00 Resim kağıdı; rulo halinde (m2 ağırlık >150 gr.) kg 1500

17.12.14.50.00 Resim kağıdı; tabaka halinde (m2 ağırlık >150 gr.) kg 1500

17.12.14.70.00 %70 den fazla odun hamuru içeren, diğer ( m2 ağırlığı; 50-55gr.
olan kağıt)

kg 1500

17.12.14.70.00 Kurutma kağıtları; diğer (elyafın %50 fazlası mekanik işlemli) kg 1500

17.12.14.70.00 %70 den fazla odun hamuru içeren, tabaka ( m2 ağırlığı; 50-55gr.
olan kağıt)

kg 1500

17.12.14.70.00 Baskı ve yazı kağıdı; tabaka (toplam elyafın %50 fazlası mekanik
işlemli)

kg 1500
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17.12.14.70.00 Baskı ve yazı kağıtları, rulo halinde (2. hamur) (m2 ağırlık <72
gr.)

kg 1500

17.12.14.70.00 Baskı ve yazı kağıtları, rulo halinde (3. hamur) (m2 ağırlık <72
gr.)

kg 1500

17.12.14.70.00 Baskı ve yazı kağıtları, rulo halinde (diğer) kg 1500

17.12.14.70.00 Baskı ve yazı kağıtları, rulo halinde (diğer) (m2 ağırlık <72 gr.) kg 1500

17.12.14.70.00 Baskı, yazı kağıtları; diğer (elyafın %50 fazlası mekanik işlemli) kg 1500

17.12.14.70.00 Diğer çok katlı kartonlar diğer (elyafın %50 fazlası mekanik
işlemli)

kg 1500

17.12.14.70.00 Diğer kağıt; rulo (m2ağırlığı<72gr) toplam elyafın %50 fazlası
mekanik işlemli

kg 1500

17.12.14.70.00 Diğer kağıtlar (elyafı %10+mekanik elde edilen elyaftan)
katlanmış, ebat 435x297mm) diğer

kg 1500

17.12.14.70.00 Diğer karton; rulo (m2ağırlığı<72gr) toplam elyafın %50 fazlası
mekanik işlemli

kg 1500

17.12.14.70.00 Diğer kartonlar; diğer (elyafın %50 fazlası mekanik işlemli) kg 1500

17.12.14.70.00 Diğer kartonlar; rulo halinde (m2 ağırlık <72 gr.) kg 1500

17.12.14.70.00 Diğer kartonlar; rulo halinde; diğer kg 1500

17.12.14.70.00 Diğer kartonlar; tabaka halinde kg 1500

17.12.14.70.00 Diğer kartonlar; tabaka halinde, diğer kg 1500

17.12.14.70.00 Grafik kağıdı, mukavvası: mekanik lifleri > % 10 olanlar kg 1500

17.12.14.70.00 Kağıtlar; tabaka halinde, diğer kg 1500

17.12.14.70.00 Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; diğer
(elyafın %50 fazlası mekanik işlemli)

kg 1500

17.12.14.70.00 Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; rulo
halinde (m2 ağırlık <72 gr.)

kg 1500

17.12.14.70.00 Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; rulo
halinde; diğer

kg 1500

17.12.14.70.00 Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; tabaka
halinde, diğer

kg 1500

17.12.14.70.00 Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş;
diğer (elyafın %50 fazlası mekanik işlemli)

kg 1500

17.12.14.70.00 Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; rulo
halinde (m2 ağırlık <72 gr.)

kg 1500

17.12.14.70.00 Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; rulo
halinde; diğer

kg 1500

17.12.14.70.00 Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş;
tabaka halinde, diğer

kg 1500

17.12.14.70.00 Kromo karton, tabaka halinde kg 1500

17.12.14.70.00 Kromo karton; rulo (m2ağırlığı<72gr) toplam elyafın %50 fazlası
mekanik işlemli

kg 1500

17.12.14.70.00 Kurutma kağıdı, rulo halinde (diğer) kg 1500

17.12.14.70.00 Kurutma kağıdı; tabaka (toplam elyafın %50 fazlası mekanik
işlemli)

kg 1500

17.12.14.70.00 %70 den fazla odun hamuru içeren, rulu ( m2 ağırlığı; 50-55gr.
olan kağıt)

kg 1500

17.12.20.30.00 Selüloz vatka (krepeli, kıvrımlı, kabartılmış, perforeli, yüzeyleri
boyalı) rulo/tabaka

kg 1500
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17.12.20.30.00 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

kg 1500

17.12.20.55.00 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

kg 1500

17.12.20.55.00 Krepeli kağıt, selüloz elyaf tabakaları (her bir katının
m2ağırlığı=<25gr) rulo/tabaka

kg 1500

17.12.20.57.00 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

kg 1500

17.12.20.57.00 Krepeli kağıt, selüloz elyaf tabakaları (her bir katının m2ağırlığı
>25gr)rulo/tabaka

kg 1500

17.12.20.90.00 Diğer tuvalet, yüz temizliği, ev, sağlık için ince kağıt, vb kağıtlar;
rulo/tabaka

kg 1500

17.12.20.90.00 Evde kullanılacak kağıt ürünlerin imalatında kullanılan dökme
haldeki kağıtlar

kg 1500

17.12.31.00.00 Kraftliner, kaplanmamış, ağartılmamış, rulo veya tabaka halinde
(yazı, baskı ve diğer grafik kullanımlar için olanlar, delikli
kartstoklar ve delikli kart şeridi kağıtları hariç)

kg 1500

17.12.31.00.00 Kraftlayner kağıt; 150= <m2ağırlığı<175gr) beyazlatılmamış
(kuşesiz, sıvanmamış, rulo/tabaka)

kg 1500

17.12.31.00.00 Kraftlayner kartonları, beyazlatılmamış; diğer kg 1500

17.12.31.00.00 Kraftlayner karton; 150= <m2ağırlığı<175gr) beyazlatılmamış
(kuşesiz, sıvanmamış, rulo/tabaka)

kg 1500

17.12.31.00.00 Kraftlayner kağıt (m2ağırlığı= >175gr) beyazlatılmamış (kuşesiz,
sıvanmamış, rulo/tabaka)

kg 1500

17.12.31.00.00 Kraftlayner karton (m2ağırlığı<150gr) beyazlatılmamış (kuşesiz,
sıvanmamış, rulo/tabaka)

kg 1500

17.12.31.00.00 Kraftlayner kağıtları, beyazlatılmamış; diğer kg 1500

17.12.31.00.00 Kraftlayner kağıt (m2.ağırlığı<150gr) beyazlatılmamış (kuşesiz,
sıvanmamış, rulo/tabaka)

kg 1500

17.12.31.00.00 Kraftlayner karton (m2ağırlığı= >175gr) beyazlatılmamış
(kuşesiz, sıvanmamış, rulo/tab.)

kg 1500

17.12.32.00.00 Kraftliner, kaplanmamış, rulo veya tabaka halinde
(beyazlatılmamış olanlar, yazı, baskı ve diğer grafik kullanımlar
için olanlar, delikli kartstoklar ve delikli kart şeridi kağıtları hariç)

kg 1500

17.12.32.00.00 Kraftlayner karton (m2 ağırlığı= >175gr) (dış kısmen
beyaz/renkli/iç beyazlatılmış)

kg 1500

17.12.32.00.00 Kraftlayner karton (m2 ağırlığı= >175gr) (dış kısmen
beyaz/renkli/iç beyazlatılmamış)

kg 1500

17.12.32.00.00 Kraftlayner karton (m2 ağırlığı<175gr) (dış kısmen
beyaz/renkli/iç beyazlatılmamış)

kg 1500

17.12.32.00.00 Kraftlayner kağıtları; diğer kg 1500

17.12.32.00.00 Kraftlayner kağıt (m2 ağırlığı= >175gr) (dış kısmen
beyaz/renkli/iç beyazlatılmış)

kg 1500

17.12.32.00.00 Kraftlayner kağıt (m2 ağırlığı= >175gr) (dış kısmen
beyaz/renkli/iç beyazlatılmamış)

kg 1500
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17.12.32.00.00 Kraftlayner kağıt (m2 ağırlığı<175gr) (dış kısmen beyaz/renkli/iç
beyazlatılmamış)

kg 1500

17.12.32.00.00 Kraftlayner kartonları; diğer kg 1500

17.12.33.00.00 Yarı kimyasal fluting kağıtlar kg 1500

17.12.33.00.00 Yarı kimyasal odun selülozu fluting kağıdı kg 1500

17.12.34.00.00 Kağıtlar (ikinci elyaftan) kg 1500

17.12.34.00.00 Karton (başka şekillerde elyaftan) kg 1500

17.12.34.00.00 Karton (ikinci elyaftan) kg 1500

17.12.34.00.00 Kağıtlar (başka şekillerde elyaftan) kg 1500

17.12.34.00.00 Geri dönüştürülmüş fluting kağıtlar ve diğer fluting kağıtlar kg 1500

17.12.34.00.00 Yarı kimyasal saman selülozu fluting kağıdı kg 1500

17.12.35.20.00 Testlayner karton; (m2 ağırlık; <150gr.) kg 1500

17.12.35.20.00 Testliner, kaplanmamış (geri dönüştürülmüş tabakalı mukavva);
ağırlığı ≤ 150 g/m², rulo veya tabaka halinde olanlar

kg 1500

17.12.35.20.00 Testlayner kağıdı; (m2 ağırlık; <150gr.) kg 1500

17.12.35.40.00 Testlayner kağıt (m2 ağırlık; >150gr.) kg 1500

17.12.35.40.00 Testliner, kaplanmamış (geri dönüştürülmüş tabakalı mukavva);
ağırlığı > 150 g/m², rulo veya tabaka halinde olanlar

kg 1500

17.12.35.40.00 Testlayner karton (m2 ağırlık; >150gr.) kg 1500

17.12.41.20.00 Kraft torba kağıdı, kaplanmamış, ağartılmamış (yazı, baskı ve
diğer grafik kullanımlar için olanlar, delikli kartstoklar ve delikli
kart şeridi kağıtları hariç)

kg 1500

17.12.41.20.00 Torba için kraft kağıt; beyazlatılmamış (%80 kim.sülfat/soda
işlemli ağaç lifinden)

kg 1500

17.12.41.20.00 Torba imali için kraft kağıt, beyazlatılmamış; diğer kg 1500

17.12.41.40.00 Kraft torba kağıdı, kaplanmamış (ağartılmamış olanlar, yazı, baskı
ve diğer grafik kullanımlar için olanlar, delikli kartstoklar ve
delikli kart şeridi kağıtları hariç)

kg 1500

17.12.41.40.00 Torba için kraft kağıt; beyazlatılmış (%80 kimya.sülfat/soda
işlemli ağaç lifinden)

kg 1500

17.12.41.40.00 Torba imali için kraft kağıt, beyazlatılmış (diğer) kg 1500

17.12.41.60.00 Diğer kraft kağıt/kartonları-diğer kg 1500

17.12.41.60.00 En az % 80'i kimy.sülfat/soda ile elde edilen kozalaklı ağaç
lifinden diğer kraft karton

kg 1500

17.12.41.60.00 En az % 80'i kimya.sülfat/soda ile elde edilen kozalaklı ağaç
lifinden diğer kraft kağıt

kg 1500

17.12.41.60.00 Kraft kağıdı ve mukavvası, kaplanmamış, ağırlığı ≤ 150 g/m²
olanlar (kraftliner, kraft torba kağıtları, yazı, baskı ve diğer grafik
kullanımlar için olanlar hariç)

kg 1500

17.12.41.60.00 Kraft kağıt, kütle beyazlatılmış (%80sülfat/sodalı ağaç lifinden)
(ağırlığı=<150gr) diğer

kg 1500

17.12.41.60.00 Kraft kağıt; elektro.izolasyon için, beyazlatılmamış
(ağırlığı=<150gr) (%80 sülfat/soda)

kg 1500

17.12.41.60.00 Kraft karton, kütle beyazlatılmış (%80sülfat/sodalı ağaç lifinden)
(ağırlığı=<150gr) diğer

kg 1500

17.12.41.60.00 Diğer kraft kağıt/kartonları, beyazlatılmamış kg 1500

17.12.41.60.00 (53.08 ve 56.07) da ki met.takviyeli kağıt ipliği için biri.diğer
elyaf kraft kağıt.

kg 1500

17.12.41.60.00 Birincil elyaf (kraft) kağıtları kg 1500
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17.12.41.60.00 (53.08 ve 56.07) da ki metalle takviyeli kağıt ipliği için birin.diğer
elyaf kraft karton

kg 1500

17.12.41.60.00 (53.08 ve 56.07) da ki metalle takviyeli kağıt ipliği için bir.elyaf
kraft kağıt-beyazlatılmamış

kg 1500

17.12.41.60.00 (53.08 ve 56.07) da ki metalle takviyeli kağıt ipliği için bir. elyaf
kraft kart.beyazlatılmamış

kg 1500

17.12.41.60.00 Birincil elyaf (kraft) kartonları kg 1500

17.12.41.80.00 Torba imali için kraft kağıt, krepe/kıvrımlı kg 1500

17.12.41.80.00 Krapon veya kırışık kraft torba kağıdı, rulo veya tabaka halinde kg 1500

17.12.42.20.00 Sülfitli ambalaj kağıdı (m2. ağırlığı= >30 gr.) kg 1500

17.12.42.20.00 Sülfitli ambalaj kağıdı (m2. ağırlığı< 30 gr.) kg 1500

17.12.42.20.00 Sülfitli ambalaj kağıdı, rulo veya tabaka halinde kg 1500

17.12.42.40.00 Kurutma kağıtlar (m2 ağırlığı=<150gr) kg 1500

17.12.42.40.00 %70 den fazla odun hamuru içeren (m2 ağırlık; 50x55gr. kağıt) kg 1500

17.12.42.40.00 Diğer kartonlar (m2 ağırlığı=<150gr) kg 1500

17.12.42.40.00 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)

kg 1500

17.12.42.40.00 Diğer kağıtlar (m2 ağırlığı=<150gr) kg 1500

17.12.42.60.00 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)

kg 1500

17.12.42.60.00 Kağıtlar (m2 ağırlık; 150x225gr.) kg 1500

17.12.42.60.00 Kartonlar (m2 ağırlık; 150x225gr.) kg 1500

17.12.42.80.00 Kullanılmış kağıtlardan yapılmış kartonlar (m2 ağırlık; > 225gr.) kg 1500

17.12.42.80.00 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)

kg 1500

17.12.42.80.00 Diğer hal ve şekillerdeki kartonlar kg 1500

17.12.42.80.00 Diğer hal ve şekillerdeki kağıtlar kg 1500

17.12.42.80.00 Kullanılmış kağıtlardan yapılmış kağıtlar (m2 ağırlık; > 225gr.) kg 1500

17.12.43.30.01 Kaplanmamış filtre kağıdı; rulolar ya da tabakalar halinde olanlar kg 1500

17.12.43.30.02 Kaplanmamış filtre mukavvası, rulolar ya da tabakalar halinde
olanlar

kg 1500

17.12.43.60.00 Keçe kağıdı kg 1500

17.12.43.60.00 Keçe kağıdı ve mukavvası, kaplanmamış, rulo veya tabaka halinde kg 1500

17.12.43.60.00 Keçe kartonu kg 1500

17.12.44.00.00 Sigara kağıdı (genişlik:15x36 cm) rulo halinde olanlar kg 1500

17.12.44.00.00 Sigara kağıdı; diğer şekil ve hallerde kg 1500

17.12.44.00.00 Siğara kağıdı; emdirilmiş (genişlik: 15x36 cm) şeklindeki
yapraklar halinde

kg 1500

17.12.44.00.00 Sigara kağıdı (defter veya boru halinde olanlar hariç), eni > 5 cm
olan rulolar halinde

kg 1500

17.12.51.10.00 Mukavva, kaplanmamış, iç tarafı gri olanlar kg 1500
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17.12.51.10.00 Diğer kraft kağıt/kartonları (m2 ağırlığı=>225gr) kg 1500

17.12.59.10.00 Birincil elyaf (kraft) kağıtları; beyazlatılmamış, m2=>225gr kg 1500

17.12.59.10.00 Birincil elyaf (kraft) kağıtları; beyazlatılmış, 150gr<m2<225gr kg 1500

17.12.59.10.00 Birincil elyaf (kraft) kağıtları; beyazlatılmış, m2=>225gr kg 1500

17.12.59.10.00 Birincil elyaf (kraft) kartonları; 150gr<m2<225gr kg 1500

17.12.59.10.00 Birincil elyaf (kraft) kartonları; beyazlatılmamış,
150gr<m2<225gr

kg 1500

17.12.59.10.00 Birincil elyaf (kraft) kartonları; beyazlatılmamış, m2=>225gr kg 1500

17.12.59.10.00 Saturating kraft, beyazlatılmamış; (%80'i işlenmiş ağaç lifinden)
(150<m2ağırlığı<225gr)

kg 1500

17.12.59.10.00 Birincil elyaf (kraft) kartonları; beyazlatılmış, m2=>225gr kg 1500

17.12.59.10.00 Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar; 150gr<m2<225gr kg 1500

17.12.59.10.00 Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar; beyazlatılmamış,
150gr<m2<225gr

kg 1500

17.12.59.10.00 Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar; beyazlatılmamış,
m2=>225gr

kg 1500

17.12.59.10.00 Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar; beyazlatılmış,
150gr<m2<225gr

kg 1500

17.12.59.10.00 Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar; beyazlatılmış,
m2=>225gr

kg 1500

17.12.59.10.00 Diğer kraft kağıtları; (işlenmiş ağaç lifinden) (m2
ağırlığı=>225gr)

kg 1500

17.12.59.10.00 Diğer kraft kartonları; (işlenmiş ağaç lifinden) (m2
ağırlığı=>225gr)

kg 1500

17.12.59.10.00 Diğer mukavvalar, kaplanmamış kg 1500

17.12.59.10.00 Birincil elyaf (kraft) kağıtları; beyazlatılmamış, 150gr<m2<225gr kg 1500

17.12.59.10.00 Birincil elyaf (kraft) kağıtları; 150gr<m2<225gr kg 1500

17.12.59.10.00 Birincil elyaf (kraft) kartonları; beyazlatılmış, 150gr<m2<225gr kg 1500

17.12.60.00.00 Bitkisel parşömen kg 1500

17.12.60.00.00 Bitkisel parşömen, yağlı kağıtlar, aydınger ve saydam kağıtlar ile
diğer saten saydam veya yarı saydam kağıtlar

kg 1500

17.12.60.00.00 Diğer çizim kağıtları kg 1500

17.12.60.00.00 Aydınger kağıdı kg 1500

17.12.60.00.00 Diğer yarı saydam kağıtlar kg 1500

17.12.60.00.00 Kristal denilen kağıt kg 1500

17.12.60.00.00 Yağ geçirmez kağıtlar kg 1500

17.12.60.00.00 Diğer saydam kağıtlar (alassine) kg 1500

17.12.71.00.00 Kompozit kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde (saman
kağıdı ve mukavvaları dahil) (yüzeyi kaplanmamış veya
emdirilmemiş (emprenye edilmemiş))

kg 1500

17.12.71.00.00 Yapıştırma ile elde edilen kağıt/karton; kullanılmış kağıttan (kağıt
kaplı/değil)

kg 1500

17.12.71.00.00 Diğer yapıştırma suretiyle elde edilen kağıt/karton kg 1500

17.12.72.00.00 Diğer krepeli/kıvrımlı kağıt ve kartonlar kg 1500

17.12.72.00.00 Diğer birincil elyaf kağıt (krepe edilmiş/kıvrımlı) kg 1500

17.12.72.00.00 Kağıt ve mukavvalar (krapon, kırışık, kabartmalı veya perfore
(delikli) olanlar)

kg 1500

17.12.72.00.00 Krepe edilmiş filtre kağıdı kg 1500
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17.12.73.35.00 Bir/iki yüzü kaolin, inorg.sıvanmış kağıt (kenar ebadı;150-360
mm)tabaka, m2 ağırlığı< 150gr

kg 1500

17.12.73.35.00 Bir/iki yüzü kaolin;rulo [(hassas kağıt/karton imali için kağıt,
karton) (m2<150gr]

kg 1500

17.12.73.35.00 Işığa, ısıya ve elektriğe karşı duyarlı kağıt imalatı için kaplanmış
bazlar (ağırlığı ≤ 150 g/m² olan ve mekanik lif miktarı ≤ % 10
olanlar)

kg 1500

17.12.73.35.00 Işığa, ısıya, elektriğe hassas kağıt/karton imali için kağıt, karton
(m2ağırlığı=<150gr)

kg 1500

17.12.73.37.00 Bir/iki yüzü kaolin vb. sıvanmış, rulo (diğer kağıtlar)ebatları
150x360mm.

kg 1500

17.12.73.37.00 Bir/iki yüzü kaolin vb. sıvanmış kaydedici cihazlar için kağıt,
karton

kg 1500

17.12.73.37.00 Kağıt, kaplanmış, yazı, baskı ve diğer grafik kullanımlar için
olanlar (ağırlığı ≤ 150 g/m² olan kaplanmış bazlar hariç)

kg 1500

17.12.73.37.00 Bir/iki yüzü kaolin vb. sıvanmış diğer kağıt, karton kg 1500

17.12.73.37.00 Bir/iki yüzü kaolin vb. sıvanmış; rulo (diyagram kağıtları)
(m2ağırlığı150gr az)]

kg 1500

17.12.73.37.00 Bir/iki yüzü kaolin vb. sıvanmış; rulo (diğer kağıtları)
(m2ağırlığı150gr az)]

kg 1500

17.12.73.37.00 Bir/iki yüzü kaolin vb. sıvanmış, rulo (diyagram kağıtları)ebatları
150x360mm.

kg 1500

17.12.73.60.00 Hafif kuşe kağıt; diğerleri, tabaka kg 1500

17.12.73.60.00 Hafif kuşe kağıt (baskılı/kabartmalı) tabaka kg 1500

17.12.73.60.00 Hafif kuşe kağıt; rulo (ebat;15x36cm. olan, tabaka halinde) kg 1500

17.12.73.60.00 Hafif kağıt, kaplanmış, yazı, baskı ve diğer grafik kullanımlar için
olanlar (mekanik lif miktarı > % 10 olanlar)

kg 1500

17.12.73.75.00 Diğer amaçlar için kullanılan kağıt ve karton (ebat;15x36cm. olan,
rulo halinde)

kg 1500

17.12.73.75.00 Diğer mekanik grafik kağıdı, kaplanmış, rulo halinde, yazı, baskı
ve diğer grafik kullanımlar için (mekanik lif miktarı > % 10
olanlar)

kg 1500

17.12.73.79.00 Diğerleri (kaydedici cihazlar için diyagram kağıtları için) kg 1500

17.12.73.79.00 Diğer mekanik grafik kağıdı, kaplanmış, tabaka halinde, yazı,
baskı ve diğer grafik kullanımlar için (mekanik lif miktarı > % 10
olanlar)

kg 1500

17.12.73.79.00 Diğerleri (diğerleri için) kg 1500

17.12.74.00.00 Kraft kağıt, kartonlar; kütle halinde tek düze beyazlatılmış (m2
ağırlığı=<150gr)

kg 1500

17.12.74.00.00 Kraft kağıt, kaolinle veya diğer inorganik maddelerle kaplanmış
(yazı, baskı ve diğer grafik amaçlı kullanılanlar hariç)

kg 1500

17.12.75.00.00 Kraft kağıt, karton; diğer şekilde, kütle tek düze beyazlatılmış (m2
ağırlığı=<150gr)

kg 1500

17.12.75.00.00 Kraft kağıt, karton; kaolin sıvalı, kütle tek düze beyazlatılmış (m2
ağırlığı=<150gr)

kg 1500

17.12.75.00.00 Kraft mukavva, kaolinle veya diğer inorganik maddelerle
kaplanmış (yazı, baskı ve diğer grafik amaçlı kullanılanlar hariç)

kg 1500

17.12.76.00.00 Diğer kopya ve transfer kağıtları kg 1500

17.12.76.00.00 Karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya
transfer kağıtları (rulo veya tabaka halinde)

kg 1500

17.12.76.00.00 Karbon ve benzeri kopyalama kağıtları kg 1500
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17.12.76.00.00 Kendinden kopya eden kağıt; rulo halinde kg 1500

17.12.76.00.00 Kendinden kopya eden kağıt; tabaka halinde kg 1500

17.12.77.10.00 Kağıt/karton esaslı yer kaplamaları (ölçüsüne göre kesilmiş olsun
olmasın)

kg 1500

17.12.77.10.00 Diğer kağıt/karton, selüloz vatka, selüloz liften tabaka; katranlı,
bitümenli/asfaltlı

kg 1500

17.12.77.10.00 Katranlı, bitümlü veya asfaltlı kağıt ve mukavvalar, rulo veya
tabaka halinde

kg 1500

17.12.77.33.00 Kağıt, karton, selüloz vatka, selüloz lif tabaka; kendinden
yapışkan olan, diğer (ebat; 36x15cmm.)

kg 1500

17.12.77.33.00 Kağıt, karton, selüloz vatka, selüloz liften tabaka; kendinden
yapışkanlı(ebat; 36x15cmm.)

kg 1500

17.12.77.33.00 Kağıt/karton, selüloz vatka, selüloz lif tabaka; kendinden
yapışkanlı (vulkanize edilmiş)

kg 1500

17.12.77.33.00 Kendinden yapışkanlı kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka
halinde

kg 1500

17.12.77.35.00 Kağıt, karton, selüloz vatka, selüloz liften tabaka; diğer (ebat;
36x15cmm.)

kg 1500

17.12.77.35.00 Zamklı kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde (kendinden
yapışkanlılar hariç)

kg 1500

17.12.77.35.00 Kağıt, karton, selüloz vatka, selüloz liften tabaka; rulo (ebat;
36x15cmm.)

kg 1500

17.12.77.55.00 Beyazlatılmış kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde,
plastikle kaplanmış veya emdirilmiş (emprenye edilmiş), ağırlığı
> 150 g/m² olanlar (yapışkanlılar hariç)

kg 1500

17.12.77.55.00 Kağıt/karton esaslı yer kaplamaları; beyazlatılmış (m2
ağırlığı>150 gr)

kg 1500

17.12.77.55.00 Kağıt/kartonlar, plastik sıvalı, emdirilmiş/kaplı, diğer;
beyazlatılmış (m2 ağırlığı>150 gr)

kg 1500

17.12.77.59.00 Kağıt/karton esaslı yer kaplamaları; beyazlatılmamış; diğerleri kg 1500

17.12.77.59.00 Kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde, plastikle
kaplanmış veya emdirilmiş (emprenye edilmiş) (yapışkanlılar,
beyazlatılmışlar ve ağırlığı > 150 g/m² olanlar hariç)

kg 1500

17.12.77.59.00 Kağıt/kartonlar, plastik sıvalı, emdirilmiş/kaplı, diğer;
beyazlatılmamış; diğerleri

kg 1500

17.12.77.70.00 Kağıt/karton esaslı yer kaplamaları; mum, parafin mumu, stearin,
yağ vb sıvalı, emdirilmiş/kaplanmış

kg 1500

17.12.77.70.00 Diğer yer kaplamaları; mum, parafin mumu, stearin, yağ vb sıvalı,
emdirilmiş/kaplanmış

kg 1500

17.12.77.70.00 Kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde, mum, parafin
mumu, stearin, yağ veya gliserolle kaplanmış veya emdirilmiş
(emprenye edilmiş)

kg 1500

17.12.77.80.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kağıt ve mukavvalar,
kaplanmış, vb.

kg 1500

17.12.77.80.00 Kağıt/karton esaslı yer kaplamaları; selüloz vatka, elyaf tabakalar kg 1500

17.12.77.80.00 Kartonlar; deri taklidi, kesiksiz olan kg 1500

17.12.77.80.00 Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları; kesiksiz
olan

kg 1500
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Birimi
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17.12.78.20.00 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)

kg 1500

17.12.78.20.00 Yazım, baskı/diğer grafik amaçlar için kağıt, kartonlar; diğer kg 1500

17.12.78.50.00 Çok katlı kağıt/kartonlar; diğer kg 1500

17.12.78.50.00 Diğer çok katlı kağıt ve mukavvalar, kaplanmış kg 1500

17.12.79.53.00 Çok katlı kağıt ve mukavvalar, kaplanmış ve her tabakası
ağartılmış olanlar

kg 1500

17.12.79.53.00 Çok katlı; her tabakası beyazlatılmış kg 1500

17.12.79.55.00 Çok katlı kağıt/kartonlar; sadece bir dış tabakası beyazlatılmış kg 1500

17.12.79.55.00 Çok katlı kağıt ve mukavvalar, kaplanmış ve sadece bir dış
tabakası ağartılmış olanlar

kg 1500

17.12.79.70.00 Kağıt ve kartonlar; beyazlatılmış kağıt ve karton (kaolin ile
sıvanmış)

kg 1500

17.12.79.70.00 Kağıt ve kartonlar; bir yüzü boyanmış altın/gümüş
yaldızlanmış/krome edilmiş

kg 1500

17.12.79.70.00 Kağıt ve kartonlar; diğer şekilde kaplı kg 1500

17.12.79.70.00 Kağıt ve kartonlar; mika tozu ile sıvanmış olanlar kg 1500

17.12.79.70.00 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)

kg 1500

17.21.11.00.00 Oluklu kağıt/kartonlar kg 1500

17.21.11.00.00 Oluklu kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde kg 1500

17.21.12.30.00 Torba ve çantalar; taban genişliği= >40 cm; kağıt/kartondan
olanlar

kg 1500

17.21.12.30.00 Torba ve çantalar; taban genişliği= >40 cm; diğer kg 1500

17.21.12.30.00 Torbalar ve çantalar, kağıttan, mukavvadan, selüloz vatkadan veya
selüloz lif ağlarından yapılmış, taban genişliği ≥ 40 cm

kg 1500

17.21.12.50.00 Çimento ve gübre torbaları; kağıt/kartondan olanlar kg 1500

17.21.12.50.00 Diğer torba/çantalar (külahlar dahil) kağıt/kartondan olanlar kg 1500

17.21.12.50.00 Selüloz vatkadan/selüloz lif tabakalarından torba/çantalar
(külahlar dahil)

kg 1500

17.21.12.50.00 Torbalar ve çantalar, kağıttan, mukavvadan, selüloz vatkadan veya
selüloz lif ağlarından yapılmış (taban genişliği ≥ 40 cm olanlar
hariç)

kg 1500

17.21.13.00.00 Koli, kutu ve benzeri muhafazalar, oluklu kağıttan veya
mukavvalardan

kg 1500

17.21.13.00.00 Oluklu kağıt/kartondan kutu ve mahfazalar kg 1500

17.21.14.00.01 Katlanabilir kutular ve diğer paketleme malzemeleri (sıvılar için
olanlar)

kg 1500

17.21.14.00.02 Oluksuz kartondan katlanabilir kutular ve diğer paketleme
malzemeleri

kg 1500

17.21.14.00.03 Oluksuz sert kartondan katlanabilir kutular ve diğer paketleme
malzemeleri

kg 1500

17.21.14.00.04 Oluksuz kartondan ve sert kartondan mostra kg 1500
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17.21.14.00.05 Oluksuz kağıt veya kartondan katlanabilir kutular ve muhafazalar;
diğerleri

kg 1500

17.21.15.30.00 Ambalaj kutuları (plak poşetleri dahil) diğer kg 1500

17.21.15.30.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer paketleme kutuları ve
benzeri muhafazalar (plak kartonları dahil)

kg 1500

17.21.15.30.00 Ambalaj kutuları (plak poşetleri dahil) kağıt/kartondan olanlar kg 1500

17.21.15.50.00 Büro, dükkan vb yerlerde kullanılan evrak tasnif, mektup kutuları
vb eşya; diğer

kg 1500

17.21.15.50.00 Büro, dükkan vb yerler için evrak tasnif, mektup kutuları vb eşya;
kağıt/kartondan

kg 1500

17.21.15.50.00 Klasörler, evrak rafları, saklama kutuları ve benzeri eşyalar,
kağıttan yapılmış (büro, mağaza ve benzeri yerlerde kullanılan)

kg 1500

17.22.11.20.00 Tuvalet kağıtları; diğer, bir katının (m2. ağırlığı >25 gr) kg 1500

17.22.11.20.00 Tuvalet kağıtları kg 1500

17.22.11.20.00 Tuvalet kağıtları; kraft kağıdından, bir katının (m2. ağırlığı=<25
gr)

kg 1500

17.22.11.20.00 Tuvalet kağıtları; diğer, bir katının (m2. ağırlığı=<25 gr) kg 1500

17.22.11.20.00 Tuvalet kağıtları; kraft kağıdından, bir katının (m2. ağırlığı >25
gr)

kg 1500

17.22.11.40.00 Mendiller, kurulama/yüz silme kağıtları kg 1500

17.22.11.40.00 Kağıt mendiller, temizlik veya yüz temizleme için kağıt mendiller
(kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli
ağlardan yapılmış)

kg 1500

17.22.11.60.00 El havluları; rulo halinde olanlar kg 1500

17.22.11.60.00 El havluları (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya
selüloz lifli ağlardan yapılmış)

kg 1500

17.22.11.60.00 El havluları; diğerleri kg 1500

17.22.11.80.00 Masa örtüleri ve peçeteler (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz
vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış)

kg 1500

17.22.11.80.00 Masa örtüleri ve sofra peçeteleri kg 1500

17.22.12.10.00 Hijyenik havlu ve tamponlar, bebekler için pedler ve bebek bezleri
ile benzeri hijyenik ürünler (vatkadan yapılmış)

kg 1500

17.22.12.10.00 Göğüs pedleri ve koruyucuları kg 1500

17.22.12.10.00 Vatkadan havlu, tampon, bebek bezi vb.; dokunabilir sentetik/suni
lifden (uzunluğu<=5mm)

kg 1500

17.22.12.10.00 Vatkadan havlu, tampon, bebek bezi vb.; dokunabilir diğer
maddelerden (uzunluğu<=5mm)

kg 1500

17.22.12.20.00 Hijyenik havlu, tampon ve benzeri eşyalar (kağıt hamurundan,
kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış)

kg 1500

17.22.12.20.00 Tamponlar kg 1500

17.22.12.20.00 Hijyenik havlular kg 1500

17.22.12.20.00 Diğer hijyenik havlu, tampon vb. eşya kg 1500

17.22.12.30.01 Bebek bezleri (kağıttan) kg 1500

17.22.12.30.02 İdrarını tutamayan yetişkinler için hijyenik eşyalar kg 1500

17.22.12.40.00 Hidrofil pamuktan vatka ve vatkadan diğer eşya
(uzunluğu<=5mm)

kg 1500

17.22.12.40.00 Vatkalar; vatkadan diğer eşyalar kg 1500

17.22.12.40.00 Kimyasal madde emdirilmiş kulak çubukları kg 1500
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17.22.12.40.00 Dokunabilir sentetik ve suni lifden sigara filtresi
(uzunluğu<=5mm, çap<=8mm rulo)

kg 1500

17.22.12.40.00 Dokunabilir sentetik ve suni lifden diğer vatka ve vatkadan diğer
eşya<5 mm

kg 1500

17.22.12.40.00 Dokunabilir sentetik ve suni lifden diğer vatka (uzunluğu<=5mm,
çap<=8mm rulo)

kg 1500

17.22.12.40.00 Diğer vatka ve vatkadan mamul diğer eşya (uzunluğu<=5mm) kg 1500

17.22.12.40.00 Diğer pamuktan vatka ve vatkadan diğer eşya (uzunluğu<=5mm) kg 1500

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

kg 1500

17.22.12.50.00 Giyim eşyası ve giysi aksesuarları, kağıt hamurundan, kağıttan,
selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış (mendiller ve
başlıklar hariç)

kg 1500

17.22.12.90.00 Rulo/tabakalar halinde diğer kartondan diğer ev eşyası vb kg 1500

17.22.12.90.00 Kağıttan tıbbi, cerrahi/hijyenik amaç için eşya (perakende
satılacak halde değil)

kg 1500

17.22.12.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış ev veya hastane eşyaları ile sıhhi
ürünler vb., (kağıttan yapılmış)

kg 1500

17.22.12.90.00 Rulo/tabakalar halinde diğer kağıttan diğer ev eşyası vb kg 1500

17.22.12.90.00 Rulo/tabakalar halinde diğer kağıt ve kartonlardan diğer ev eşyası
vb

kg 1500

17.22.13.00.00 Bambu; kağıt ve kartondan tepsiler, tabaklar, bardaklar vb. kg 1500

17.22.13.00.00 Kağıt ve kartondan bardaklar vb. kg 1500

17.22.13.00.00 Kağıt ve kartondan tepsiler, tabaklar, bardaklar kg 1500

17.22.13.00.00 Tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerleri, kağıt veya mukavvadan
yapılmış

kg 1500

17.23.11.00.00 Diğer karbon ve kendinden kopya ve transfer kağıtları kg 1500

17.23.11.00.00 Kendinden kopya eden kağıt; emdirilmiş/boyanmış kg 1500

17.23.11.00.00 Karbon kağıtları vb.kopya kağıtları; diğer hallerde kg 1500

17.23.11.00.00 Mumlu teksir kağıdı (stensil) kg 1500

17.23.11.00.00 Karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya
transfer kağıtları; mumlu teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar;
tutkallı veya yapışkanlı kağıtlar

kg 1500

17.23.11.00.00 Kendinden kopya eden kağıt; diğerleri kg 1500

17.23.11.00.00 Karbon kağıtları vb.kopya kağıtları; emdirilmiş/boyanmış olanlar kg 1500

17.23.12.30.00 Zarflar, kağıttan veya mukavvadan yapılmış kg 1500

17.23.12.30.00 Zarflar kg 1500

17.23.12.50.00 Mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları kg 1500

17.23.12.50.00 Mektup kartları, baskısız kartpostallar ve kartpostallar, kağıttan
veya mukavvadan yapılmış

kg 1500

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

kg 1500

17.23.12.70.00 Çeşitli kağıt kırtasiye ürünlerini içeren kutu, poşet, portföy dosya
ve yazı seti, kağıttan veya mukavvadan yapılmış

kg 1500

17.23.13.13.00 Kayıt defterleri, hesap defterleri, sipariş/makbuz defterleri kg 1500

17.23.13.13.00 Sicil defterleri, muhasebe defterleri, sipariş defterleri ve makbuz
defterleri, kağıttan veya mukavvadan yapılmış

kg 1500

17.23.13.13.00 Faturalar
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17.23.13.15.00 Not defterleri, mektup bloknotları, bloknotlar, kağıttan veya
mukavvadan yapılmış

kg 1500

17.23.13.15.00 Not defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra defterleri kg 1500

17.23.13.17.00 Günlükler, kağıttan veya mukavvadan yapılmış kg 1500

17.23.13.17.00 Ajandalar kg 1500

17.23.13.19.00 Randevu defterleri (ajanda), adres defterleri, telefon defterleri ve
kopya defterleri, kağıttan veya mukavvadan yapılmış (günlükler
hariç)

TL 3000

17.23.13.19.00 Diğer defterler vb. eşya TL 3000

17.23.13.19.00 Okul defterler TL 3000

17.23.13.30.00 Müsvette defterleri kg 1500

17.23.13.30.00 Alıştırma defterleri, kağıttan veya mukavvadan yapılmış kg 1500

17.23.13.50.00 Klasörler, dosyalar ve dosya kapakları, kağıttan veya mukavvadan
yapılmış (kitap kapakları hariç)

kg 1500

17.23.13.50.00 Klasörler, ciltler, dosya gömlekleri ve kapakları kg 1500

17.23.13.70.00 Nüshalı/çok katlı/karbonlu iş formları ve içinde karbon kağıtları
olan setler, kağıttan veya mukavvadan yapılmış

kg 1500

17.23.13.70.00 Çok yüzlü iş formları ve karbon kağıdı ile ikinci kopyası çıkarılan
defterler

kg 1500

17.23.13.80.00 Albümler (numuneler, koleksiyonlar, pullar veya fotoğraflar için),
kağıttan veya mukavvadan yapılmış

kg 1500

17.23.13.80.00 Koleksiyon ve numunelerin konduğu albümler kg 1500

17.23.13.90.00 Sümenler ve kitap kapakları, kağıttan veya mukavvadan yapılmış TL 3000

17.23.13.90.00 Kağıt/kartondan diğer büro/kırtasiye eşyası, defter vb TL 3000

17.23.14.00.00 Diğer kağıt ve mukavvalar (yazı, baskı ve diğer grafik amaçlı
kullanılanlar), baskılı, kabartmalı veya delikli (perfore)

kg 1500

17.23.14.00.00 Fotokopi kağıdı kg 1500

17.23.14.00.00 Mikrofilm kartı kg 1500

17.23.14.00.00 Şerit kağıtlar; diğer kg 1500

17.23.14.00.00 Yazı makineleri için kağıt ve pelür kağıdı kg 1500

17.23.14.00.00 Yazma, çizim/diğer grafik için diğer kağıt, kartonlar kg 1500

17.24.11.00.00 Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları; şeffaf pencere
kağıtları

kg 1500

17.24.11.00.00 Diğer duvar kağıtları vb. duvar kaplamaları; diğer şekil ve
hallerde

kg 1500

17.24.11.00.00 Diğer duvar kağıtları vb. duvar kaplamaları, cam kağıtları; diğer
şekil ve hallerde

kg 1500

17.24.11.00.00 Diğer duvar kağıtları vb duvar kaplamaları, pürtüklü, kabartılı,
boyalı, sıvalı vb

kg 1500

17.24.11.00.00 İşlenmeden boyanmış kağıtlar "ingrain"; emdirilmiş, 60 < en
=<160cm.

kg 1500

17.24.11.00.00 İşlenmeden boyanmış kağıtlar "ingrain"; diğer kg 1500

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

kg 1500

17.24.12.00.00 Dokunmamış kauçuklu mensucattan (örme hariç) duvar
kaplamaları

kg 1500

17.24.12.00.00 İpekten duvar kaplamaları kg 1500

17.24.12.00.00 Jütten duvar kaplamaları kg 1500

17.24.12.00.00 Kağıt ipliğinden mamul mensucattan duvar kaplamaları kg 1500
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17.24.12.00.00 Ketenden duvar kaplamaları kg 1500

17.24.12.00.00 Rami mensucattan duvar kaplamaları kg 1500

17.24.12.00.00 sentetik lifden dokunmuş duvar kaplamaları (devamsız/döküntü) kg 1500

17.24.12.00.00 Suni devamlı liflerden dokunmuş duvar kaplamaları kg 1500

17.24.12.00.00 Dokunabilir diğer bitkisel liflerden duvar kaplamaları kg 1500

17.24.12.00.00 Diğer keçeden duvar kaplamaları kg 1500

17.24.12.00.00 Bir mesnete sabitleştirilmiş, paralel ipliklerden duvar kaplamaları kg 1500

17.24.12.00.00 Suni/sentetik lifden duvar kaplamaları; diğer kg 1500

17.24.12.00.00 Suni/sentetik lifden dokunmamış duvar kaplamaları kg 1500

17.24.12.00.00 Şap ve buretten duvar kaplamaları kg 1500

17.24.12.00.00 Suni/sentetik lifden duvar kaplamaları; keçeden kg 1500

17.24.12.00.00 Suni devamsız liflerden dokunmuş duvar kaplamaları kg 1500

17.24.12.00.00 Tekstil duvar kaplamaları, 45 cm veya daha büyük olanlar kg 1500

17.29.11.20.00 Basılı etiketler (kendinden yapışkanlı olanlar), kağıttan veya
mukavvadan yapılmış

kg 1500

17.29.11.20.00 Kağıt/kartondan her cins etiketler, baskılı olanlar; kendinden
yapışkan

kg 1500

17.29.11.40.00 Kağıt/kartondan her cins etiketler, baskılı olanlar; diğer kg 1500

17.29.11.40.00 Basılı etiketler, kağıttan veya mukavvadan yapılmış (kendinden
yapışkanlılar hariç)

kg 1500

17.29.11.60.00 Etiketler (kendinden yapışkanlı olanlar), kağıttan veya
mukavvadan yapılmış (basılı olanlar hariç)

kg 1500

17.29.11.60.00 Kağıt/kartondan her cins etiketler; kendinden yapışkan kg 1500

17.29.11.80.00 Etiketler, kağıttan veya mukavvadan yapılmış (kendinden
yapışkanlı olanlar ile basılı olanlar hariç)

kg 1500

17.29.11.80.00 Kağıt/kartondan her cins etiketler; diğer kg 1500

17.29.12.00.00 Kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar; diğer kg 1500

17.29.12.00.00 Kağıt hamurundan levhalar; filtre cihazları için amyant lif içeren kg 1500

17.29.12.00.00 Filtre blokları, kalın tabakaları (slab) ve levhaları, kağıt
hamurundan yapılmış

kg 1500

17.29.19.10.00 Sigara kağıdı; diğerleri kg 1500

17.29.19.10.00 Sigara kağıdı; yaprak halinde olanlar kg 1500

17.29.19.10.00 Sigara kağıdı, eni ≤ 5 cm olan rulolar halinde veya defter veya
boru halinde

kg 1500

17.29.19.10.00 Sigara kağıdı (genişlik: <5 cm) rulo halinde olanlar kg 1500

17.29.19.20.00 Endüstriyel iplik sarılması için yüzeyi silikonlu parşömenle
kaplanmış bobin

kg 1500

17.29.19.20.00 Bobin, makara, masura ve benzeri destekler, kağıt hamurundan,
kağıttan veya mukavvadan yapılmış (tekstil ipliklerin sarılması
için kullanılanlar)

kg 1500

17.29.19.20.00 Dokumaya elverişli ipliklerin sarılmasına mahsus diğer bobin
vemasuralar

kg 1500

17.29.19.30.00 Diğer bobin, masura, makara vb. kağıt, karton esaslı-diğer kg 1500

17.29.19.30.00 Bobin, makara, masura ve benzeri destekler, kağıt hamurundan,
kağıttan veya mukavvadan yapılmış (tekstil ipliklerin sarılması
için kullanılanlar hariç)

kg 1500

17.29.19.51.00 Filtre kağıt ve kartonu kg 1500

17.29.19.51.00 Filtre kağıdı ve mukavvaları (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş) kg 1500
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17.29.19.55.00 Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları (bobin,
tabaka/disk halinde)

kg 1500

17.29.19.55.00 Rulolar, tabakalar ve diyagram kağıtları, kağıttan veya
mukavvadan yapılmış (kaydedici cihazlar için basılmış olanlar)

kg 1500

17.29.19.57.00 Kağıt hamurundan kalıplanmış ya da sıkıştırılmış eşyalar kg 1500

17.29.19.57.00 Kağıt hamurundan diğer kalıplanmış/preslenmiş eşya kg 1500

17.29.19.57.00 Yumurta ambalajlamada kullanılan kalıplanmış tepsiler ve kutular kg 1500

17.29.19.85.00 Zamklı veya yapışkan, kendinden yapışkan olanlar diğer yer
kaplamaları

kg 1500

17.29.19.85.00 Başka yerde sınıflandırılmamış kağıt ve mukavvadan yapılmış
diğer eşyalar

kg 1500

17.29.19.85.00 Diğer kağıt ve kartondan diğer eşyalar kg 1500

17.29.19.85.00 Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş contalar ven rondelalar kg 1500

17.29.19.85.00 Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş diğer kağıtlar kg 1500

17.29.19.85.00 Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş kağıt veya karton esaslı yer
kaplamaları

kg 1500

17.29.19.85.00 Zamklı/yapışkan olanlar; üzeri vulkanize edilmemiş tabii/sentetik
kauçukla sıvanmış (genişlik: <10 cm.)

kg 1500

17.29.19.85.00 Zamklı veya yapışkan olanlar diğer yer kaplamaları kg 1500

17.29.19.85.00 Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş mumlu ve difenilli sargılık
kağıt

kg 1500

18.11.10.00.00 Basılı gazeteler, dergiler ve süreli yayınlar, haftada en az dört kere
yayınlananlar

kg 1500

18.12.11.00.00 Basılı yeni pullar, damgalı kağıtlar, çek defterleri, banknotlar, vb. kg 1500

18.12.12.30.00 Basılı ticari kataloglar kg 1500

18.12.12.50.00 Basılı ticaret reklamcılığı malzemeleri (ticari kataloglar hariç) kg 1500

18.12.13.00.00 Basılı gazeteler, dergiler ve süreli yayınlar, haftada dört kereden
az yayınlananlar

kg 1500

18.12.14.07.00 Basılı kitaplar, broşürler, kitapçıklar ve benzeri basılı ürünler, tek
sayfa halinde

kg 1500

18.12.14.14.00 Basılı kitaplar, broşürler, kitapçıklar ve benzeri basılı ürünler (tek
sayfa halinde olanlar hariç)

kg 1500

18.12.14.21.00 Basılı resim, çizim ve boyama kitapları, çocuklar için kg 1500

18.12.14.28.00 Basılı sözlükler ve ansiklopediler ile bunların ciltleri, fasikülleri kg 1500

18.12.14.35.00 Basılı haritalar ile hidrografik veya benzeri özellikte haritalar
(kitap şeklinde olanlar)

kg 1500

18.12.14.42.00 Basılı haritalar ile hidrografik veya benzeri özellikte haritalar
(kitap şeklinde olanlar hariç)

kg 1500

18.12.14.49.00 Basılı kartpostallar, resimli veya resimsiz kg 1500

18.12.14.56.00 Basılı tebrik, mesaj veya duyuru kartları, resimli veya resimsiz,
zarflı veya zarfsız, süslenmiş veya süslenmemiş

kg 1500

18.12.14.63.00 Basılı resimler, desenler ve fotoğraflar kg 1500

18.12.19.10.00 Basılı her türlü takvim, blok halinde olanlar dahil kg 1500

18.12.19.20.00 Basılı müzik notası (körler için kabartma baskıyla yapılan müzik
notaları dahil)

kg 1500

18.12.19.30.00 Baskılı transfer çıkartmaları kg 1500

18.12.19.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer basılı ürünler TL 3000

18.13.10.00.00 Dizgi, tabaka yapım hizmetleri, karakter-dizgisi, foto-karakter-
dizgisi hizmetleri

TL 3000
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18.13.20.00.00 Diğer tabedici unsurlar TL 3000

18.13.20.00.00 Levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; üzerinde basılacak
görüntü olanlar

TL 3000

18.13.20.00.00 Baskı takımları, basım işinde kullanılan TL 3000

18.13.30.00.00 Diğer grafik hizmetleri TL 3000

18.14.10.10.00 Kitapların ve benzeri ürünlerin ciltlenmesi ve tamamlanması
(katlanması, birleştirilmesi, dikilmesi, yapıştırılması, kesilmesi,
kapak takılması dahil)

TL 3000

18.14.10.30.00 Broşür, dergi, katalog, eşantiyon ve basılı reklam malzemelerinin
ciltlenmesi ve tamamlanması (katlanması, birleştirilmesi,
dikilmesi, yapıştırılması, kesilmesi, kapak takılması dahil)

TL 3000

18.14.10.50.00 Ciltleme ve tamamlama işleri, basılı kağıt/mukavva dahil (kitap,
broşür, dergi, katalog, eşantiyon ve basılı reklam malzemelerinin
tamamlanması hariç)

TL 3000

18.20.10.10.00 Plaklardaki ses kayıtlarının çoğaltılması TL 3000

18.20.10.30.00 Manyetik bantlardaki ses kayıtlarının çoğaltılması, bant genişliği
≤ 4 mm olanlar

TL 3000

18.20.10.50.00 Manyetik bantlardaki ses kayıtlarının çoğaltılması, bant genişliği
> 4 mm ve ≤ 6,5 mm olanlar

TL 3000

18.20.10.70.00 CD'lerdeki ses kayıtlarının çoğaltılması TL 3000

18.20.20.50.00 Manyetik bantlardaki ses ve görüntü (video) kayıtlarının
çoğaltılması, bant genişliği > 6,5 mm olanlar

TL 3000

18.20.20.70.00 Video disklerdeki ve diğer ortamlardaki ses ve görüntü
kayıtlarının çoğaltılması (manyetik bantlar hariç)

TL 3000

18.20.30.30.00 Veri ya da bilgi içeren manyetik bantların çoğaltılması, otomatik
veri işleme makinelerinde kullanılanlar; genişliği ≤ 4 mm olanlar
(ses veya görüntü kayıtları içerenler hariç)

TL 3000

18.20.30.50.00 Veri ya da bilgi içeren manyetik bantların çoğaltılması, otomatik
veri işleme makinelerinde kullanılan; genişliği > 4 mm olanlar
(ses veya görüntü kayıtları içerenler hariç)

TL 3000

18.20.30.70.00 Veri ya da bilgi içeren diğer bilgisayar ortamlarının çoğaltılması,
otomatik veri işleme makinelerinde kullanılan (manyetik bantlar,
ses veya görüntü kayıtları hariç)

TL 3000

19.10.10.30.01 Taşkömüründen elde edilen yüksek evsaflı kok (elektrot imaline
mahsus olanlar hariç)

kg 1500

19.10.10.30.02 Taşkömüründen elde edilen diğer kok ve yarı kok (elektrot
imaline mahsus olanlar hariç)

kg 1500

19.10.10.50.00 Linyit kömürü koku (linyit kömürünün düşük sıcaklıkta
damıtılmasından elde edilen)

kg 1500

19.10.10.70.00 Kok; enerji dışı kullanımlar için (elektrodlar için suni grafit ve
kok), elektrodlar için damıtma karbon ve kok

kg 1500

19.10.20.00.00 Katran (taşkömüründen, linyitten veya turbadan damıtılmış); diğer
maden katranları

kg 1500

19.10.30.00.00 Taşkömürü katranından/diğer mineral katranlardan elde zift koku kg 1500

19.10.30.00.00 Taşkömürü katranından/diğer mineral katranlardan elde zift kg 1500

19.10.30.00.00 Zift ve zift koku, kömür katranlarından veya diğer mineral
katranlarından elde edilenler

kg 1500

19.20.11.00.00 Briket kömürü, yumurta biçiminde (pres kömür) olanlar ve
benzeri katı yakıtlar (taşkömüründen imal edilmiş)

kg 1500

19.20.12.00.00 Briket kömürü, yumurta biçiminde (pres kömür) olanlar ve
benzeri katı yakıtlar (linyitten imal edilmiş)

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

19.20.13.00.00 Briket kömürü, yumurta biçiminde (pres kömür) olanlar ve
benzeri katı yakıtlar (turbadan imal edilmiş)

kg 1500

19.20.21.40.00 Havacılık yakıtı (havacılıkta kullanılan piston motorları için
hazırlanan benzin damıtığı(30 °C den 220 °Cye))

kg 1500

19.20.21.50.00 Kurşunsuz benzin (TEL ya da TML içermeyen kıvılcım ateşlemeli
motorlar için hazırlanan benzin damıtığı (30 °C den 220 °Cye) )

kg 1500

19.20.22.00.00 Jet yakıtı, benzin tipi kg 1500

19.20.23.30.00 Rafineri ham maddesi (hafif yağ), rafineri hammaddesi olarak
kullanılan hafif yarı işlenmiş damıtık

kg 1500

19.20.23.50.00 Hafif neftyağı (petrokimya endüstrisinde hammadde olarak
kullanılan hafif damıtık)

kg 1500

19.20.23.70.00 Beyaz ispirto, endüstriyel ispirto (neftyağı/gazyağı aralığında
rafine edilmiş petrol damıtıkları)

kg 1500

19.20.24.00.00 Gazyağı kg 1500

19.20.25.00.00 Jet yakıtı, gazyağı tipi kg 1500

19.20.26.30.00 Rafineri ham maddesi (kalın yağ); rafineri hammaddesi olarak
kullanılan yarı işlenmiş kalın damıtıklar

kg 1500

19.20.26.50.00 Dizel yakıtı (motorlu araçlar için dizel, yol/demir yolu taşımacılığı
için kullanılan damıtılmış petrol, 180 °Cden 380 °C ye)

kg 1500

19.20.26.70.00 Isıtıcı gaz yağı (ısıtma/buhar çıkarma amacıyla kullanılan, petrol
damıtığı, 180 °C den 380 °C ye)

kg 1500

19.20.26.90.00 Gaz/dizel oiller; enerji dışı kullanımlar için olanlar (petrokimya
endüstrisinde hammadde olarak kullanılan ağır damıtık)

kg 1500

19.20.27.30.00 Rafineri hammaddesi (rafineri hammaddesi olarak kullanılan orta
yağ, yarı işlenmiş damıtık)

kg 1500

19.20.27.50.00 Orta nafta (petrokimya endüstrisinde rafineri hammaddesi olarak
kullanılan orta damıtık)

kg 1500

19.20.28.30.00 Rafineri besleme stoklarında kullanılan fuel - oil (H.V.G.O) kg 1500

19.20.28.50.00 Fuel - oil (kükürt miktarı % 1'den küçük olan) kg 1500

19.20.28.70.01 Fuel - oil no.5 kg 1500

19.20.28.70.02 Fuel - oil no.6 kg 1500

19.20.28.70.03 Kalorifer yakıtı (Kalyak) kg 1500

19.20.28.70.04 Chlorified Oil kg 1500

19.20.28.90.00 Fuel - oil (yağ - yakıt), enerji dışı kullanımlar için (petrokimya
endüstrisinde hammaddesi olarak kullanılan fuel - oil)

kg 1500

19.20.29.30.01 Rafineri besleme stokları için yağlama yağları kg 1500

19.20.29.30.02 Extract kg 1500

19.20.29.30.03 Kimyevi madde kg 1500

19.20.29.50.00 Yağlama yağları, diğer yağlar (başka bir kimyasal değişime tabi
olan)

kg 1500

19.20.29.50.00 Spindle oil kg 1500

19.20.29.50.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları kg 1500

19.20.29.50.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma, aşınmayı
önleyici yağlar

kg 1500

19.20.29.50.00 Makine yağları (ham petrolü damıtarak çıkarılan; petrol yağı
ağırlığı ≥ % 70 olan, motor yağları, endüstriyel yağlar ve gres
yağları dahil sıvı damıtıklar)

kg 1500

19.20.29.50.00 Light neutral kg 1500

19.20.29.50.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar kg 1500
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19.20.29.50.00 Heavy neutral kg 1500

19.20.29.50.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar kg 1500

19.20.29.50.00 Dişli yağları ve redüktör yağları kg 1500

19.20.29.50.00 Diğer yağlama yağları ve diğer yağlar kg 1500

19.20.29.50.00 Diğer madeni yağlar kg 1500

19.20.29.50.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin kg 1500

19.20.29.50.00 Bright stock kg 1500

19.20.31.20.00 LPG (yüksek basınç altında sıvı halde elde edilen, hafif
hidrokarbonların karışımı)

kg 1500

19.20.31.30.00 Rafineri hammaddesi (LPG, rafineri hammaddesi olarak
kullanılan Propan/Bütanlar)

kg 1500

19.20.31.70.00 LPG, enerji dışı kullanımlar için (petrokimya endüstrisinde
hammadde olarak kullanılan propan/bütanlar)

kg 1500

19.20.32.00.00 Etilen, propilen, bütilen, bütadien ve diğer petrol gazları veya
gazlı hidrokarbonlar (doğal gaz hariç)

kg 1500

19.20.41.00.00 Saf vazelin; parafin mumu; petrol mumu ve diğer mumlar kg 1500

19.20.42.40.00 Petrol koku (çoğunlukla % 90, % 95 karbondan oluşan artık
hammaddelerin kırılması ve karbonlanmasıyla elde edilen siyah
katı ürün)

kg 1500

19.20.42.50.01 Petrol bitümeni (siyah ve koyu kahverengi, katı ve yarı katı termo
- plastik malzeme ile geçirimsizleştirilmiş ürünler)

kg 1500

19.20.42.50.02 Petrol koku; petrol bitümü ve petrol yağının diğer artıkları (asfalt
menşeli inşaat izolasyon ve bağlayıcı maddeler)

kg 1500

19.20.42.50.03 Petrol koku; petrol bitümü ve petrol yağının diğer artıkları (diğer
bitümlü izolasyon maddeleri)

kg 1500

19.20.42.70.00 Diğer petrol ürünleri/artıkları (b.y.s. petrol ürünleri/artıkları) kg 1500

20.11.11.20.00 Asal gaz; argon m³ 2400

20.11.11.20.00 Argon m³ 2400

20.11.11.30.00 Asal gaz; helyum m³ 2400

20.11.11.30.00 Diğer asal gazlar m³ 2400

20.11.11.30.00 Asal gazlar (argon hariç) m³ 2400

20.11.11.30.00 Asal gaz; neon m³ 2400

20.11.11.50.00 Hidrojen m³ 2400

20.11.11.60.00 Azot m³ 2400

20.11.11.70.00 Oksijen m³ 2400

20.11.12.30.00 Karbondioksit (diğer anorganik oksijenli bileşikler) kg 1500

20.11.12.30.00 Karbondioksit kg 1500

20.11.12.50.00 Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit) kg 1500

20.11.12.50.00 Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit); diarsenik trioksit kg 1500

20.11.12.50.00 Arsenik trioksit kg 1500

20.11.12.70.00 Azot oksit (nitrojen oksit) kg 1500

20.11.12.70.00 Diğer azot oksitleri kg 1500

20.11.12.70.00 Azot protoksit kg 1500

20.11.12.90.00 Sülfamit asit (aminosülfonik asit) kg 1500

20.11.12.90.00 Perklorik asit kg 1500

20.11.12.90.00 Silisik asit kg 1500

20.11.12.90.00 Ametallerin diğer anorganik oksijenli bileşikleri; diğer kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.11.12.90.00 Ametallerin inorganik oksijen bileşikleri (kükürt trioksit (sülfürik
anhidrit); diarsenik trioksit, azot oksit (nitrojen oksit), silisyum
dioksit, kükürt dioksit, karbondioksit hariç)

kg 1500

20.11.12.90.00 Arsenik pentaoksit (arsenik asit anhidriti) kg 1500

20.11.13.00.00 Sıvı hava; sıkıştırılmış hava kg 1500

20.11.13.00.00 Sıvı ve sıkıştırılmış hava kg 1500

20.12.11.30.00 Çinko oksit kg 1500

20.12.11.30.00 Çinko peroksit kg 1500

20.12.11.30.00 Çinko oksit; çinko peroksit kg 1500

20.12.11.50.00 Titan oksitleri (saf titan oksitleri) kg TiO2 1529

20.12.11.50.00 Titanyum oksitler kg TiO2 1529

20.12.12.00.00 Kurşun monoksit (mürdesenk) kg 1500

20.12.12.00.00 Bakır I oksit (kırmızı bakır oksit) kg 1500

20.12.12.00.00 Mangan dioksit kg 1500

20.12.12.00.00 Diğer kurşun oksitleri kg 1500

20.12.12.00.00 Diğer mangan oksitler kg 1500

20.12.12.00.00 Krom dioksit kg 1500

20.12.12.00.00 Krom hidroksitleri kg 1500

20.12.12.00.00 Krom III oksit (dikrom trioksit) (krom yeşili) (krom seski oksit) kg 1500

20.12.12.00.00 Krom trioksit kg 1500

20.12.12.00.00 Krom, manganez, kurşun ve bakır oksitler ile hidroksitleri kg 1500

20.12.12.00.00 Mangan oksit (ağırlık; % >= 77 manganez içeren) kg 1500

20.12.12.00.00 Minoranj kg 1500

20.12.12.00.00 Minyum (sülyen) (Pb3 O4) kg 1500

20.12.12.00.00 Bakır II oksit (siyah bakır oksit) kg 1500

20.12.12.00.00 Bakır hidroksitler kg 1500

20.12.19.10.00 Demir oksitleri (kodeks evsafında olan) kg 1500

20.12.19.10.00 Demir oksitleri (kodeks evsafında olmayan) kg 1500

20.12.19.10.00 Demir oksitleri ve hidroksitleri; toprak boyalar, ağırlık itibariyle
% 70 veya daha fazla hematit (Fe2O3 olarak değerlendirilen
demir bileşiği) içeren

kg 1500

20.12.19.10.00 Toprak boyalar (kodeks evsafında olan) kg 1500

20.12.19.10.00 Toprak boyalar (kodeks evsafında olmayan) kg 1500

20.12.19.10.00 Demir hidroksitleri (kodeks evsafında olmayan) kg 1500

20.12.19.10.00 Demir hidroksitleri (kodeks evsafında olan) kg 1500

20.12.19.30.00 Ticari kobalt oksitleri kg 1500

20.12.19.30.00 Kobalt oksitler ve hidroksitler; ticari kobalt oksitler kg 1500

20.12.19.30.00 Kobalt hidroksitleri kg 1500

20.12.19.30.00 Kobalt oksitleri kg 1500

20.12.19.50.00 Vanadyumun diğer oksitleri ve hidroksitleri kg 1500

20.12.19.50.00 Lityum oksit ve hidroksitleri; vanadyum oksit ve hidroksitleri;
nikel oksit ve hidroksitleri; germanyum oksitleri ve zirkonyum
dioksitleri

kg 1500

20.12.19.50.00 Nikel oksitleri ve hidroksitleri kg 1500

20.12.19.50.00 Zirkonyum dioksit kg 1500

20.12.19.50.00 Lityum oksit ve hidroksit kg 1500

20.12.19.50.00 Germanyum oksitleri kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.12.19.50.00 Vanadyum penta oksit kg 1500

20.12.19.73.00 Molibden oksitleri ve hidroksitleri kg 1500

20.12.19.75.00 Antimon oksitleri kg 1500

20.12.19.75.00 Antimuan oksitleri kg 1500

20.12.19.90.00 Kalsiyum peroksit kg 1500

20.12.19.90.00 Kalsiyum oksit kg 1500

20.12.19.90.00 Kalsiyum hidroksit kg 1500

20.12.19.90.00 Kalay oksitleri kg 1500

20.12.19.90.00 Tungsten oksit ve hidroksitleri kg 1500

20.12.19.90.00 Kadmiyum oksit kg 1500

20.12.19.90.00 Diğer anorganik bazlar; diğer metal oksitler, hidroksitler ve
peroksitler

kg 1500

20.12.19.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer inorganik bazlar, diğer metal
oksitler, hidroksitler ve peroksitler

kg 1500

20.12.19.90.00 Berilyum oksit ve hidroksit kg 1500

20.12.21.10.00 Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar kg 1500

20.12.21.10.00 Dispers boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar kg 1500

20.12.21.20.00 Asit boyalar kg 1500

20.12.21.20.00 Mordan boyalar kg 1500

20.12.21.20.00 Esası asit boyalar ve mordan boyalar olan müstahzarlar kg 1500

20.12.21.20.00 Asit ve mordan boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar kg 1500

20.12.21.30.00 Bazik boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar kg 1500

20.12.21.30.00 Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar kg 1500

20.12.21.40.00 Direkt boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar kg 1500

20.12.21.40.00 Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar kg 1500

20.12.21.50.01 Reaktif boyalar kg 1500

20.12.21.50.02 Kükürt boyaları kg 1500

20.12.21.50.03 Esası pigment olan müstahzarlar kg 1500

20.12.21.50.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer sentetik organik boyayıcı
maddeler ve müstahzarları (vat boyalar dahil)

kg 1500

20.12.21.60.00 Flüoresanlı aydınlatmada kullanılan sentetik, organik ürünler kg 1500

20.12.21.60.00 Flüoresan maddeler olarak kullanılan sentetik organik ürünler kg 1500

20.12.21.70.00 Renkli laklar ve bunlara dayalı müstahzarlar kg 1500

20.12.21.70.00 Sentetik laklar kg 1500

20.12.21.70.00 Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 num. belirtilen esası boyayıcı laklar
olan müstah.

kg 1500

20.12.22.50.00 Sumak hülasası kg 1500

20.12.22.50.00 Mimoza hülasası; kuru kg 1500

20.12.22.50.00 Mimoza hülasası; diğer kg 1500

20.12.22.50.00 Meşe ağacı ve at kestanesi ağacı hülasası kg 1500

20.12.22.50.00 Kebrako hülasası kg 1500

20.12.22.50.00 Diğer bitkisel menşeli hülasalar kg 1500

20.12.22.50.00 Debagatte kullanılan bitkisel menşeli diğer hülasa ve tanen tuzları,
türevleri

kg 1500

20.12.22.50.00 Boya meşesi palamudu hülasası kg 1500

20.12.22.50.00 Tanenler (tannik asitler) (sulu mazı taneni dahil) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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20.12.22.50.00 Tabaklama ekstreleri, bitkisel kökenli; tanenler ve tuzları, eterleri,
esterleri ve diğer türevleri

kg 1500

20.12.22.70.00 Hayvansal menşeli boyayıcı maddeler, esası hayvan.menşeli
boyayıcı maddeden müstahzarlar

kg 1500

20.12.22.70.00 Renklendirme maddeleri (bitkisel veya hayvansal kökenli olanlar)
ve bunlara dayalı müstahzarlar (boyama ekstreleri dahil) (kemik
siyahı/hayvan karası hariç)

kg 1500

20.12.22.70.00 Diğer bitkisel menşeli boyayıcı maddeler, esası bitkisel menşeli
boyayıcı maddeden müstahzarlar

kg 1500

20.12.22.70.00 Tabii indigo (tabii çivit) kg 1500

20.12.23.30.00 Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler kg 1500

20.12.23.30.00 Sentetik organik tabaklama maddeleri kg 1500

20.12.23.50.00 Debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin
içermesin)

kg 1500

20.12.23.50.00 Ön debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar kg 1500

20.12.23.50.00 Bazik krom sülfat kg 1500

20.12.23.50.00 Debagatte kullanılan diğer anorganik maddeler kg 1500

20.12.23.50.00 İnorganik tabaklama maddeleri; tabaklama müstahzarları; ön
tabaklama için enzimatik müstahzarlar

kg 1500

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

kg TiO2 1529

20.12.24.15.00 Pigmentler ve müstahzarlar, titanyum dioksit bazlı (ağırlığına göre
titanyum dioksit içeriği ≥ % 80 olanlar)

kg TiO2 1529

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

kg TiO2 1529

20.12.24.19.00 Pigmentler ve müstahzarlar, titanyum dioksit bazlı (ağırlığına göre
titanyum dioksit içeriği ≥ % 80 olanlar hariç)

kg TiO2 1529

20.12.24.40.00 Çinko kromat esaslı pigmentler kg 1500

20.12.24.40.00 Baryum kromat esaslı pigmentler kg 1500

20.12.24.40.00 Esası kadmiyum bileşikleri olan pigmentler ve müstahzarlar kg 1500

20.12.24.40.00 Kurşun kromat esaslı pigmentler kg 1500

20.12.24.40.00 Pigmentler ve müstahzarlar, krom veya kadmiyum bileşikleri bazlı kg 1500

20.12.24.40.00 Stronsiyum kromat esaslı pigmentler kg 1500

20.12.24.40.00 Esası krom bileşikleri olan pigmentler ve müstahzarlar; diğer kg 1500

20.12.24.70.00 Litopon ve esası çinko sülfür olan diğer pigmentler ve
müstahzarlar

kg 1500

20.12.24.70.00 Esası ultramarin olan müstahzarlar kg 1500

20.12.24.70.00 Diğer renklendirme maddeleri, müstahzarlar ve luminoforlar (ışık
saçıcılar)

kg 1500

20.12.24.70.00 Diğer boyayıcı maddeler; diğer kg 1500

20.12.24.70.00 Ultramarin kg 1500

20.12.24.70.00 Lüminofor olarak kullanılan anorganik ürünler kg 1500

20.12.24.70.00 Magnetit kg 1500

20.13.21.11.00 Klor kg 1500

20.13.21.16.00 İyot; diğer kg 1500

20.13.21.16.00 Flor kg 1500

20.13.21.16.00 Brom kg 1500

20.13.21.16.00 İyot; flor; brom kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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20.13.21.16.00 İyot; resüblime kg 1500

20.13.21.20.00 Kolloidal kükürt; süblime/çöktürülmüş kg 1500

20.13.21.20.00 Süblime kükürt, çöktürülmüş kükürt, koloidal kükürt kg 1500

20.13.21.30.00 İskarası kg 1500

20.13.21.30.00 Diğer karbon karaları ve diğer şekillerde karbon kg 1500

20.13.21.30.00 Bitkisel karalar kg 1500

20.13.21.30.00 Antrasen (karbondan) kg 1500

20.13.21.30.00 Karbon (karbon karası ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer
karbon formları)

kg 1500

20.13.21.30.00 Petrol gazı karası (metan karası) kg 1500

20.13.21.40.00 Bor; tellür kg 1500

20.13.21.40.00 Bor kg 1500

20.13.21.40.00 Tellür kg 1500

20.13.21.50.00 Silisyum (ağırlık itibariyle < % 99, 99 silisyum içerenler) kg 1500

20.13.21.50.00 Silisyum kg 1500

20.13.21.50.00 Silisyum (ağırlık itibariyle >= % 99, 99 silisyum içerenler) kg 1500

20.13.21.80.00 Arsenik kg 1500

20.13.21.80.00 Beyaz fosfor kg 1500

20.13.21.80.00 Fosfor; arsenik; selenyum kg 1500

20.13.21.80.00 Kırmızı fosfor kg 1500

20.13.21.80.00 Selenyum kg 1500

20.13.22.35.00 Fosforun klorürleri ve klorür oksitleri kg 1500

20.13.22.35.00 Fosfor triklorür oksit (polifosforik triklorür) kg 1500

20.13.22.35.00 Fosfor triklorür kg 1500

20.13.22.35.00 Fosfor pentaklorür kg 1500

20.13.22.35.00 Fosfor oksiklorür kg 1500

20.13.22.35.00 Diğer klorürler ve oksiklorürler kg 1500

20.13.22.37.00 Diğer Ametallerin halojenli/oksihalojenli bileşikleri kg 1500

20.13.22.37.00 Bor triflorür kg 1500

20.13.22.37.00 Arsenik triklorürler kg 1500

20.13.22.37.00 Arsenik iyodür kg 1500

20.13.22.37.00 Arsenik bromür kg 1500

20.13.22.37.00 Ametallerin halojenürleri ve halojenür oksitleri (fosforun
klorürleri ve klorür oksitleri hariç)

kg 1500

20.13.22.37.00 Disülfür diklorür kg 1500

20.13.22.37.00 Tionil diklorür (tionil klorür) kg 1500

20.13.22.37.00 Sülfür mono klorür kg 1500

20.13.22.37.00 Sülfür diklorür kg 1500

20.13.22.37.00 Klorür ve oksiklorürler; diğer kg 1500

20.13.22.37.00 Fosgen (karbonil klorür) kg 1500

20.13.22.37.00 Fosfor tribromür kg 1500

20.13.22.37.00 Fosfor triiyodür kg 1500

20.13.22.60.00 Diğer ametallerin sülfürleri kg 1500

20.13.22.60.00 Arsenik sülfür kg 1500

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

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi
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20.13.22.60.00 Karbonsülfür (karbondisülfür) kg 1500

20.13.22.60.00 Fosfor sülfürleri; ticari fosfortrisülfür kg 1500

20.13.22.60.00 Selenyum sülfür kg 1500

20.13.23.00.00 Toprak alkali metal; stronsiyum ve baryum kg 1500

20.13.23.00.00 Toprak alkali metaller; kalsiyum kg 1500

20.13.23.00.00 Alkali metaller; diğer kg 1500

20.13.23.00.00 Alkali metaller; lityum kg 1500

20.13.23.00.00 Alkali metaller; potasyum kg 1500

20.13.23.00.00 Nadir toprak metaller, skandiyum, itriyum; diğer kg 1500

20.13.23.00.00 Alkali metaller; sodyum kg 1500

20.13.23.00.00 Alkali veya toprak alkali metaller; nadir toprak metalleri,
skandiyum ve itriyum; cıva

kg 1500

20.13.23.00.00 Cıva (34, 5 kg. lık şişelerde, şişe başına fob kıymeti 224 euro'yu
geçmeyen)

kg 1500

20.13.23.00.00 Cıva (diğer) kg 1500

20.13.23.00.00 Nadir toprak metaller, skandiyum, itriyum (karıştırılmış/alaşım
haline getirilmiş)

kg 1500

20.13.23.00.00 Alkali metaller; sezyum ve rubidyum kg 1500

20.13.24.13.00 Teknik hidroklorik asit (tuz ruhu) kg HCl 1515

20.13.24.13.00 Saf hidroklorik asit kg HCl 1515

20.13.24.13.00 Hidrojen klorür (hidroklorik asit) kg HCl 1515

20.13.24.15.00 Klorosülfürik asit kg 1500

20.13.24.15.00 Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit) kg 1500

20.13.24.33.00 Diğer sülfürik asit kg SO2 1527

20.13.24.33.00 Sülfürik asit kg SO2 1527

20.13.24.33.00 Saf sülfürik asit kg SO2 1527

20.13.24.35.00 Oleum (dumanlı sülfürik asit) kg SO2 1527

20.13.24.53.00 Fosfor pentaoksit (difosfor pentaoksit) kg P2O5 1525

20.13.24.53.00 Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit) kg P2O5 1525

20.13.24.55.00 Orto fosforik asitler (fosforik asit) kg P2O5 1525

20.13.24.55.00 Meta fosforik asitler kg P2O5 1525

20.13.24.55.00 Hipofosforik asit (h4 p2o6) kg P2O5 1525

20.13.24.55.00 Fosforik asit ve polifosforik asitler kg P2O5 1525

20.13.24.55.00 Piro fosforik asitler kg P2O5 1525

20.13.24.55.00 Polifosforik asitler kg P2O5 1525

20.13.24.60.00 Arsenik asit kg 1500

20.13.24.60.00 Bor oksitleri kg 1500

20.13.24.60.00 Orto borik asit (borik asit) kg 1500

20.13.24.60.00 Metaborik asit kg 1500

20.13.24.60.00 Hidrojen siyanür kg 1500

20.13.24.60.00 Hidrojen bromür kg 1500

20.13.24.60.00 Bor oksitleri; borik asitler; inorganik asitler (hidrojen florür hariç) kg 1500

20.13.24.60.00 Dibor trioksit kg 1500

20.13.24.60.00 Diğer anorganik asitler kg 1500

20.13.24.60.00 Diğer borik asitler kg 1500

20.13.24.73.00 Hidrojen flüorür (hidroflorik asit) kg HF 1532
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Birimi
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20.13.24.73.00 Hidrojen florür (hidroflorik asit) kg HF 1532

20.13.24.75.00 Silisyumdioksit (diğer anorganik oksijenli bileşikler) kg SiO2 1528

20.13.24.75.00 Silisyum dioksit kg SiO2 1528

20.13.24.77.00 Kükürt dioksit kg SO2 1527

20.13.25.25.00 Sodyum hidroksit (kostik soda) katı halde kg NaOH 1521

20.13.25.25.00 Sodyum hidroksit (kostik soda/sudkostik), katı halde kg NaOH 1521

20.13.25.27.00 Sodyum hidroksit (kostik soda) sıvı çözeltileri kg NaOH 1521

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

kg NaOH 1521

20.13.25.30.00 Potasyum hidroksit (kostik potas) kg KOH 1517

20.13.25.50.00 Sodyum veya potasyum peroksitleri kg 1500

20.13.25.50.00 Sodyum/potasyumun peroksitleri kg 1500

20.13.25.60.00 Magnezyum oksitlerin hidroksiti ve peroksiti; stronsiyum veya
baryumun hidroksitleri ve peroksitleri

kg 1500

20.13.25.60.00 Magnezyumun hidroksit ve peroksiti kg 1500

20.13.25.60.00 Stronsiyumun ve baryum oksidi, hidroksiti ve peroksiti kg 1500

20.13.25.70.00 Alüminyum hidroksit kg Al2O3 1510

20.13.25.80.00 Hidrazin ve anorganik tuzları kg 1500

20.13.25.80.00 Hidroksilamin ve anorganik tuzları kg 1500

20.13.25.80.00 Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları kg 1500

20.13.31.10.00 Alüminyum florür kg F 1514

20.13.31.10.00 Amonyum florborat ve amonyumun diğer kompleks flor tuzları kg F 1514

20.13.31.10.00 Sodyum hekzafloraluminat (sentetik kriyolit) kg F 1514

20.13.31.10.00 Sodyum florür kg F 1514

20.13.31.10.00 Sodyum florsilikat kg F 1514

20.13.31.10.00 Sodyum florborat ve sodyumun diğer kompleks flor tuzları kg F 1514

20.13.31.10.00 Sodyum floraluminat kg F 1514

20.13.31.10.00 Potasyum florür kg F 1514

20.13.31.10.00 Potasyum florsilikat kg F 1514

20.13.31.10.00 Potasyum florborat ve potasyumun diğer kompleks flor tuzları kg F 1514

20.13.31.10.00 Kalsiyum florür kg F 1514

20.13.31.10.00 Florürler, florosilikatlar, floroalüminatlar ve diğer kompleks florin
tuzları

kg F 1514

20.13.31.10.00 Dipotasyum hekzaflorzirkonat kg F 1514

20.13.31.10.00 Diğer kompleks flor tuzları kg F 1514

20.13.31.10.00 Amonyum florür kg F 1514

20.13.31.10.00 Baryum florür kg F 1514

20.13.31.10.00 Diğer florürler kg F 1514

20.13.31.30.01 Demir klorür kg 1500

20.13.31.30.02 Alüminyum klorür kg 1500

20.13.31.30.99 Diğer klorürler (amonyum klorür hariç) kg 1500

20.13.31.50.00 Bakır ve diğer metallerin klorür oksitleri ve klorür hidroksitleri kg 1500

20.13.31.50.00 Bakır oksiklorür kg 1500

20.13.31.50.00 Bakır hidroksiklorür kg 1500

20.13.31.50.00 Kurşun oksiklorür kg 1500

20.13.31.50.00 Baryum oksiklorür kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.13.31.50.00 Kadmiyum oksiklorürler kg 1500

20.13.31.50.00 Kurşun hidroksiklorür kg 1500

20.13.31.50.00 Kalsiyum, çinko, mangan, bizmut, stronsiyum oksiklorürler kg 1500

20.13.31.50.00 Kalay oksiklorür kg 1500

20.13.31.50.00 Diğer oksiklorürler ve hidroksiklorürler kg 1500

20.13.31.70.00 Çinko iyodür ve oksiiyodür kg 1500

20.13.31.70.00 Demir iyodür ve oksiiyodür kg 1500

20.13.31.70.00 Diğer bromürler kg 1500

20.13.31.70.00 Diğer iyodür ve oksiiyodürler kg 1500

20.13.31.70.00 Kobalt iyodür ve oksiiyodür kg 1500

20.13.31.70.00 Lityum iyodür ve oksiiyodür kg 1500

20.13.31.70.00 Magnezyum iyodür ve oksiiyodür kg 1500

20.13.31.70.00 Mangan iyodür ve oksiiyodür kg 1500

20.13.31.70.00 Oksibromürler kg 1500

20.13.31.70.00 Potasyum bromürler kg 1500

20.13.31.70.00 Potasyum iyodür kg 1500

20.13.31.70.00 Sodyum bromürler kg 1500

20.13.31.70.00 Sodyum iyodür ve oksiiyodür kg 1500

20.13.31.70.00 Baryum iyodür ve oksiiyodür kg 1500

20.13.31.70.00 Bromür ve bromür oksitler; iyodür ve iyodür oksitler kg 1500

20.13.32.30.00 Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler kg Cl 1513

20.13.32.30.00 Hipobromitler kg Cl 1513

20.13.32.30.00 Diğer kloritler kg Cl 1513

20.13.32.30.00 Diğer kalsiyum hipokloritler kg Cl 1513

20.13.32.30.00 Potasyum hipoklorit kg Cl 1513

20.13.32.30.00 Ticari kalsiyum hipoklorit (kireç kaymağı) kg Cl 1513

20.13.32.30.00 Sodyum klorit kg Cl 1513

20.13.32.30.00 Sodyum hipoklorit (javel suyu) kg Cl 1513

20.13.32.30.00 Diğer hipokloritler kg Cl 1513

20.13.32.50.00 Lityum iyodat ve periyodat kg 1500

20.13.32.50.00 Potasyum klorat kg 1500

20.13.32.50.00 Potasyum ve sodyum bromat kg 1500

20.13.32.50.00 Sodyum iyodat ve periyodat kg 1500

20.13.32.50.00 Sodyum klorat kg 1500

20.13.32.50.00 Kloratlar ve perkloratlar; bromatlar ve perbromatlar; iyodatlar ve
periyodatlar

kg 1500

20.13.32.50.00 Diğer perkloratlar kg 1500

20.13.32.50.00 Diğer periyodatlar kg 1500

20.13.32.50.00 Diğer kloratlar kg 1500

20.13.32.50.00 Diğer iyodatlar kg 1500

20.13.32.50.00 Baryum, magnezyum, mangan, demir, çinko, kobalt iyodatları ve
periyodatları

kg 1500

20.13.32.50.00 Sodyum perklorat kg 1500

20.13.32.50.00 Amonyum perklorat kg 1500

20.13.32.50.00 Amonyum klorat kg 1500

20.13.32.50.00 Baryum klorat kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.13.41.10.00 Potasyum sülfürler kg 1500

20.13.41.10.00 Sodyum ditiyonit (sodyum hidrosülfit) kg 1500

20.13.41.10.00 Sodyum hidrojen sülfür kg 1500

20.13.41.10.00 Sodyum polisülfür kg 1500

20.13.41.10.00 Sodyum sülfoksilat kg 1500

20.13.41.10.00 Sodyum sülfür kg 1500

20.13.41.10.00 Sülfidler (sülfürler); polisülfidler (polisülfürler) (kimyasal yapısı
bilinsin veya bilinmesin); ditiyonitler ve sülfoksilatlar

kg 1500

20.13.41.10.00 Amonyum hidrosülfür kg 1500

20.13.41.10.00 Amonyum polisülfür kg 1500

20.13.41.10.00 Amonyum sülfür kg 1500

20.13.41.10.00 Baryum polisülfür kg 1500

20.13.41.10.00 Baryum sülfürler kg 1500

20.13.41.10.00 Demir polisülfür kg 1500

20.13.41.10.00 Demir sülfürler kg 1500

20.13.41.10.00 Diğer polisülfürler kg 1500

20.13.41.10.00 Diğer sülfürler kg 1500

20.13.41.10.00 Ditiyonitler ve sülfoksilatlar; diğer kg 1500

20.13.41.10.00 Kalay polisülfürler kg 1500

20.13.41.10.00 Kalay sülfürler kg 1500

20.13.41.10.00 Kalsiyum ve antimuan sülfürler kg 1500

20.13.41.10.00 Kalsiyum, antimuan polisülfür kg 1500

20.13.41.10.00 Potasyum polisülfürler kg 1500

20.13.41.33.00 Amonyum sülfit kg
Na2S2O5

1523

20.13.41.33.00 Diğer sülfitler kg
Na2S2O5

1523

20.13.41.33.00 Potasyum sülfitler kg
Na2S2O5

1523

20.13.41.33.00 Sodyum bisülfit kg
Na2S2O5

1523

20.13.41.33.00 Sodyum metabisülfit kg
Na2S2O5

1523

20.13.41.33.00 Sodyum sülfit kg
Na2S2O5

1523

20.13.41.33.00 Sülfitler kg
Na2S2O5

1523

20.13.41.35.00 Amonyum tiyosülfat kg 1500

20.13.41.35.00 Tiyosülfatlar kg 1500

20.13.41.35.00 Sodyum tiyosülfat kg 1500

20.13.41.35.00 Diğer tiyosülfatlar kg 1500

20.13.41.51.00 Sülfat; baryum kg 1500

20.13.41.51.00 Sülfat; alüminyum kg 1500

20.13.41.51.00 Baryum sülfatlar veya alüminyum sülfatlar kg 1500

20.13.41.57.01 Sodyum sülfat kg 1500

20.13.41.57.02 Bakır sülfat (göztaşı) kg 1500

20.13.41.57.03 Krom sülfat kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.13.41.57.04 Demir sülfat kg 1500

20.13.41.57.99 Diğer sülfatlar (alüminyum ve baryumunkiler hariç) kg 1500

20.13.41.73.00 Amonyum demir bisülfat (amonyaklı demir şapı) kg 1500

20.13.41.73.00 alüminyum sodyum sülfatlar (soda şapı) kg 1500

20.13.41.73.00 alüminyum potasyum sülfat (potas şapı) kg 1500

20.13.41.73.00 Alüminyum amonyum sülfat (amonyak şapı) kg 1500

20.13.41.73.00 Amonyum krom sülfat (amonyaklı krom şapı) kg 1500

20.13.41.73.00 Şaplar kg 1500

20.13.41.73.00 Krom potasyum sülfat (krom şapı) kg 1500

20.13.41.73.00 Diğer şaplar kg 1500

20.13.41.73.00 Demir III potasyum sülfat (potaslı demir şapı) kg 1500

20.13.41.75.00 Peroksosülfatlar (persülfatlar) kg 1500

20.13.41.75.00 Amonyum peroksisülfatlar (persülfat) kg 1500

20.13.41.75.00 Potasyum peroksisülfatlar (persülfat) kg 1500

20.13.41.75.00 Sodyum peroksisülfatlar (persülfat) kg 1500

20.13.42.10.00 Bakır nitratlar kg N 1520

20.13.42.10.00 Berilyum nitrat kg N 1520

20.13.42.10.00 Bazik bizmut nitrat kg N 1520

20.13.42.10.00 Uranyum nitrat kg N 1520

20.13.42.10.00 Nitratlar (potasyum nitrat hariç) kg N 1520

20.13.42.10.00 Nikel nitrat kg N 1520

20.13.42.10.00 Magnezyum nitrat kg N 1520

20.13.42.10.00 Lityum nitrat kg N 1520

20.13.42.10.00 Kurşun nitrat kg N 1520

20.13.42.10.00 Kobalt nitrat kg N 1520

20.13.42.10.00 Kalsiyum nitrat (tablet, pastil vb şekilde olan; ambalaj = <10 kg) kg N 1520

20.13.42.10.00 Kalsiyum nitrat (diğer) kg N 1520

20.13.42.10.00 Kalsiyum nitrat (ağırlıkça % 16/daha az azot içeren) kg N 1520

20.13.42.10.00 Kadmiyum nitrat kg N 1520

20.13.42.10.00 Diğer nitratlar kg N 1520

20.13.42.10.00 Bizmut nitrat kg N 1520

20.13.42.10.00 Baryum nitrat kg N 1520

20.13.42.20.00 Sodyum fosfit ve hipofosfit kg 1500

20.13.42.20.00 Fosfinatlar (hipofosfitler) ve fosfonatlar (fosfitler) kg 1500

20.13.42.20.00 Kalsiyum fosfit ve hipofosfit kg 1500

20.13.42.20.00 Potasyum fosfit ve hipofosfit kg 1500

20.13.42.20.00 Diğer fosfitler ve hipofosfitler kg 1500

20.13.42.30.00 Disodyum fosfat kg P2O5 1525

20.13.42.30.00 Mono- veya di- sodyum fosfatlar kg P2O5 1525

20.13.42.30.00 Monosodyum fosfat kg P2O5 1525

20.13.42.40.00 Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat) kg P2O5 1525

20.13.42.40.00 Kalsiyum hidrojenortofosfat (dikalsiyum fosfat) kg P2O5 1525

20.13.42.70.00 Sodyum trifosfat (sodyum tripolifosfatlar) kg P2O5 1525

20.13.42.70.00 Sodyum trifosfat (sodyum tripolifosfat) kg P2O5 1525

20.13.42.80.00 Demir fosfatlar kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.13.42.80.00 Amonyum polifosfat kg 1500

20.13.42.80.00 Triamonyum fosfat kg 1500

20.13.42.80.00 Diğer fosfatlar kg 1500

20.13.42.80.00 Diğer kalsiyum fosfatlar kg 1500

20.13.42.80.00 Fosfatlar (kalsiyum hidrojenortofosfat ve mono- veya di- sodyum
fosfat hariç); polifosfatlar (sodyum trifosfat hariç)

kg 1500

20.13.42.80.00 Potasyum fosfat kg 1500

20.13.42.80.00 Potasyum polifosfatlar kg 1500

20.13.42.80.00 Trisodyumfosfat kg 1500

20.13.42.80.00 Sodyum ve kalsiyum polifosfatlar kg 1500

20.13.42.80.00 Sodyum fosfatlar kg 1500

20.13.43.10.00 Disodyum karbonat kg
Na2CO3

1522

20.13.43.10.00 Kristal sulu sodyum karbonat (çamaşır sodası) kg
Na2CO3

1522

20.13.43.10.00 Susuz sodyum karbonat (dehidrate) kg
Na2CO3

1522

20.13.43.20.00 Sodyum hidrojen karbonat (sodyum bikarbonat) kg 1500

20.13.43.20.00 Sodyum hidrojen karbonat [sodyum bikarbonat (karbonat)] kg 1500

20.13.43.40.00 Kalsiyum karbonat kg 1500

20.13.43.90.00 Amonyum bikarbonat kg 1500

20.13.43.90.00 Bakır karbonat kg 1500

20.13.43.90.00 Baryum karbonat kg 1500

20.13.43.90.00 Baryum perkarbonatlar kg 1500

20.13.43.90.00 Berilyum karbonatlar kg 1500

20.13.43.90.00 Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat) kg 1500

20.13.43.90.00 Demir II karbonat(FeCO3) kg 1500

20.13.43.90.00 Diğer amonyum karbonatlar kg 1500

20.13.43.90.00 Diğer karbonatlar kg 1500

20.13.43.90.00 Diğer perkarbonatlar kg 1500

20.13.43.90.00 Kobalt karbonatlar kg 1500

20.13.43.90.00 Kurşun karbonatlar kg 1500

20.13.43.90.00 Manganez karbonatlar kg 1500

20.13.43.90.00 Potasyum bikarbonat kg 1500

20.13.43.90.00 Potasyum karbonat kg 1500

20.13.43.90.00 Potasyum perkarbonatlar kg 1500

20.13.43.90.00 Sodyum perkarbonatlar kg 1500

20.13.43.90.00 Stronsiyum karbonat kg 1500

20.13.43.90.00 Lityum karbonatlar kg 1500

20.13.43.90.00 Magnezyum karbonat kg 1500

20.13.51.10.00 Tungstatlar (volframatlar) kg 1500

20.13.51.10.00 Sodyum molibdat kg 1500

20.13.51.10.00 Potasyum permanganat kg 1500

20.13.51.10.00 Manganitler, manganatlar ve permanganatlar; molibdatlar;
tungstatlar (volframatlar)

kg 1500

20.13.51.10.00 Manganatlar kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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20.13.51.10.00 Amonyum molibdat kg 1500

20.13.51.10.00 Diğer molibdatlar kg 1500

20.13.51.10.00 Diğer permanganatlar kg 1500

20.13.51.10.00 Manganitler kg 1500

20.13.51.25.00 Sodyum dikromat kg 1500

20.13.51.25.00 Potasyum kromat kg 1500

20.13.51.25.00 Potasyum dikromat kg 1500

20.13.51.25.00 Peroksikromatlar kg 1500

20.13.51.25.00 Kromatlar ve dikromatlar; peroksokromatlar kg 1500

20.13.51.25.00 Diğer kromatlar kg 1500

20.13.51.25.00 Diğer dikromatlar kg 1500

20.13.51.25.00 Baryum kromat kg 1500

20.13.51.25.00 Sodyum kromat kg 1500

20.13.51.25.00 Amonyum kromat kg 1500

20.13.51.75.00 Diğer stanat kg 1500

20.13.51.75.00 Diğer aluminatlar kg 1500

20.13.51.75.00 Baryum aluminat ve kobalt aluminat kg 1500

20.13.51.75.00 Antimonatlar kg 1500

20.13.51.75.00 Oksometalik ve peroksometalik asitlerin tuzları (kromatlar,
dikromatlar, peroksokromatlar, manganitler, manganatlar,
permanganatlar, molibdatlar, tungstatlar hariç)

kg 1500

20.13.51.75.00 Zinkatlar kg 1500

20.13.51.75.00 Vanadatlar kg 1500

20.13.51.75.00 Sodyum stanat kg 1500

20.13.51.75.00 Sodyum aluminat kg 1500

20.13.51.83.00 Gümüş nitrat kg 1500

20.13.51.85.00 Altın bileşikleri kg 1500

20.13.51.85.00 Potasyum ve baryumun platin siyanürleri kg 1500

20.13.51.85.00 Amalgamlar kg 1500

20.13.51.85.00 Diğer gümüş bileşikleri kg 1500

20.13.51.85.00 Diğer gümüş tuzları kg 1500

20.13.51.85.00 Gümüş (purotargol) kg 1500

20.13.51.85.00 Gümüş siyanürler kg 1500

20.13.51.85.00 İridyum tuzları kg 1500

20.13.51.85.00 Kıymetli metallerin diğer bileşikleri kg 1500

20.13.51.85.00 Kolloidal altın kg 1500

20.13.51.85.00 Kolloidal platin kg 1500

20.13.51.85.00 Koloidal değerli metaller; değerli metallerin bileşikleri ve
amalgamları (gümüş nitrat hariç)

kg 1500

20.13.51.85.00 Osmiyum tuzları kg 1500

20.13.51.85.00 Paleadyum tuzları kg 1500

20.13.51.85.00 Platin tuzları kg 1500

20.13.51.85.00 Rutenyum tuzları kg 1500

20.13.51.85.00 Radyum tuzları kg 1500

20.13.52.50.00 Damıtık su ve iletken su ve benzeri saflıktaki su kg 1500

20.13.52.50.00 Damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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20.13.52.70.00 Cıva oksiklorür kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva oksitleri kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva polifosfatlar kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva silüsürler kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva sülfir ve polisülfür kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva tetra siyanür (saf olmayan) kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva tetra siyanür (saf) kg 1500

20.13.52.70.00 Cıvalı aminoklorür kg 1500

20.13.52.70.00 Cıvalı organik bileşikler kg 1500

20.13.52.70.00 Cıvanın organik veya inorganik bileşikleri (amalgamları hariç) kg 1500

20.13.52.70.00 Civanın diğer oksisiyanürleri kg 1500

20.13.52.70.00 Civanın kompleks veya çift silikatları kg 1500

20.13.52.70.00 Diğer saf cıva siyanür kg 1500

20.13.52.70.00 Diğer saf olmayan cıva siyanür kg 1500

20.13.52.70.00 Kıymetli metallerin civalı bileşikleri kg 1500

20.13.52.70.00 Saf kompleks cıva siyanür kg 1500

20.13.52.70.00 Saf olmayan kompleks cıva siyanür kg 1500

20.13.52.70.00 Bazik cıva sülfat kg 1500

20.13.52.70.00 Bazik olmayan cıva sülfat kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva (I) klorür (kalomel) kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva (II) klorür (süblime) kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva arsenitler ve arsenatlar kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva azotürleri kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva borürler kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva fosfürler kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva fülminat, siyanat ve tiyosiyanat kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva hidroksiklorür kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva hidrürleri ve cıva nitrürleri kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva II oksisiyanür kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva iyodürler ve oksiiyodürler kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva karbürler kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva kromat, dikromat ve peroksikromat kg 1500

20.13.52.70.00 Cıva nitratlar kg 1500

20.13.52.90.00 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)

kg 1500

20.13.52.90.00 Siyanojen klorür kg 1500

20.13.52.90.00 Kalaylı bakır amalgamları kg 1500

20.13.52.90.00 Diğer anorganik bileşikler ve amalgamlar kg 1500

20.13.61.00.00 Ağır su (döteryum oksit) kg 1500

20.13.61.00.00 Ağır su (döteryum oksit); izotoplar ve bunların bileşikleri
(radyoaktif ve fissile veya fertile kimyevi izotoplar hariç)

kg 1500

20.13.61.00.00 Tirityumlu bileşikler kg 1500

20.13.61.00.00 Döteryum vb. bileşikleri; döteryumca zenginleştirilmiş bileşikler;
diğer

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi
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20.13.61.00.00 İzotoplar; diğer kg 1500

20.13.61.00.00 Dötere organik bileşikler kg 1500

20.13.62.20.00 Sodyum ferrosiyanür kg 1500

20.13.62.20.00 Sodyum oksisiyanürler kg 1500

20.13.62.20.00 Sodyum siyanürler kg 1500

20.13.62.20.00 Amonyum siyanür kg 1500

20.13.62.20.00 Bakır siyanürler kg 1500

20.13.62.20.00 Çinko siyanür kg 1500

20.13.62.20.00 Diğer kompleks potasyum siyanürler kg 1500

20.13.62.20.00 Diğer kompleks siyanürler kg 1500

20.13.62.20.00 Diğer kompleks sodyum siyanürleri kg 1500

20.13.62.20.00 Diğer siyanürler kg 1500

20.13.62.20.00 Kadmiyum (di, tri, tetra) siyanürler kg 1500

20.13.62.20.00 Kadmiyum siyanür kg 1500

20.13.62.20.00 Kalsiyum siyanür kg 1500

20.13.62.20.00 Kobalt siyanürler kg 1500

20.13.62.20.00 Kompleks amonyum siyanürler kg 1500

20.13.62.20.00 Kompleks kadmiyum siyanürler kg 1500

20.13.62.20.00 Kompleks kalsiyum siyanürler kg 1500

20.13.62.20.00 Nikel siyanür kg 1500

20.13.62.20.00 Potasyum ferrisiyanür kg 1500

20.13.62.20.00 Potasyum ferrosiyanür kg 1500

20.13.62.20.00 Potasyum siyanür kg 1500

20.13.62.20.00 Siyanürler, siyanür oksitler ve kompleks siyanürler kg 1500

20.13.62.30.00 Diğer sodyum perboratlar (perboraks) kg B2O3 1511

20.13.62.30.00 Diğer peroksiboratlar (perboratlar) kg B2O3 1511

20.13.62.30.00 Diğer disodyum tetraborat pentahidrat kg B2O3 1511

20.13.62.30.00 Diğer boratlar kg B2O3 1511

20.13.62.30.00 Boratlar: peroksoboratlar (perboratlar) kg B2O3 1511

20.13.62.30.00 Sodyum perborat monohidrat kg B2O3 1511

20.13.62.30.00 Amonyum perborat kg B2O3 1511

20.13.62.30.00 Amonyum boratlar kg B2O3 1511

20.13.62.30.00 Disodyum tetraborat (rafine boraks) kg B2O3 1511

20.13.62.30.00 Sodyum boratlar (anhidrit) kg B2O3 1511

20.13.62.30.00 Anhidrit kg B2O3 1511

20.13.62.40.00 Kurşun silikat kg SiO2 1528

20.13.62.40.00 Ticari alkali metal silikatlar kg SiO2 1528

20.13.62.40.00 Sodyum silikat (su camı/cam suyu) kg SiO2 1528

20.13.62.40.00 Sodyum metasilikatlar kg SiO2 1528

20.13.62.40.00 Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar kg SiO2 1528

20.13.62.40.00 Diğer sodyum silikatlar kg SiO2 1528

20.13.62.40.00 Diğer silikatlar kg SiO2 1528

20.13.62.40.00 Çöktürülmüş kalsiyum silikat kg SiO2 1528

20.13.62.40.00 Zirkonyum silikat kg SiO2 1528

20.13.62.40.00 Potasyum silikat kg SiO2 1528



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.13.62.70.00 Kompleks/çift silikatlar kg 1500

20.13.62.70.00 Çift veya kompleks silikatlar kg 1500

20.13.62.80.00 Diğer arsenit ve arsenatlar kg 1500

20.13.62.80.00 Fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar kg 1500

20.13.62.80.00 İnorganik asit veya perokso asitlerin tuzları (azitler, kompleks
veya çift silikatlar hariç)

kg 1500

20.13.62.80.00 Kalsiyum arsenit kg 1500

20.13.62.80.00 Kompleks veya çift fosfatlar kg 1500

20.13.62.80.00 Kompleks veya çift karbonatlar kg 1500

20.13.62.80.00 Kurşun, bakır arsenit ve arsenatlar kg 1500

20.13.62.80.00 Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları kg 1500

20.13.62.80.00 Sodyum arsenat kg 1500

20.13.62.80.00 Sodyum arsenit kg 1500

20.13.62.80.00 Tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları kg 1500

20.13.62.80.00 Diğer anorganik asit, peroksi asitlerin diğer tuzları kg 1500

20.13.62.80.00 Çinko, potasyum ve alüminyum arsenit ve arsenatlar kg 1500

20.13.62.80.00 Demir amonyum klorür kg 1500

20.13.63.00.00 Hidrojen peroksit kg H2O2 1516

20.13.63.00.00 Katı hidrojen peroksit kg H2O2 1516

20.13.63.00.00 Hidrojen peroksit; perhidrol (en az % 30 h2o2 içeren) kg H2O2 1516

20.13.63.00.00 Hidrojen peroksit; diğerleri kg H2O2 1516

20.13.64.50.00 Krom karbür kg 1500

20.13.64.50.00 Karbürler (karpitler), kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin kg 1500

20.13.64.50.00 Kalsiyum karbür (karpit) kg 1500

20.13.64.50.00 Diğer karbürler kg 1500

20.13.64.50.00 Bor karbür kg 1500

20.13.64.50.00 Tantal karbür kg 1500

20.13.64.50.00 Vanadyum karbür kg 1500

20.13.64.50.00 Tungsten karbür kg 1500

20.13.64.50.00 Titan karbür kg 1500

20.13.64.50.00 Molibden karbür kg 1500

20.13.64.50.00 Silisyum karbür (karborandum) kg 1500

20.13.64.50.00 Alüminyum karbür kg 1500

20.13.64.80.00 Hidrür ve nitrürler kg 1500

20.13.64.80.00 Fosfürler; diğer fosfürler kg 1500

20.13.64.80.00 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)

kg 1500

20.13.64.80.00 Diğer azotürler kg 1500

20.13.64.80.00 Borürler kg 1500

20.13.64.80.00 Bakır fosfür (ağırlık itibariyle % 15' den fazla fosfor içerenler) kg 1500

20.13.64.80.00 Sodyum azotür kg 1500

20.13.64.80.00 Saf çinko fosfür kg 1500

20.13.64.80.00 Saf olmayan çinko fosfür kg 1500

20.13.64.80.00 Silisürler kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.13.65.00.00 Nadir toprak metallerin, itriyum/skandiyumun anorganik
bileşikleri

kg 1500

20.13.65.00.00 Seryum bileşikleri kg 1500

20.13.65.00.00 Nadir toprak metallerinin bileşikleri ile itriyum veya skandiyum
bileşikleri ya da bu metallerin karışımları

kg 1500

20.13.65.00.00 Nadir toprak metallerin, itriyum/skandiyumun organik anorganik
bileşikleri

kg 1500

20.13.66.00.00 Diğer kükürt kg 1500

20.13.66.00.00 Rafine edilmiş kükürt kg 1500

20.13.66.00.00 Kükürt (süblime kükürt, çöktürülmüş kükürt, koloidal kükürt
hariç)

kg 1500

20.13.67.00.00 Kavrulmuş demir piritler kg 1500

20.13.67.00.00 Demir piritleri; kavrulmuş kg 1500

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

Gram 1400

20.13.68.00.00 Sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli veya yarı değerli taşlar
(işlenmemiş, basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca
şekillendirilmiş olanlar)

Gram 1400

20.13.68.00.00 Piezo; elektrik kuvarsları Gram 1400

20.14.11.20.00 Bütanlar; doymuş, güç temininde/yakıt olarak kullanılmaya
mahsus

kg 1500

20.14.11.20.00 Asiklik (halkasız) hidrokarbonlar, doymuş kg 1500

20.14.11.20.00 Pentan; doymuş, diğer amaçlar için kg 1500

20.14.11.20.00 Heptan; doymuş, diğer amaçlar için kg 1500

20.14.11.20.00 Hekzan; doymuş, diğer amaçlar için kg 1500

20.14.11.20.00 Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar; diğer amaçlar için kg 1500

20.14.11.20.00 Diğer asiklik hidrokarbonlar güç temininde/yakıt için, doymuş kg 1500

20.14.11.30.00 Asiklik (halkasız) hidrokarbonlar, doymamış; etilen kg 1500

20.14.11.30.00 Etilen (doymamış, güç temininde/yakıt için kullanılacak) kg 1500

20.14.11.30.00 Etilen (doymamış; diğer amaçlar için kullanılacak) kg 1500

20.14.11.40.00 Asiklik (halkasız) hidrokarbonlar, doymamış; propen (propilen) kg 1500

20.14.11.40.00 Propen (doymamış, güç temininde/yakıt için kullanılacak) kg 1500

20.14.11.40.00 Propen (doymamış; diğer amaçlar için kullanılacak) kg 1500

20.14.11.50.00 Asiklik (halkasız) hidrokarbonlar, doymamış; büten (bütilen) ve
bunların izomerleri

kg 1500

20.14.11.50.00 Büten (bütilen) ve izomerleri kg 1500

20.14.11.60.00 1,3 - Butadien ve izopren kg 1500

20.14.11.60.00 Asiklik (halkasız) hidrokarbonlar, doymamış; 1.3-bütadien ve
izopren

kg 1500

20.14.11.90.00 Diğer alkenler (diğer olefinler) diğer amaçlar için, doymamış kg 1500

20.14.11.90.00 Asiklik (halkasız) hidrokarbonlar, doymamış (etilen, propen,
büten, 1.3-bütadien ve izopren hariç)

kg 1500

20.14.11.90.00 Asetilen, diğer amaçlar için, doymamış kg 1500

20.14.11.90.00 3- metil- 1, 2- butadien diğer amaçlar için, doymamış kg 1500

20.14.11.90.00 1, 2 butadien diğer amaçlar için, doymamış kg 1500

20.14.11.90.00 Diğer alkinler (diğer asetilenler) diğer amaçlar için, doymamış kg 1500

20.14.11.90.00 Terpenler; diğer amaçlar için, doymamış kg 1500

20.14.12.13.00 Siklohekzan kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.12.15.00 Dipenten (limonen dahil) kg 1500

20.14.12.15.00 Kamfen kg 1500

20.14.12.15.00 Pinen kg 1500

20.14.12.15.00 Siklanikler; siklenikler ve sikloterpenikler (siklohekzan hariç) kg 1500

20.14.12.15.00 Diğer sikloterpenler kg 1500

20.14.12.15.00 Siklanlar, siklenler ve sikloterpenlerin diğerleri kg 1500

20.14.12.15.00 Siklohekzen kg 1500

20.14.12.23.00 Benzen (benzol) kg 1500

20.14.12.25.00 Toluen (toluol) kg 1500

20.14.12.25.00 Tolüen (toluol) kg 1500

20.14.12.43.00 o; ksilen kg 1500

20.14.12.43.00 o-ksilen kg 1500

20.14.12.45.00 p; ksilen kg 1500

20.14.12.45.00 p-ksilen kg 1500

20.14.12.47.00 m-ksilen ve ksilen izomerleri karışımları kg 1500

20.14.12.47.00 m; ksilen kg 1500

20.14.12.47.00 Ksilen izomerleri karışımları kg 1500

20.14.12.50.00 Stiren (vinil benzen) kg 1500

20.14.12.60.00 Etilbenzen kg 1500

20.14.12.70.00 Kümen (izopropil benzen) kg 1500

20.14.12.90.00 Siklik hidrokarbonların diğerleri kg 1500

20.14.12.90.00 Naftalen kg 1500

20.14.12.90.00 Diğer siklik (halkalı) hidrokarbonlar kg 1500

20.14.12.90.00 Difenilmetan kg 1500

20.14.12.90.00 Difenil kg 1500

20.14.12.90.00 Terfeniller kg 1500

20.14.12.90.00 Antrasen (siklik hidrokarbondan) kg 1500

20.14.13.13.00 Etil klorür kg 1500

20.14.13.13.00 Klorometan (metil klorür) ve kloroetan (etil klorür) kg 1500

20.14.13.13.00 Metil klorür kg 1500

20.14.13.15.00 Diklormetan; doymuş kg 1500

20.14.13.15.00 Diklorometan (metilen klorür) kg 1500

20.14.13.23.00 Kloroform (triklorometan) kg 1500

20.14.13.23.00 Kloroform; doymuş kg 1500

20.14.13.25.00 Karbon tetraklorür kg 1500

20.14.13.25.00 Karbon tetraklorür; doymuş kg 1500

20.14.13.53.00 1, 2-dikloroetan (etilen klorür) kg 1500

20.14.13.53.00 Etilen diklorür (1, 2 dikloretan)doymuş kg 1500

20.14.13.57.00 Doymuş asiklik hidrokarbonların klorlanmış diğer türevleri kg 1500

20.14.13.57.00 Metilklorofrom (1, 1, 1; trikloretan) kg 1500

20.14.13.57.00 Başka yerde sınıflandırılmamış asiklik hidrokarbonların doymuş
klorlanmış türevleri

kg 1500

20.14.13.57.00 Hekzakloretan kg 1500

20.14.13.71.00 Vinil klorür (klor etilen) kg 1500

20.14.13.71.00 Vinil klorür (kloretilen) doymamış kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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20.14.13.74.00 Trikloroetilen; tetrakloroetilen (perkloroetilen) kg 1500

20.14.13.74.00 Tetrakloretilen (perkloretilen) doymamış kg 1500

20.14.13.74.00 Trikloretilen; doymamış kg 1500

20.14.13.79.00 Asiklik hidrokarbonların doymamış klorlanmış türevleri (vinil
klorür, trikloroetilen, tetrakloroetilen hariç)

kg 1500

20.14.13.79.00 Doymamış asiklik hidrokarbonların klorlanmış türevleri; diğer kg 1500

20.14.14.50.00 Toluensülfonik asitler ve tuzları kg 1500

20.14.14.50.00 2, 2- Dinaftilmetan- 3, 3- disülfonik asit ve tuzları kg 1500

20.14.14.50.00 Alfa; naftil sülfonik asit ve tuzları kg 1500

20.14.14.50.00 Benzensülfonik asitler ve tuzları kg 1500

20.14.14.50.00 Metansülfonil klorür (mesil klorür) kg 1500

20.14.14.50.00 Hidrokarbonların sadece sülfo grupları içeren türevleri; bunların
tuzları ve etil esterleri

kg 1500

20.14.14.50.00 Hidrokarbonların sülfolanmış türevleri; diğer kg 1500

20.14.14.50.00 Ksilensülfonik asitler ve tuzları kg 1500

20.14.14.50.00 Beta; naftil sülfonik asit ve tuzları kg 1500

20.14.14.70.00 Dinitrobenzenler kg 1500

20.14.14.70.00 Dinitronaftalenler kg 1500

20.14.14.70.00 Hidrokarbonların sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren
türevleri

kg 1500

20.14.14.70.00 Nitrobenzen kg 1500

20.14.14.70.00 Nitroetan kg 1500

20.14.14.70.00 5- Tert- bütil- 2, 4, 6- trinitrometaksilen (ksilen miski) kg 1500

20.14.14.70.00 Nitrometan kg 1500

20.14.14.70.00 Nitronaftalenler kg 1500

20.14.14.70.00 Nitrotoluenler kg 1500

20.14.14.70.00 Sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren türevlerinin
diğerleri

kg 1500

20.14.14.70.00 2, 4 Dinitrotoluen kg 1500

20.14.14.70.00 2, 4, 6 trinitrotoluen (TNT) kg 1500

20.14.14.70.00 Nitroksilenler kg 1500

20.14.14.70.00 4-Nitrobiphenyl kg 1500

20.14.14.70.00 3- Tert- bütil- 2, 6- dinitro- p- simen (simen miski) kg 1500

20.14.14.90.00 Nitrozotoluenler kg 1500

20.14.14.90.00 Nitrozobenzen kg 1500

20.14.14.90.00 Nitrotoluensülfonik asitler kg 1500

20.14.14.90.00 Nitrobenzensülfonik asitler kg 1500

20.14.14.90.00 Klornitrotoluenler kg 1500

20.14.14.90.00 Klornitrometan kg 1500

20.14.14.90.00 Klornitrobenzenler kg 1500

20.14.14.90.00 Hidrokarbonların türevleri (sadece sülfo grupları içeren türevleri;
bunların tuzları ve etil esterleri ile sadece nitro veya sadece
nitrozo grupları içeren türevleri hariç)

kg 1500

20.14.14.90.00 Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış ve nitrozolanmış
türevleri; diğer

kg 1500

20.14.14.90.00 Hidrokarbonların sülfohalojenlenmiş türevleri; diğer kg 1500

20.14.14.90.00 Dikloretil; 3; nitrofenilsülfon kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi
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20.14.14.90.00 Dietilnitrotoluensülfonik asitler kg 1500

20.14.14.90.00 Dietilenbenzensülfonik asitler kg 1500

20.14.14.90.00 Triklornitrometan (klor pikrin) kg 1500

20.14.14.90.00 Tecnazene kg 1500

20.14.14.90.00 p; toluensülfonil klorür (tos; cl) kg 1500

20.14.14.90.00 Pentaklornitrobenzen (PCNB) kg 1500

20.14.14.90.00 Quintozene kg 1500

20.14.19.10.00 1,1,2,2,3 - pentaflorpropan kg 1500

20.14.19.10.00 1,1,2,2 -tetrafloretan kg 1500

20.14.19.10.00 1,1-Dibromoetan kg 1500

20.14.19.10.00 1,2-Dibromoetan (etilen bromür) kg 1500

20.14.19.10.00 Asiklik hidrokarbonların florlanmış, bromlanmış veya iyotlanmış
türevleri

kg 1500

20.14.19.10.00 Bromoform kg 1500

20.14.19.10.00 Bromometan (metil bromür) kg 1500

20.14.19.10.00 Dekafloropentan kg 1500

20.14.19.10.00 Dibromometan kg 1500

20.14.19.10.00 Difloretan kg 1500

20.14.19.10.00 Diğer florlular kg 1500

20.14.19.10.00 Diğer iyodlular kg 1500

20.14.19.10.00 Diğer siklik hidrokarbonların bromürlü türevleri kg 1500

20.14.19.10.00 Etil bromür kg 1500

20.14.19.10.00 Etil iyodür kg 1500

20.14.19.10.00 Etilen dibromid(ISO)(1,2 dibromoetan) kg 1500

20.14.19.10.00 Flormetan kg 1500

20.14.19.10.00 İyodoform kg 1500

20.14.19.10.00 Karbontetraflorür (freon 14) kg 1500

20.14.19.10.00 Metil iyodür kg 1500

20.14.19.10.00 Metilen iyodür (diiyod metan) kg 1500

20.14.19.10.00 Perflorobütan kg 1500

20.14.19.10.00 Perfloroetan kg 1500

20.14.19.10.00 Perflorohekzan kg 1500

20.14.19.10.00 Perfloropentan kg 1500

20.14.19.10.00 Perfloropropan kg 1500

20.14.19.10.00 Perflorosiklobütan kg 1500

20.14.19.10.00 Triflormetan kg 1500

20.14.19.10.00 Vinilbromür kg 1500

20.14.19.10.00 Diflormetan kg 1500

20.14.19.10.00 1,1,1 - trifloretan kg 1500

20.14.19.10.00 1,1,1,2 - tetrafloretan kg 1500

20.14.19.10.00 1,1,1,2,2 - pentafloretan kg 1500

20.14.19.10.00 1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan kg 1500

20.14.19.10.00 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 - dekaflorpentan kg 1500

20.14.19.10.00 1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan kg 1500

20.14.19.10.00 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi
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20.14.19.10.00 1,1,1,3,3 - pentaflorbütan kg 1500

20.14.19.10.00 1,1,1,3,3,3 - hekzaflorpropan kg 1500

20.14.19.10.00 1,1,2 - trifloretan kg 1500

20.14.19.10.00 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene kg 1500

20.14.19.30.00 Diflortriklorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Diğer; iki veya daha fazla değişik halojenle halojenlenmiş asiklik
hidrokarbonların türevleri

kg 1500

20.14.19.30.00 Diklordifloretan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Diklordiflormetan (freon 12) kg 1500

20.14.19.30.00 Diklorohekzafloropropanlar kg 1500

20.14.19.30.00 Diklorpentaflorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Diklortetrafloretanlar kg 1500

20.14.19.30.00 Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Diklortrifloretan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Diklortriflorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Flordikloretan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Flordiklormetan kg 1500

20.14.19.30.00 Flordiklorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Florpentaklorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Flortetrakloretan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Flortetraklorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Flortrikloretan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Flortriklorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Hekzaklorodifloropropanlar kg 1500

20.14.19.30.00 Heptaklorofloropropanlar kg 1500

20.14.19.30.00 Hidrokarbonların perhalojenlenmiş türevler kg 1500

20.14.19.30.00 Klordifloretan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Klordiflorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Klorfloretan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Klorflormetan kg 1500

20.14.19.30.00 Klorflorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Klorodiflorometan (HCFC-22) kg 1500

20.14.19.30.00 Kloroheptafloropropanlar kg 1500

20.14.19.30.00 Klorpentafloretan kg 1500

20.14.19.30.00 Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Klortetrafloretan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Klortetraflorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Klortrifloretan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Klortrifloro metan kg 1500

20.14.19.30.00 Klortriflorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Pentaklorofloroetan kg 1500
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Birimi
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20.14.19.30.00 Pentaklorotrifloropropanlar kg 1500

20.14.19.30.00 Tetraklorodifkloroetanlar kg 1500

20.14.19.30.00 Tetraklorotetrafloropropanlar kg 1500

20.14.19.30.00 Triklorflormetan (freon 11) kg 1500

20.14.19.30.00 Trikloropentafloropropanlar kg 1500

20.14.19.30.00 Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Triklortrifloretanlar kg 1500

20.14.19.30.00 Triklortriflorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Diflortrikloretan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 1,1-Dikloro-1-floroetan (HCFC-141b) kg 1500

20.14.19.30.00 Asiklik hidrokar.türevleri; diğerlerinden (flor/bromla
halojelenmiş)

kg 1500

20.14.19.30.00 Asiklik hidrokar.türevleri; metan, etan ve propandan (flor/bromla
halojelenmiş)

kg 1500

20.14.19.30.00 Asiklik hidrokarbonların diğer türevleri; flor ve klorla
perhalojenlenmiş

kg 1500

20.14.19.30.00 Asiklik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri (içeriğinde en az
iki farklı halojen olanlar)

kg 1500

20.14.19.30.00 Asiklik hidrokarbonların türevleri; iki/daha fazla değişik halojenle
halojenmiş

kg 1500

20.14.19.30.00 Asiklik hidrokarbonların türevleri; sadece flor ve klorla
halojelenmiş, diğer

kg 1500

20.14.19.30.00 Bromoklorodiflorometan kg 1500

20.14.19.30.00 Bromotriflorometan kg 1500

20.14.19.30.00 Dibromotetrafloroetanlar kg 1500

20.14.19.30.00 Diflordiklorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.30.00 Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.19.50.00 Lindan (ISO) kg 1500

20.14.19.50.00 HCH ( %99'dan az gama izomer içerenler) kg 1500

20.14.19.50.00 Diğer siklanik, siklenik, sikloterpenik hidrokarbonların diğer
türevleri

kg 1500

20.14.19.50.00 Aldrin (ISO), klorden (ISO) ve heptaklor (ISO) kg 1500

20.14.19.50.00 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)siklohekzan; tetrabromsiklooktan kg 1500

20.14.19.50.00 1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil
(ISO,INN)-diğerleri

kg 1500

20.14.19.50.00 Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların
halojenlenmiş türevleri

kg 1500

20.14.19.70.00 Hekzaklorbenzen kg 1500

20.14.19.70.00 Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -
trikloro-2,2- bis (p- klorofenil)etan)'in diğerleri

kg 1500

20.14.19.70.00 Klor naftalenler kg 1500

20.14.19.70.00 Klorbenzen kg 1500

20.14.19.70.00 Polichlorinated terphenyls (PCT) kg 1500

20.14.19.70.00 Monometil-dibromo-difenil metan kg 1500

20.14.19.70.00 Monometil-diklor-difenil metan kg 1500

20.14.19.70.00 Monometil-tetraklor-difenil metan kg 1500

20.14.19.70.00 o; diklorbenzen kg 1500

20.14.19.70.00 p; diklorbenzen kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.19.70.00 Polibromlu difenil kg 1500

20.14.19.70.00 Polichlorinated biphenyls (PCB) kg 1500

20.14.19.70.00 Ddt [1, 1, 1; triklor; 2, 2; bis (p; klorfenil) etan] kg 1500

20.14.19.70.00 Benzil klorür kg 1500

20.14.19.70.00 Benzal klorür kg 1500

20.14.19.70.00 Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevlerinin diğerleri kg 1500

20.14.19.70.00 Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri; diğer kg 1500

20.14.19.70.00 Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri kg 1500

20.14.19.70.00 2, 3, 4, 5, 6-Pentabrometilbenzen kg 1500

20.14.19.70.00 m; diklorbenzen kg 1500

20.14.21.00.00 Diğer sınai yağ alkolleri kg 1500

20.14.21.00.00 Sanayi tipi yağ alkolleri kg 1500

20.14.21.00.00 Mum karakterine haiz sınai yağ alkolleri kg 1500

20.14.22.10.00 Saf metil alkol (dökme olanlar) kg 1500

20.14.22.10.00 Saf metil alkol (ambalajlı olanlar) kg 1500

20.14.22.10.00 Metanol (metil alkol) kg 1500

20.14.22.10.00 Saf olmayan metil alkol (dökme olanlar) kg 1500

20.14.22.10.00 Saf olmayan metil alkol (ambalajlı olanlar) kg 1500

20.14.22.20.00 İzopropil alkol kg 1500

20.14.22.20.00 Propil alkol kg 1500

20.14.22.20.00 Propan-1-ol (propil alkol) ve propan-2-ol (izopropil alkol) kg 1500

20.14.22.30.00 1-bütanol (n-bütil alkol) kg 1500

20.14.22.30.00 Doymuş monohidrik alkol -n bütil alkol (1-butanol) kg 1500

20.14.22.40.00 2-Metilpropan-2-ol (tert-bütilalkol) kg 1500

20.14.22.40.00 Sekonder bütil alkol kg 1500

20.14.22.40.00 İzobütil alkol kg 1500

20.14.22.40.00 Bütanoller (bütan-1-ol (n-bütil alkol) hariç) kg 1500

20.14.22.63.00 Oktanol; 2; ol kg 1500

20.14.22.63.00 Oktanol (oktil alkol) ve izomerleri; diğer kg 1500

20.14.22.63.00 Oktanol (oktil alkol) ve bunların izomerleri kg 1500

20.14.22.63.00 İzooktanol kg 1500

20.14.22.65.00 İzononil alkol kg 1500

20.14.22.65.00 Lauril alkol (1; dodekanol) kg 1500

20.14.22.65.00 3, 3- dimetil bütan- 2- ol kg 1500

20.14.22.65.00 Aluminyum izopropoksit kg 1500

20.14.22.65.00 Desil alkol kg 1500

20.14.22.65.00 Diğer doymuş monohidrik alkoller kg 1500

20.14.22.65.00 Diğer metal alkoksitler kg 1500

20.14.22.65.00 Sodyum etoksit kg 1500

20.14.22.65.00 Setil alkol kg 1500

20.14.22.65.00 Pentanol (amil alkol) ve izomerleri kg 1500

20.14.22.65.00 İzodesil alkol kg 1500

20.14.22.65.00 Lauril alkol; setil alkol; stearil alkol ve diğer doymuş monohidrik
alkoller (metil, propil ve izopropil, n-bütil, diğer bütanoller, oktil
hariç)

kg 1500

20.14.22.65.00 Nonil alkol kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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20.14.22.65.00 Sodyum metoksit kg 1500

20.14.22.65.00 Stearil alkol kg 1500

20.14.22.70.00 Fitol kg 1500

20.14.22.70.00 Doymamış monohidrik diğer alkoller kg 1500

20.14.22.70.00 Asiklik terpen alkoller; diğer kg 1500

20.14.22.70.00 Alil alkol (propenol) kg 1500

20.14.22.70.00 Monohidrik alkoller, doymamış kg 1500

20.14.22.70.00 Metal doymamış alkoksitleri kg 1500

20.14.22.70.00 Linalol kg 1500

20.14.22.70.00 Sitronelol kg 1500

20.14.22.70.00 Geraniol kg 1500

20.14.22.70.00 Nerol kg 1500

20.14.22.70.00 Rodinol kg 1500

20.14.23.10.00 Dioller-etilen glikol (etandiol) kg 1500

20.14.23.10.00 Etilen glikol (etandiol) kg 1500

20.14.23.20.00 Propilen glikol (1, 2-propandiol) kg 1500

20.14.23.20.00 Propilen glikol (propan-1.2-diol) kg 1500

20.14.23.33.00 D; glusitol (sorbitol) mannitol oranı =<% 2, diğer kg 1500

20.14.23.33.00 D; glusitol (sorbitol) mannitol oranı =<% 2, sulu çözelti halinde kg 1500

20.14.23.33.00 D; glusitol (sorbitol) mannitol oranı >% 2, diğer kg 1500

20.14.23.33.00 D-glusitol (sorbitol) kg 1500

20.14.23.33.00 D; glusitol (sorbitol) mannitol oranı >% 2, sulu çözelti halinde kg 1500

20.14.23.39.00 Metal dialkoksitleri kg 1500

20.14.23.39.00 Metal polialkoksitler kg 1500

20.14.23.39.00 Pentaeritritol (pentaeritrit) kg 1500

20.14.23.39.00 Mannitol kg 1500

20.14.23.39.00 Ksilitol kg 1500

20.14.23.39.00 Trimetilolpropan [2; etil; 2; (hidroksimetil) propan; 1, 3; diol] kg 1500

20.14.23.39.00 Dioller ve polihidrik alkoller (etilen glikol ve propilen glikol, D-
glusitol hariç)

kg 1500

20.14.23.39.00 Diğer polihidrik alkoller kg 1500

20.14.23.39.00 Diğer dioller kg 1500

20.14.23.39.00 Bütan-1, 4-diol kg 1500

20.14.23.39.00 Bütan; 1, 3; diol kg 1500

20.14.23.39.00 2, 2, 7, 9-tetrametildec-5-yne-4, 7-diol kg 1500

20.14.23.39.00 Hekzilen glikol (2; metilpentan; 2, 4; diol) kg 1500

20.14.23.50.00 Kloralhidrat kg 1500

20.14.23.50.00 Asiklik (halkasız) alkollerin halojenlenmiş; sülfolanmış;
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

kg 1500

20.14.23.50.00 Triklor; tersiyer; bütil alkol kg 1500

20.14.23.50.00 Polihidrik alkollere ait olan asiklik alkollerin türevleri; diğer kg 1500

20.14.23.50.00 2, 2-bis (bromometil) propandiol kg 1500

20.14.23.50.00 Ethchlorvynol (INN) kg 1500

20.14.23.50.00 Diğer monohidrik alkollere ait olan asiklik alkollerin türevleri kg 1500

20.14.23.60.00 Gliserin kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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20.14.23.60.00 Gliserol (gliserin) (sentetik dahil, ham sulu ve sudkostik çözeltili
olanlar hariç)

kg 1500

20.14.23.73.00 Terpinhidrat (terpinol) kg 1500

20.14.23.73.00 Terpin kg 1500

20.14.23.73.00 Terpineoller kg 1500

20.14.23.73.00 Steroller kg 1500

20.14.23.73.00 Siklohekzanol kg 1500

20.14.23.73.00 Siklanik, siklenik veya sikloterpenik alkoller ve bunların
halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış
türevleri

kg 1500

20.14.23.73.00 Santalol kg 1500

20.14.23.73.00 Metilsiklohekzanoller kg 1500

20.14.23.73.00 Mentol kg 1500

20.14.23.73.00 Borneol (borneo kafurusu) kg 1500

20.14.23.73.00 Diğer siklanik, siklenik/sikloterpenikler kg 1500

20.14.23.73.00 Dimetilsiklohekzanoller kg 1500

20.14.23.73.00 İnositoller kg 1500

20.14.23.73.00 İzoborneol kg 1500

20.14.23.75.00 Aromatik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

kg 1500

20.14.23.75.00 Benzil alkol kg 1500

20.14.23.75.00 Difenilmetanol (difenilkarbinol, benzhidrol) kg 1500

20.14.23.75.00 Diğer aromatikler kg 1500

20.14.23.75.00 Feniletil alkol (2; fenil etanol) kg 1500

20.14.23.75.00 Fenilpropil alkol (3; fenil propanol) kg 1500

20.14.23.75.00 Tarçın alkol (sinnamil alkol) kg 1500

20.14.23.75.00 Trifenilmetanol (trifenilkarbinol) kg 1500

20.14.24.10.00 1-Naftol (Alfa naftol) kg 1500

20.14.24.10.00 Alfa naftol tuzları kg 1500

20.14.24.10.00 Beta naftol kg 1500

20.14.24.10.00 Beta naftol tuzları kg 1500

20.14.24.10.00 Fenol (hidroksibenzen, fenik asit) kg 1500

20.14.24.10.00 Fenol tuzları kg 1500

20.14.24.10.00 Karvakrol kg 1500

20.14.24.10.00 Krezoller kg 1500

20.14.24.10.00 Krezollerin tuzları kg 1500

20.14.24.10.00 Ksilenoller ve tuzları kg 1500

20.14.24.10.00 Monofenoller kg 1500

20.14.24.10.00 Monofenoller-diğer kg 1500

20.14.24.10.00 Nonilfenol ve izomerleri kg 1500

20.14.24.10.00 Oktilfenol ve izomerleri kg 1500

20.14.24.10.00 Oktilfenol, nonilfenol vb. izomerleri; bunların tuzları; diğer kg 1500

20.14.24.10.00 Timol kg 1500

20.14.24.33.00 4,4-İzopropilidendifenol (bisfenol A; difenilolpropan) ve tuzları kg 1500

20.14.24.33.00 4, 4'- İzopropilidendifenol kg 1500

20.14.24.33.00 4, 4'- İzopropilidendifenol tuzları kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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20.14.24.39.00 Salisilik alkol (salijenin) kg 1500

20.14.24.39.00 2, 5- Dimetilhidroksikinon (2, 5- dimetil- kinon) kg 1500

20.14.24.39.00 Rezorsinol kg 1500

20.14.24.39.00 Polifenoller (tuzları dahil; 4,4 izopropilidendifenol hariç) ve fenol-
alkoller

kg 1500

20.14.24.39.00 Pirokatekol. kg 1500

20.14.24.39.00 Dihidroksinaftalenler kg 1500

20.14.24.39.00 Pirogallol kg 1500

20.14.24.39.00 Hidrokinon (kinol) tuzları kg 1500

20.14.24.39.00 Hidrokinon (kinol) kg 1500

20.14.24.39.00 Heptilrezorsinol kg 1500

20.14.24.39.00 Hekzilrezorsinol kg 1500

20.14.24.39.00 Floroglisinol kg 1500

20.14.24.39.00 Dihidroksinaftalenlerin tuzları kg 1500

20.14.24.39.00 Diğer polifenoller ve tuzları kg 1500

20.14.24.39.00 Rezorsinol tuzları kg 1500

20.14.24.50.00 o-Klorfenol kg 1500

20.14.24.50.00 Pentaklorofenol (ISO) kg 1500

20.14.24.50.00 Pentaklorofenol tuzları ve bileşikleri kg 1500

20.14.24.50.00 p-Klorfenol kg 1500

20.14.24.50.00 Nitrozonaftoller kg 1500

20.14.24.50.00 Nitrozofenoller kg 1500

20.14.24.50.00 Naftasülfonik asitler kg 1500

20.14.24.50.00 Mononitrofenol kg 1500

20.14.24.50.00 m-Klorfenol kg 1500

20.14.24.50.00 Klorhidrokinon kg 1500

20.14.24.50.00 Fenolsülfonik asitler kg 1500

20.14.24.50.00 Fenollerin ve fenol; alkollerin nitrolanmış/nitrozolanmış türevleri;
diğer

kg 1500

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

kg 1500

20.14.24.50.00 Dinoterb kg 1500

20.14.24.50.00 Dinoseb (ISO) vb. tuzları kg 1500

20.14.24.50.00 Dinitro-o-krezoller kg 1500

20.14.24.50.00 Diğer sülfo grupları içeren türevler, bunların tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.24.50.00 Diğer fenollerin diğer fenol-alkollerin
halojenlenmiş/sülfolanmış/nitrolanmış/nitrozolanmış türevleri

kg 1500

20.14.24.50.00 Diğer dinitrofenoller kg 1500

20.14.24.50.00 Bizmut tribromfenol kg 1500

20.14.24.50.00 P-Klor-m-krezol kg 1500

20.14.24.50.00 Trinitrofenol (pikrik asit) kg 1500

20.14.24.50.00 Trinitroksilenoller kg 1500

20.14.31.20.00 Stearik asit (rafinaj mahsülü asit yağları) kg 1500

20.14.31.20.00 Stearik asit (sanayi tipi) kg 1500

20.14.31.30.00 Oleik asit (sanayi tipi) kg 1500

20.14.31.30.00 Oleik asit (rafinaj mahsülü asit yağları) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
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20.14.31.50.00 Tall oil sıvı yağ asitleri kg 1500

20.14.31.50.00 Tall oilli yağ asitleri (sanayi tipi) kg 1500

20.14.31.95.00 Damıtılmış yağ asitleri kg 1500

20.14.31.95.00 Damıtılmış monokarboksilik yağ asitleri, sanayi tipi (stearik, oleik
tall oil hariç)

kg 1500

20.14.31.97.00 Yağ asitleri damıtma ürünleri kg 1500

20.14.31.97.00 Sınai mono karboksilik yağ asitleri, rafinaj mahsulü asit yağları;
diğer

kg 1500

20.14.31.97.00 Monokarboksilik yağ asitleri, sanayi tipi (damıtılmış stearik, oleik
tall oil hariç)

kg 1500

20.14.32.15.00 Etil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Jeranil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Linalil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Metil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 n-bütil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Nolil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Oktil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Dinoseb (ISO) asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Ethylidene di acetate kg 1500

20.14.32.19.00 Pentil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 p-Krezil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Propil asetat ve izopropil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 P-tolil asetat, fenilpropil asetatlar kg 1500

20.14.32.19.00 Rodinil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Santalil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Siklohekzil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Stronelil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Terpenil asetatlar kg 1500

20.14.32.19.00 İzopentil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 İzobütil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 İzobornil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Vinil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Fenil propil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Fenil glikol asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Diğer asetik asit esterleri kg 1500

20.14.32.19.00 Bornil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Benzil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Asetik asit esterleri (etil asetat hariç) kg 1500

20.14.32.19.00 2-Etoksietil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 2-Etil hekzil asetat kg 1500

20.14.32.19.00 Gliserin asetatlar kg 1500

20.14.32.20.00 Amil butirat kg 1500

20.14.32.20.00 Amil, benzil, bornil, butil, stronelil, etil, jeranil, propil ve rodinil
valeryatlar

kg 1500

20.14.32.20.00 Benzil butirat kg 1500

20.14.32.20.00 Butirik asit kg 1500
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Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.32.20.00 Butirik asitlerin diğer tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.32.20.00 Bütil propionat kg 1500

20.14.32.20.00 Diğer tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.32.20.00 Diklor asetik asit kg 1500

20.14.32.20.00 Etil butirat kg 1500

20.14.32.20.00 İzobutirik asit kg 1500

20.14.32.20.00 İzovalerik asit kg 1500

20.14.32.20.00 Kalsiyum propionat kg 1500

20.14.32.20.00 Klor asetik asit sodyum tuzu kg 1500

20.14.32.20.00 Mantil (mentol) valeryat kg 1500

20.14.32.20.00 Mono-; di- veya tri- klorasetik asitler; propionik, butanoik ve
pentanoik asitler; bunların tuzları ve esterleri

kg 1500

20.14.32.20.00 Monoklor asetik asit (klorasetik asit) kg 1500

20.14.32.20.00 Propionik asit kg 1500

20.14.32.20.00 Propionik asitin diğer tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.32.20.00 Sodyum butirat kg 1500

20.14.32.20.00 Sodyum propionat kg 1500

20.14.32.20.00 Sodyum valerat kg 1500

20.14.32.20.00 Triklor asetik asit kg 1500

20.14.32.20.00 Valerik asit kg 1500

20.14.32.20.00 Valerik asit ve izomerleri vb. tuzları ve esterleri; diğer kg 1500

20.14.32.20.00 1-izopropil-2, 2 dimetiltrimetilen diizobütirat kg 1500

20.14.32.35.00 Sodyum stearat kg 1500

20.14.32.35.00 Sodyum palmitat kg 1500

20.14.32.35.00 Stearik asitin diğer esterleri kg 1500

20.14.32.35.00 Stearik asitin diğer tuzları kg 1500

20.14.32.35.00 Stearik asit kg 1500

20.14.32.35.00 Potasyum stearat kg 1500

20.14.32.35.00 Palmitik asitin diğer tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.32.35.00 Palmitik asit, stearik asit, bunların tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.32.35.00 Palmitik asit kg 1500

20.14.32.35.00 Magnezyum stearat kg 1500

20.14.32.35.00 Kurşun stearat kg 1500

20.14.32.35.00 Kalsiyum stearat kg 1500

20.14.32.35.00 Kalsiyum palmitat kg 1500

20.14.32.35.00 İzopropil stearat kg 1500

20.14.32.35.00 İzopropil palmitat kg 1500

20.14.32.35.00 Glikol stearat kg 1500

20.14.32.35.00 Etil stearat kg 1500

20.14.32.35.00 Çinko stearat kg 1500

20.14.32.35.00 Bütil stearat kg 1500

20.14.32.35.00 Aluminyum stearat kg 1500

20.14.32.35.00 Aluminyum palmitat kg 1500

20.14.32.50.00 Sodyum formiat kg 1500

20.14.32.50.00 Amonyum formiat kg 1500
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20.14.32.50.00 Etil formiat kg 1500

20.14.32.50.00 Formik asit kg 1500

20.14.32.50.00 Diğer formik asit tuzları kg 1500

20.14.32.50.00 Formik asitin esterleri; diğer kg 1500

20.14.32.50.00 Kalsiyum formiat kg 1500

20.14.32.50.00 Metil formiat kg 1500

20.14.32.50.00 Benzil, bornil, stronelil, jeranil, izobornil, linalil, mentil ve
feniletil formiatlar

kg 1500

20.14.32.50.00 Formik asit, bunun tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.32.71.00 Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit) kg 1500

20.14.32.71.00 Ticari asetik asit kg 1500

20.14.32.71.00 Asetik asit (sirke asiti) kg 1500

20.14.32.77.00 Asetik anhidrit kg 1500

20.14.32.78.00 Aluminyum asetat kg 1500

20.14.32.78.00 Asetik asit tuzları kg 1500

20.14.32.78.00 Asetik asitin diğer tuzları kg 1500

20.14.32.78.00 Sodyum asetat kg 1500

20.14.32.78.00 Magnezyum asetat kg 1500

20.14.32.78.00 Kobalt asetat kg 1500

20.14.32.78.00 Bakır, kurşun, demir asetatlar kg 1500

20.14.32.80.00 Kaprilik asit (oktanoik asit) kg 1500

20.14.32.80.00 Kaproik asit (hekzanoik asit) kg 1500

20.14.32.80.00 Araşidik asit (aykosanoik asit) kg 1500

20.14.32.80.00 Asetil klorür kg 1500

20.14.32.80.00 Bromo asetik asit kg 1500

20.14.32.80.00 Butilbromasetat kg 1500

20.14.32.80.00 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri vb.
türevi; diğer

kg 1500

20.14.32.80.00 Etilbromasetat kg 1500

20.14.32.80.00 Florasetil klorür kg 1500

20.14.32.80.00 Kaprik asit (dekanoik asit) kg 1500

20.14.32.80.00 Kloroformatlar kg 1500

20.14.32.80.00 Laurik asit kg 1500

20.14.32.80.00 Laurik asit ve diğer asitlerin tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.32.80.00 Metilbromasetat kg 1500

20.14.32.80.00 Miristik asit (tetra dekanik asit) kg 1500

20.14.32.80.00 Propilbromasetat kg 1500

20.14.32.80.00 Triflor asetik asit kg 1500

20.14.33.10.00 Diğer doymamış asiklik monokarboksilik asitler ve türevleri kg 1500

20.14.33.10.00 Krotonik asit kg 1500

20.14.33.10.00 Permetrin kg 1500

20.14.33.10.00 Siklanik, siklenik, sikloterpenik monokarboksilik asitler ve
türevleri; diğer

kg 1500

20.14.33.10.00 Siklohekzan karboksilik asit kg 1500

20.14.33.10.00 Siklopentenil asetik asit kg 1500

20.14.33.10.00 Sorbik asit (2, 4-hekzadienoik asit) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.33.10.00 Undekanoik asitler kg 1500

20.14.33.10.00 Undekanoik asitlerin diğer tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.33.10.00 Akrilik asit kg 1500

20.14.33.10.00 Akrilik asit ve bunun tuzları ve diğer monokarboksilik asitler kg 1500

20.14.33.10.00 Akrilik asitin tuzları kg 1500

20.14.33.10.00 Binapakril (ISO) kg 1500

20.14.33.10.00 Çinko undekonoat kg 1500

20.14.33.20.00 Akrilik asitin diğer esterleri kg 1500

20.14.33.20.00 Akrilik asitin esterleri kg 1500

20.14.33.20.00 Metil akrilat kg 1500

20.14.33.20.00 Etil akrilat kg 1500

20.14.33.20.00 Butil akrilat kg 1500

20.14.33.30.00 Metakrilik asit kg 1500

20.14.33.30.00 Metakrilik asit ve bunun tuzları kg 1500

20.14.33.30.00 Metakrilik asit tuzları kg 1500

20.14.33.40.00 Butil metakrilat kg 1500

20.14.33.40.00 Etil metakrilat kg 1500

20.14.33.40.00 Metil metakrilat kg 1500

20.14.33.40.00 Metakrilik asitin esterleri kg 1500

20.14.33.40.00 Metakrilik asitin diğer esterleri kg 1500

20.14.33.50.00 Linoleik asit kg 1500

20.14.33.50.00 Linolenik asit kg 1500

20.14.33.50.00 Oleik asit kg 1500

20.14.33.50.00 Oleik, linoleik ve linolenik asitin diğer tuz ve esterleri kg 1500

20.14.33.50.00 Sodyum oleat kg 1500

20.14.33.50.00 Potasyum linolenat kg 1500

20.14.33.50.00 Potasyum oleat kg 1500

20.14.33.50.00 Sodyum linolenat kg 1500

20.14.33.50.00 Oleik, linoleik ve linolenik asitler; bunların tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.33.63.00 Benzil benzoat kg 1500

20.14.33.63.00 Benzoik asit kg 1500

20.14.33.63.00 Benzoik asit, bunun tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.33.63.00 Benzoik asitin diğer tuz ve esterleri kg 1500

20.14.33.63.00 Metil, etil, propil, butil, amil benzoatlar kg 1500

20.14.33.63.00 Sodyum benzoat kg 1500

20.14.33.65.00 Benzoil klorür kg 1500

20.14.33.65.00 Benzoil peroksit (dibenzoil peroksit) kg 1500

20.14.33.65.00 Benzoil peroksit ve benzoil klorür kg 1500

20.14.33.67.00 Fenilasetik asit ve tuzları kg 1500

20.14.33.67.00 Fenilasetik asit, bunun tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.33.67.00 Fenilasetik asitin esterleri kg 1500

20.14.33.70.00 Aromatik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri vb. ve
türevleri; diğer

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.33.70.00 Aromatik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri,
halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve türevleri (benzoik
asit, fenilasetik asitlerle bunların tuzları/esterleri, benzoil peroksit,
benzoil klorür hariç)

kg 1500

20.14.33.70.00 Klor benzoik asitler ve klorürleri kg 1500

20.14.33.70.00 Tarçın asitinin sodyum tuzu kg 1500

20.14.33.70.00 Tarçın asiti (sinamik asit) kg 1500

20.14.33.70.00 Tarçın asitinin metil, etil, propil, butil, fenil etil esterleri kg 1500

20.14.33.70.00 Tarçın asitinin potasyum tuzu kg 1500

20.14.33.70.00 Nitro benzoik asitler ve klorürleri kg 1500

20.14.33.83.00 Amonyum okzalat kg 1500

20.14.33.83.00 Azelaik asit kg 1500

20.14.33.83.00 Süksinik asit kg 1500

20.14.33.83.00 Sodyum okzalat kg 1500

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

kg 1500

20.14.33.83.00 Sebasik asit tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.33.83.00 Azelaik asit tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.33.83.00 Dietil malonat kg 1500

20.14.33.83.00 Dietil okzalat kg 1500

20.14.33.83.00 Diğer asiklik polikarboksilik asitler kg 1500

20.14.33.83.00 Dimetil okzalat kg 1500

20.14.33.83.00 Glutarik asit kg 1500

20.14.33.83.00 Maleik asit kg 1500

20.14.33.83.00 Malonik asit kg 1500

20.14.33.83.00 Malonik asit tuzları kg 1500

20.14.33.83.00 Malonik asitin diğer esterleri kg 1500

20.14.33.83.00 Okzalik asit kg 1500

20.14.33.83.00 Okzalik asitin diğer esterleri kg 1500

20.14.33.83.00 Okzalik asitin diğer tuzları kg 1500

20.14.33.83.00 Okzalik, azelaik, maleik, diğer, siklanik, siklenik asitler ve
bunların tuzları

kg 1500

20.14.33.83.00 Potasyum okzalat kg 1500

20.14.33.83.00 Sebasik asit kg 1500

20.14.33.85.00 Adipik asitin tuzları kg 1500

20.14.33.85.00 Adipik asitin esterleri kg 1500

20.14.33.85.00 Adipik asit, tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.33.85.00 Adipik asit kg 1500

20.14.33.87.00 Maleik anhidrit kg 1500

20.14.34.10.00 Dibütil ortoftalatlar kg 1500

20.14.34.10.00 Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat) kg 1500

20.14.34.10.00 Dibütil ve dioktil ortoftalatlar kg 1500

20.14.34.20.00 o-Ftalik asit (ftalik asit) in diğer esterleri-diğer kg 1500

20.14.34.20.00 Ortoftalatik asitin diğer esterleri kg 1500

20.14.34.20.00 Dietil ftalat kg 1500

20.14.34.20.00 Dimetil ftalat kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.34.20.00 Dinonil ve didesil ortoftalatlar (dinonil ve didesil ftalatlar) kg 1500

20.14.34.30.00 Ftalik anhidrit kg 1500

20.14.34.30.00 Ftalik anhidrit; tereftalik asit ve tuzları kg 1500

20.14.34.30.00 Tereftalik asitin sodyum tuzu kg 1500

20.14.34.30.00 Tereftalik asitin diğer tuzları kg 1500

20.14.34.30.00 Tereftalik asit kg 1500

20.14.34.40.00 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)

kg 1500

20.14.34.40.00 Aromatik polikarboksilik diğer asitler kg 1500

20.14.34.40.00 Dimetil tereftalat kg 1500

20.14.34.40.00 Tetrabromoftalik asidin ester veya anhidriti; benzen-1,2,4-
trikarboksilik

kg 1500

20.14.34.40.00 o-Ftalik asit (Ftalik asit) kg 1500

20.14.34.40.00 Tereftalik asitin diğer esterleri kg 1500

20.14.34.40.00 İzoftalik asit tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.34.73.00 Demir sitrat kg 1500

20.14.34.73.00 Magnezyum sitrat kg 1500

20.14.34.73.00 Potasyum sitrat kg 1500

20.14.34.73.00 Sitrik asit kg 1500

20.14.34.73.00 Trietil sitrat kg 1500

20.14.34.73.00 Sitrik asitin diğer esterleri kg 1500

20.14.34.73.00 Sitrik asitin diğer tuzları kg 1500

20.14.34.73.00 Sodyum sitrat kg 1500

20.14.34.73.00 Tributil sitrat kg 1500

20.14.34.73.00 Sitrik asit ve bunun tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.34.75.00 Potasyum glukonat kg 1500

20.14.34.75.00 Potasyum tartarat (saf) kg 1500

20.14.34.75.00 Propil gallat kg 1500

20.14.34.75.00 Propil p- hidroksi benzoat kg 1500

20.14.34.75.00 Sodyum fenil glikolat kg 1500

20.14.34.75.00 Sodyum gallait kg 1500

20.14.34.75.00 Sodyum glukonat kg 1500

20.14.34.75.00 Sodyum laktat kg 1500

20.14.34.75.00 Sodyum p- hidroksi benzoat kg 1500

20.14.34.75.00 Sodyum tartarat kg 1500

20.14.34.75.00 Sülfosalisilik asitler, tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.34.75.00 Tartarik asit kg 1500

20.14.34.75.00 Tartarik asitin diğer esterleri kg 1500

20.14.34.75.00 2, 2-bis propiyonik asit kg 1500

20.14.34.75.00 2,2-Difenil-2-hidroksi asetik asit (benzilik asit) kg 1500

20.14.34.75.00 Tartarik asitin diğer tuzları kg 1500

20.14.34.75.00 2,4,5-T (ISO)(2,4,5- trikloropenoksiasetik asit), bunun tuzları ve kg 1500

20.14.34.75.00 2,6-Dimetoksibenzoik asit; dicamba (ISO); sodyum fenoksiasetat kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.34.75.00 Aldehit gruplu karboksilik asit esterleri kg 1500

20.14.34.75.00 Aldehit gruplu karboksilik asit tuzları kg 1500

20.14.34.75.00 Aldehit gruplu karboksilik asitler kg 1500

20.14.34.75.00 Alkol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonks. grubu
olmayan karboksilik asitler ve türevlerinin diğerleri

kg 1500

20.14.34.75.00 Anezik asit kg 1500

20.14.34.75.00 Bazik bizmut gallat kg 1500

20.14.34.75.00 Butil laktat kg 1500

20.14.34.75.00 Demir II tartarat kg 1500

20.14.34.75.00 Diğer başka oksijen fonksiyonlu grubu olandiğer karboksilik
asitler ve türevleri

kg 1500

20.14.34.75.00 Diğer p-hidroksibenzoik asit (4-hidroksibenzoik asit) tuzları ve
esterleri

kg 1500

20.14.34.75.00 Etil aseto asetat kg 1500

20.14.34.75.00 Etil laktat kg 1500

20.14.34.75.00 Etil p- hidroksi benzoat kg 1500

20.14.34.75.00 Etil tartarat kg 1500

20.14.34.75.00 Fenil glikolik asitin diğer tuzları kg 1500

20.14.34.75.00 Fenil glikolik asitin esterleri kg 1500

20.14.34.75.00 Gallik asit kg 1500

20.14.34.75.00 Gallik asitin diğer esterleri kg 1500

20.14.34.75.00 Gallik asitin diğer tuzları kg 1500

20.14.34.75.00 Glukonik asit kg 1500

20.14.34.75.00 Glukonik asit esterleri kg 1500

20.14.34.75.00 Glukonik asitin diğer tuzları kg 1500

20.14.34.75.00 Hidroksinaftonik asitler, tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.34.75.00 Kalsiyum fenil glikolat kg 1500

20.14.34.75.00 Kalsiyum galaktaglukonat kg 1500

20.14.34.75.00 Kalsiyum glukonat kg 1500

20.14.34.75.00 Kalsiyum laktat kg 1500

20.14.34.75.00 Kalsiyum laktobiyonat kg 1500

20.14.34.75.00 Kalsiyum tartarat kg 1500

20.14.34.75.00 Karboksilik asit, alkol fonksiyonlu, fenol fonksiyonlu, aldehit
fonksiyonlu veya keton fonksiyonlu olanlar

kg 1500

20.14.34.75.00 Karboksilik asitler ve türevleri; sadece fenol fonksiyonlu grubu
olan, diğer

kg 1500

20.14.34.75.00 Karboksilik asitler, türevleri; sadece aldehit/keton fonksiyonlu
grubu olan, diğer

kg 1500

20.14.34.75.00 Keton gruplu karboksilik asit tuzları kg 1500

20.14.34.75.00 Keton gruplu karboksilik asitler kg 1500

20.14.34.75.00 Keton gruplu karboksilik asitlerin diğer esterleri kg 1500

20.14.34.75.00 Klorobenzilat (ISO) kg 1500

20.14.34.75.00 Kolik asit ve deoksikolik asit vb. tuzları, esterleri kg 1500

20.14.34.75.00 Krezotik asitler, tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.34.75.00 Laktik asit kg 1500

20.14.34.75.00 Laktik asitin diğer esterleri kg 1500

20.14.34.75.00 Laktik asitin diğer tuzları kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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20.14.34.75.00 Malik asit, tuzları ve esterleri kg 1500

20.14.34.75.00 Metil gallat kg 1500

20.14.34.75.00 Metil p- hidroksi benzoat kg 1500

20.14.34.75.00 Misoprostol kg 1500

20.14.34.75.00 p- hidroksibenzoik asit (4-hidroksibenzoik asit) kg 1500

20.14.34.75.00 p- hidroksibenzoik asitin diğer esterleri kg 1500

20.14.34.75.00 p- hidroksibenzoik asitin diğer tuzları kg 1500

20.14.34.75.00 Potasyum bitartarat (krem tartarat) (saf) kg 1500

20.14.41.13.00 Trimetilamin hidroklorür kg 1500

20.14.41.13.00 Trimetilamin kg 1500

20.14.41.13.00 Metilamin, dimetilamin veya trimetilamin ve bunların tuzları kg 1500

20.14.41.13.00 Metilamin, dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları kg 1500

20.14.41.13.00 Metilamin hidroklorür kg 1500

20.14.41.13.00 Metilamin kg 1500

20.14.41.13.00 Dimetilamin hidroklorür kg 1500

20.14.41.13.00 Dimetilamin kg 1500

20.14.41.19.00 HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin) kg 1500

20.14.41.19.00 Dimetilnitrozoamin kg 1500

20.14.41.19.00 Diğer asiklik monoaminler ve bunların türevleri ile tuzları kg 1500

20.14.41.19.00 Diğer asiklik monoaminler kg 1500

20.14.41.19.00 Dietilamin ve tuzları kg 1500

20.14.41.19.00 Alilizopropilamin kg 1500

20.14.41.19.00 2-(N,N-Dietilamino) etil hidroklorür,2-(N,N-diizopropilamino)
etil hidroklorür ve 2-(N,N-dimetilamino) etil hidroklorür

kg 1500

20.14.41.19.00 1, 1, 3, 3- Tetrametilbüttilamin kg 1500

20.14.41.19.00 HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin) kg 1500

20.14.41.19.00 Trietilaminin diğer tuzları kg 1500

20.14.41.19.00 Trietilamin hidroklorür kg 1500

20.14.41.19.00 Trietilamin kg 1500

20.14.41.19.00 N,N Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) 2-
chloroethylaminler ve bunların protonlanmış tuzlarının diğerleri

kg 1500

20.14.41.19.00 N, N - Diizopropilaminoetil - 2 - klorür kg 1500

20.14.41.19.00 İzopropilaminin diğer tuzları kg 1500

20.14.41.19.00 HN 3 (tris (2-kloretil) amin) kg 1500

20.14.41.19.00 İzopropilamin kg 1500

20.14.41.19.00 İzopropilamin hidroklorür kg 1500

20.14.41.23.00 Hekzametilendiamin kg 1500

20.14.41.23.00 Etilendiaminin tuzları kg 1500

20.14.41.23.00 Etilendiamin kg 1500

20.14.41.23.00 Hekzametilendiaminin tuzları kg 1500

20.14.41.23.00 Hekzametilendiamin ve bunun tuzları; etilendiamin ve bunun
tuzları

kg 1500

20.14.41.29.00 Diğer asiklik poliaminler ve bunların türevleri ile tuzları kg 1500

20.14.41.29.00 Diğer asiklik poliaminler, türevleri ve tuzları kg 1500

20.14.41.30.00 Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin tuzları kg 1500

20.14.41.30.00 Siklohekzildimetilamin kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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20.14.41.30.00 Siklohex-1, 3-ylenediamin kg 1500

20.14.41.30.00 Diğer siklanik, siklenik ve sikloterpenik mono-/ poliaminler,
tuzları, türev.

kg 1500

20.14.41.30.00 Propylhexedrine kg 1500

20.14.41.30.00 Siklanik, siklenik ve sikloterpenik mono- veya poli- aminler ve
bunların türevleri ile tuzları

kg 1500

20.14.41.30.00 Siklohekzilamin kg 1500

20.14.41.51.00 Anilin hidroklorür kg 1500

20.14.41.51.00 Anilin ve bunun tuzları (türevleri hariç) kg 1500

20.14.41.51.00 Anilin kg 1500

20.14.41.51.00 Anilinin diğer tuzları kg 1500

20.14.41.53.00 p; asetilaminobenzen kg 1500

20.14.41.53.00 p- aminobenzensülfonik asit (sülfanilik asit) kg 1500

20.14.41.53.00 Nitrozoanilin kg 1500

20.14.41.53.00 N; metilanilin kg 1500

20.14.41.53.00 N, n; dimetilanilin kg 1500

20.14.41.53.00 Metiltrinitrofenilnitramin kg 1500

20.14.41.53.00 Trinitroanilinler kg 1500

20.14.41.53.00 Dikloranilinler kg 1500

20.14.41.53.00 Anilinin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış/nitrozolanmış
türev, tuz.- diğer

kg 1500

20.14.41.53.00 Anilin türevleri ve bunların tuzları kg 1500

20.14.41.53.00 Anilin türevleri vb. tuzları; diğer kg 1500

20.14.41.53.00 Tetranitroanilinler kg 1500

20.14.41.53.00 Kloranilinler (o- m- p) kg 1500

20.14.41.59.00 DOB (Brolamfetamin) (INN) kg 1500

20.14.41.59.00 Etilamfetamin (INN) kg 1500

20.14.41.59.00 Fenfluramine (INN) kg 1500

20.14.41.59.00 Fenkamfamin (INN) kg 1500

20.14.41.59.00 Fentermin (INN) kg 1500

20.14.41.59.00 Hekzanitrodifenilamin kg 1500

20.14.41.59.00 Ksilidinler ve türevleri; bunların tuzları kg 1500

20.14.41.59.00 Lefetamin (INN) kg 1500

20.14.41.59.00 Levamfetamin (INN) kg 1500

20.14.41.59.00 Mda (tenamfetamine) (INN) kg 1500

20.14.41.59.00 Mdma (- n, alfa- dimethyl- 3, 4- phenethylamine) kg 1500

20.14.41.59.00 Mefenoreks (INN) kg 1500

20.14.41.59.00 Mmda (2- methoxy- alfa- methyl- 4, 5- phenethylamine9 kg 1500

20.14.41.59.00 N- ethyl mda (- n- ethyl- alfa- methyl- 3, 4- phenethylamine) kg 1500

20.14.41.59.00 N- hydroxy mda (- n- alfa- methyl- 3, 4- phenethylamine) kg 1500

20.14.41.59.00 Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları kg 1500

20.14.41.59.00 Pma (p- methoxy- alfa- methylphenethylamine) kg 1500

20.14.41.59.00 Toluidin (o- m- p) kg 1500

20.14.41.59.00 Toluidin (o- m- p) hidroklorürleri kg 1500

20.14.41.59.00 Dma (- 2, 5- dimethoxy- alfa- methylphenethylamine) kg 1500

20.14.41.59.00 Diğer aromatik monoaminler ve türevleri kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi
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20.14.41.59.00 Diğer aromatik monoaminler ve tuzları kg 1500

20.14.41.59.00 Diğer aromatik monoaminler ve bunların türevleri ile tuzları kg 1500

20.14.41.59.00 Difenilaminin diğer türevleri ve diğer tuzları kg 1500

20.14.41.59.00 Difenilamin hidroklorür kg 1500

20.14.41.59.00 Difenilamin kg 1500

20.14.41.59.00 Toluidinlerin türevleri vb. diğer tuzları kg 1500

20.14.41.59.00 Deksamfetamin (INN) kg 1500

20.14.41.59.00 Benzfetamin (INN) kg 1500

20.14.41.59.00 Anfetamin sülfat kg 1500

20.14.41.59.00 Anfetamin kg 1500

20.14.41.59.00 2- Naftilaminin tuzları kg 1500

20.14.41.59.00 2- Naftilamin (beta- naftilamin) kg 1500

20.14.41.59.00 1- Naftilaminin diğer tuzları kg 1500

20.14.41.59.00 1- Naftilamin hidroklorür kg 1500

20.14.41.59.00 1- Naftilamin (alfa- naftilamin) kg 1500

20.14.41.59.00 Dexfenfluramine (INN) kg 1500

20.14.41.70.00 Diaminotoluenler ve tuzları kg 1500

20.14.41.70.00 Diaminotoluenlerin halojenlenmiş vb. türevleri, tuzları kg 1500

20.14.41.70.00 Diğer aromatik poliaminler, türevleri- tuzları kg 1500

20.14.41.70.00 Diğer diaminotoluenlerin halojenlenmiş vb. türevleri, tuzları kg 1500

20.14.41.70.00 Diğer n- alkilfenilendiaminler kg 1500

20.14.41.70.00 Diğer n- alkiltoluendiaminler kg 1500

20.14.41.70.00 Benzidin kg 1500

20.14.41.70.00 N- n- dimetil- p- fenilendiamin kg 1500

20.14.41.70.00 N, n- dietil- 3, 4- toluendiamin kg 1500

20.14.41.70.00 o- , m- , p- fenilendiamin, diaminotoluenler, türevleri vb. tuzları-
diğer

kg 1500

20.14.41.70.00 o-m-p-fenilendiamin ve hidroklorürleri kg 1500

20.14.41.70.00 Tetrametil ve tetraetildiaminodifenilmetan kg 1500

20.14.41.70.00 Aromatik poliaminler ve bunların türevleri ile tuzları kg 1500

20.14.41.70.00 m- Fenilenbis (metilamin); 2,2'- Dikloro-4,4'-metilendianilin; 4,4'-
Bi-o-toluidin; 1,8- Naftilendiamin

kg 1500

20.14.42.33.00 Monoetanolamin hidroklorürü kg 1500

20.14.42.33.00 Monoetanolamin (etanolamin) kg 1500

20.14.42.33.00 Monoetanolaminin diğer tuzları kg 1500

20.14.42.33.00 Monoetanolamin ve bunun tuzları kg 1500

20.14.42.35.00 Dietanolamin hidroklorürü kg 1500

20.14.42.35.00 Dietanolamin ve bunun tuzları kg 1500

20.14.42.35.00 Dietanolamin kg 1500

20.14.42.35.00 Dietanolaminin diğer tuzları kg 1500

20.14.42.37.00 Trietanolamin kg 1500

20.14.42.37.00 Trietanolaminin diğer tuzları kg 1500

20.14.42.37.00 Trietanolamin ve bunun tuzları kg 1500

20.14.42.39.00 N,N-Dimethyl-2-aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları kg 1500

20.14.42.39.00 N-etildietanolamin kg 1500

20.14.42.39.00 Prapanolamin (aminoprapanol) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.42.39.00 Tetraetil-diaminobenzhidrol kg 1500

20.14.42.39.00 N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları kg 1500

20.14.42.39.00 N,N-Diethyl-2-aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları kg 1500

20.14.42.39.00 N,N Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)-2-
minoethanoller ve bunların protonlaşmış tuzlarının diğerleri

kg 1500

20.14.42.39.00 Diğer amino alkoller kg 1500

20.14.42.39.00 Dekstropropoksifenin tuzları kg 1500

20.14.42.39.00 Dekstropropoksifen kg 1500

20.14.42.39.00 Bornaprin kg 1500

20.14.42.39.00 Ariletanolaminler kg 1500

20.14.42.39.00 Tetrametil-diaminobenzhidrol kg 1500

20.14.42.39.00 2, 2-metiliminodietanol kg 1500

20.14.42.39.00 2-(N,N-Diizopropilamino)ethanol kg 1500

20.14.42.39.00 Amino-alkoller, bunların eterleri ve yalnız 1 oksijen fonksiyonlu
esterleri ile bunların tuzları (monoetanolamin ve bunun tuzları,
dietanolamin ve bunun tuzları, trietanolamin ve bunun tuzları
hariç)

kg 1500

20.14.42.90.00 Aminobenzaldehit, cathinone(INN), metcathinone(INN), ketamin
hidroklorür tuzları

kg 1500

20.14.42.90.00 Aminofenoller (o-m-p) kg 1500

20.14.42.90.00 Aminohidroksinaftalin sülfonik asitlerin tuzları kg 1500

20.14.42.90.00 Anizidin, dianizidin ve fenetidinlerin tuzları kg 1500

20.14.42.90.00 Anizidinler kg 1500

20.14.42.90.00 Antralinik asit vb. tuzları kg 1500

20.14.42.90.00 Aspartik asit kg 1500

20.14.42.90.00 Beta; alanin kg 1500

20.14.42.90.00 Cathinone (INN) kg 1500

20.14.42.90.00 Demir II aspartat kg 1500

20.14.42.90.00 Dianizidinler kg 1500

20.14.42.90.00 Diğer amino hidroksinaftalin sülfoik asitler kg 1500

20.14.42.90.00 Diğer amino; asitler, esterleri vb. tuzları kg 1500

20.14.42.90.00 Diğer anizidinler, dianizidinler, fenetidinler ve bunların tuzları kg 1500

20.14.42.90.00 7- Amino- 1- naftol- 3- sülfonik asit (gamma asit) kg 1500

20.14.42.90.00 8- Amino- 1- naftol- 3, 6- disülfonik asit (h asit) kg 1500

20.14.42.90.00 Alanin kg 1500

20.14.42.90.00 Amfepramon kg 1500

20.14.42.90.00 Amfepramon, metadon, normetadon tuzları kg 1500

20.14.42.90.00 Amino krozoller (o-m-p) kg 1500

20.14.42.90.00 Amino; alkol fenoller, amino; asit fenoller ve oksijen gruplu
amino bil.; diğer

kg 1500

20.14.42.90.00 Aminobenzaldehit kg 1500

20.14.42.90.00 Etilendiamintetraasetik asit (edta) kg 1500

20.14.42.90.00 Etilendiamintetraasetik asitin sodyum tuzları kg 1500

20.14.42.90.00 Fenetidinler kg 1500

20.14.42.90.00 Fenil alanin kg 1500

20.14.42.90.00 Fenil glisin kg 1500

20.14.42.90.00 Fluoxetin (INN) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.42.90.00 Glisin (aminoasetikasit) kg 1500

20.14.42.90.00 Kalsiyum aspartat (kalsiretart) kg 1500

20.14.42.90.00 Ketamin hidroklorür kg 1500

20.14.42.90.00 Lösin kg 1500

20.14.42.90.00 m; aminobenzoik asit kg 1500

20.14.42.90.00 Metadon kg 1500

20.14.42.90.00 Metcathinone (INN) kg 1500

20.14.42.90.00 Normetadon kg 1500

20.14.42.90.00 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)

kg 1500

20.14.42.90.00 p; aminobenzoik asit kg 1500

20.14.42.90.00 p; aminobenzoik asit tuzları kg 1500

20.14.42.90.00 p; aminobenzoik asitin diğer esterleri kg 1500

20.14.42.90.00 p-aminosalisilik asit ve tuzları kg 1500

20.14.42.90.00 Potasyum aspartat (aspara K) kg 1500

20.14.42.90.00 Prokain baz (p- aminobenzoil dietilamino etanol) kg 1500

20.14.42.90.00 Prokain hidroklorür kg 1500

20.14.42.90.00 Sarkozin, sarkozin hidroklorür kg 1500

20.14.42.90.00 Serin kg 1500

20.14.42.90.00 Serin fosfat kg 1500

20.14.42.90.00 Tilidin kg 1500

20.14.42.90.00 Tilidin tuzları kg 1500

20.14.42.90.00 Tirosin kg 1500

20.14.42.90.00 Tramadol hidroklorür kg 1500

20.14.42.90.00 Triptofan kg 1500

20.14.42.90.00 Valin kg 1500

20.14.43.10.00 İzoproturon (ISO) kg 1500

20.14.43.10.00 Dietildifenilüre (sentralit) kg 1500

20.14.43.10.00 Üreinler ve bunların türevleri ile tuzları kg 1500

20.14.43.10.00 p; etoksifenilüre (dulsin) kg 1500

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

kg 1500

20.14.43.20.00 Sakkarin ve bunun tuzları kg 1500

20.14.43.20.00 Sakkarinin diğer tuzları kg 1500

20.14.43.20.00 Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin) kg 1500

20.14.43.20.00 Sakkarin kg 1500

20.14.43.30.00 Süksinimid kg 1500

20.14.43.30.00 N- klor süksinimid kg 1500

20.14.43.30.00 İmidler ve bunların türevleri ile tuzları (sakkarin ve bunun tuzları
hariç)

kg 1500

20.14.43.30.00 Glutetimit(INN) kg 1500

20.14.43.30.00 Ftalimid kg 1500

20.14.43.30.00 Procymidone kg 1500

20.14.43.30.00 3,3',4,4',5,5',6,6' -Oktabrom -N,N' -etilen diftalimid; N,N' -
etilenbis (4,5 - dibromhekzahidro - 3,6 -metanoftalimid)

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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20.14.43.30.00 Diğer imidler kg 1500

20.14.43.40.00 o-Tolil diguanidin kg 1500

20.14.43.40.00 Difenilguanidin kg 1500

20.14.43.40.00 Metformin (dimetilbiguanidin) kg 1500

20.14.43.40.00 Klordimeform (IS0) kg 1500

20.14.43.40.00 İminler ve bunların türevleri ile tuzları kg 1500

20.14.43.40.00 Guanidinin diğer tuzları kg 1500

20.14.43.40.00 Guanidin nitrat kg 1500

20.14.43.40.00 Guanidin hidroklorür kg 1500

20.14.43.40.00 Guanidin kg 1500

20.14.43.40.00 Diğer iminler ve türevleri; bunların tuzları kg 1500

20.14.43.40.00 Nitroguanidin kg 1500

20.14.43.50.00 Akrilonitril kg 1500

20.14.43.60.00 1-siyanoguanidin (disiyandiamid) kg 1500

20.14.43.60.00 Disiyandiamit kg 1500

20.14.43.70.00 Fenproporeks (INN) kg 1500

20.14.43.70.00 Fenproporeks tuzları kg 1500

20.14.43.70.00 Fenvalerat kg 1500

20.14.43.70.00 Hidroksifenilasetonitril kg 1500

20.14.43.70.00 İminodiasetonitril kg 1500

20.14.43.70.00 İzoftalonitril kg 1500

20.14.43.70.00 Verapamil hidroklorür kg 1500

20.14.43.70.00 Nitrofenilasetonitril kg 1500

20.14.43.70.00 Nitril gruplu diğer bileşikler kg 1500

20.14.43.70.00 Nitril fonksiyonlu bileşikler (akrilonitril, 1-siyanoguanidin
(disiyandiamid))

kg 1500

20.14.43.70.00 Naftonitril kg 1500

20.14.43.70.00 Metadon (INN) kg 1500

20.14.43.70.00 Fenilsiyonamid kg 1500

20.14.43.70.00 Cyhalothrine kg 1500

20.14.43.70.00 Asetonitril kg 1500

20.14.43.70.00 Benzonitril kg 1500

20.14.44.20.00 2, 2- Dimetil 2, 2- azodipropionitril (AIBN) kg 1500

20.14.44.20.00 Aminoazobenzensülfonik asit ve tuzları kg 1500

20.14.44.20.00 Azobenzen kg 1500

20.14.44.20.00 Azoksi bileşikleri kg 1500

20.14.44.20.00 Azotoluen kg 1500

20.14.44.20.00 Benzendiazonyum klorür (fenildiazonyum klorür) kg 1500

20.14.44.20.00 N- metil- diazoaminobenzen kg 1500

20.14.44.20.00 Diazoaminobenzen kg 1500

20.14.44.20.00 Diazosalisik asit kg 1500

20.14.44.20.00 Diğer azo bileşikleri kg 1500

20.14.44.20.00 Diğer diazo bileşikleri kg 1500

20.14.44.20.00 p- diazobenzen sülfonik asit kg 1500

20.14.44.20.00 Diazo-, azo- veya azoksi- bileşikler kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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20.14.44.30.00 Hidrazin ve hidroksilaminin organik türevleri kg 1500

20.14.44.30.00 Nitrofenil hidrazinler kg 1500

20.14.44.30.00 N, n-bis hidroksilamin kg 1500

20.14.44.30.00 Hidroksilaminin diğer organik türevleri kg 1500

20.14.44.30.00 Hidrazinin diğer organik türevleri kg 1500

20.14.44.30.00 Fenilhidrazin kg 1500

20.14.44.30.00 Dimetilglioksim kg 1500

20.14.44.30.00 Difenilkarbazit kg 1500

20.14.44.50.00 Fenilizosiyanat kg 1500

20.14.44.50.00 Diğer izosiyanatlar kg 1500

20.14.44.50.00 Metilfenilen diizosiyanatlar (toluen diizosiyanatlar) kg 1500

20.14.44.50.00 İzosiyanatlar kg 1500

20.14.44.50.00 Hekzametilen diizosiyanat kg 1500

20.14.44.90.00 Diğer azot fonksiyonlu bileşikler (izosiyanatlar hariç) kg 1500

20.14.44.90.00 Dialkyl n, n- dialkyl phosphoramidates kg 1500

20.14.44.90.00 Azot gruplu bileşiklerin diğerleri kg 1500

20.14.44.90.00 Siklamik Asit kg 1500

20.14.44.90.00 İzonitreller (karbilaminler) kg 1500

20.14.44.90.00 Kalsiyum siklamad kg 1500

20.14.44.90.00 Sodyum siklamad kg 1500

20.14.44.90.00 N, n- dialkyl phosphoramidic dihalides kg 1500

20.14.44.90.00 Karboksilik asit azidleri kg 1500

20.14.51.33.00 Çinkodibutilditiyokarbamat kg 1500

20.14.51.33.00 Diğer ditiyokarbamatlar kg 1500

20.14.51.33.00 Diğer methionin kg 1500

20.14.51.33.00 Ferbam kg 1500

20.14.51.33.00 Tiyouram mono- di-/- tetrasülfürler- diğer kg 1500

20.14.51.33.00 Tetraetiltiyouram disülfür kg 1500

20.14.51.33.00 Tiyokarbamatlar kg 1500

20.14.51.33.00 Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar; tiuram mono-, di- veya
tetrasülfidler (tetrasülfürler); methionin

kg 1500

20.14.51.33.00 Methionin (INN) kg 1500

20.14.51.39.00 4- metil-2, 6- bis-m-fenilendiamin ve 2-metil-4, 6-bis vs. içeren
izomer karışımları

kg 1500

20.14.51.39.00 Alil izotiyosiyanat kg 1500

20.14.51.39.00 Bis (2-kloretiltiyo) metan kg 1500

20.14.51.39.00 Bis (2-kloretiltiyometil) eter kg 1500

20.14.51.39.00 Difenil sülfür kg 1500

20.14.51.39.00 Difenil tiyoüre kg 1500

20.14.51.39.00 Diğer kükürtlü organik bileşikler kg 1500

20.14.51.39.00 Diğer organo-kükürt bileşikleri kg 1500

20.14.51.39.00 Dimetil sülfoksit ve sülfonlar kg 1500

20.14.51.39.00 Dimetil sülfür kg 1500

20.14.51.39.00 Di-o-toliltiyoüre kg 1500

20.14.51.39.00 Dl- 2- hidroksi- 4- (metiltio) bütirik asit kg 1500

20.14.51.39.00 Etil merkaptan kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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20.14.51.39.00 Fenil izotiyosiyanat kg 1500

20.14.51.39.00 Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu
ihtiva edenler

kg 1500

20.14.51.39.00 Hydrogen alkyl phoshono-thioates ve onların o-alkyl esterleri;
bunların alkillenmiş/protonlanmış tuzları

kg 1500

20.14.51.39.00 Kaptafol (ISO) ve metahamidofos (IS0) kg 1500

20.14.51.39.00 Ksantatlar (ditiyokarbonatlar) kg 1500

20.14.51.39.00 Metil merkaptan kg 1500

20.14.51.39.00 Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür) kg 1500

20.14.51.39.00 N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)
aminoethane- 2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları

kg 1500

20.14.51.39.00 o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve
bunun alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları

kg 1500

20.14.51.39.00 O-ETİL S-2-diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat kg 1500

20.14.51.39.00 O-Etil S-feniletilfosfonotiyolotiyanat (fonofos) kg 1500

20.14.51.39.00 O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter) kg 1500

20.14.51.39.00 Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan) kg 1500

20.14.51.39.00 Sistein ve sistin kg 1500

20.14.51.39.00 Sistein ve sistinin türevleri kg 1500

20.14.51.39.00 Sülfinik asitler ve sülfonlar kg 1500

20.14.51.39.00 Tiosemikarbazidin organik türevleri kg 1500

20.14.51.39.00 Tiyoaldehidler kg 1500

20.14.51.39.00 Tiyoanilin kg 1500

20.14.51.39.00 Tiyoasitler kg 1500

20.14.51.39.00 Tiyodiglikol (INN) (2, 2- tiyodietanol) kg 1500

20.14.51.39.00 Tiyofenoller kg 1500

20.14.51.39.00 Tiyoketonlar kg 1500

20.14.51.39.00 Tiyosalisilik asit (o-merkaptobenzoik asit) kg 1500

20.14.51.39.00 Tiyoüre kg 1500

20.14.51.39.00 ?-methyl-4-methylthiophenethylamine (4-MTA) kg 1500

20.14.51.39.00 1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan kg 1500

20.14.51.39.00 1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan kg 1500

20.14.51.39.00 1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan kg 1500

20.14.51.39.00 2-(N,N-Dietilamino)etantiyol kg 1500

20.14.51.39.00 2, 2- Tiodietil bis kg 1500

20.14.51.39.00 2-Kloretil klormetil sülfür kg 1500

20.14.51.50.00 Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate) kg 1500

20.14.51.50.00 Dimetil metil fosfanat kg 1500

20.14.51.50.00 Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat) kg 1500

20.14.51.50.00 Tetrametil kurşun kg 1500

20.14.51.50.00 Trifenilfosfit kg 1500

20.14.51.50.00 Triorganostannic bileşikler kg 1500

20.14.51.50.00 Tris asiridinil fosfor oksit kg 1500

20.14.51.50.00 Fentin asetat kg 1500

20.14.51.50.00 Fentin hidroksit kg 1500

20.14.51.50.00 Fosfonik asit etil-dietil ester kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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20.14.51.50.00 Fosfonik asit, (aminoiminometil) üre-metil-bileşiği (1:1) kg 1500

20.14.51.50.00 Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n- propil/izopropil grubu
içermeyen (kükürtlü)

kg 1500

20.14.51.50.00 Klor sarin (CR) (O-isopropil metil fosfonokloridat) kg 1500

20.14.51.50.00 Klor soman (CS) (O- Pinakolil metil fosfonokloridat) kg 1500

20.14.51.50.00 Kurşuntetraetil kg 1500

20.14.51.50.00 Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin) kg 1500

20.14.51.50.00 Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin) kg 1500

20.14.51.50.00 Levizit 3 (tris (2-klorvinil) arsin) kg 1500

20.14.51.50.00 Metil metilfosfonat; metilfosfonat; dimetil propilfosfonat; dietil
etilfosfonat

kg 1500

20.14.51.50.00 Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür) kg 1500

20.14.51.50.00 Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür) kg 1500

20.14.51.50.00 O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit kg 1500

20.14.51.50.00 Organo-inorganik bileşikler (organo-kükürt bileşikleri hariç) kg 1500

20.14.51.50.00 Alkil (metil, etil, n- propil veya isopropil) fosfonil diflorürler kg 1500

20.14.51.50.00 Arsenikli organik bileşikler kg 1500

20.14.51.50.00 Benzen fosfonik asit (fenil fosfonik asit) kg 1500

20.14.51.50.00 DBB (Di-?-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane) kg 1500

20.14.51.50.00 Demir karbonil ve nikel karbonil kg 1500

20.14.51.50.00 Diğer o- alkyl n, n- dialkyl phosphoramidocyanidates kg 1500

20.14.51.50.00 Diğer o- alkyl phosphonofluoridates kg 1500

20.14.51.50.00 Diğer organo- anorganik bileşikler kg 1500

20.14.51.50.00 Diğer organo- anorganik bileşikler- diğer kg 1500

20.14.51.50.00 Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate) kg 1500

20.14.52.10.00 Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller vb. türevleri kg 1500

20.14.52.10.00 Furfuril alkol kg 1500

20.14.52.10.00 Tetrahidrofuran kg 1500

20.14.52.10.00 Tetrahidrofurfuril alkol kg 1500

20.14.52.10.00 Tetrahidrokannabinol (tüm izomerleri) kg 1500

20.14.52.10.00 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir furan halkası; diğer kg 1500

20.14.52.10.00 Sukraloz kg 1500

20.14.52.10.00 Furfuraldehit (2- furaldehit) kg 1500

20.14.52.10.00 Etilkumarinler kg 1500

20.14.52.10.00 Diğer halkalı eterler kg 1500

20.14.52.10.00 1, 4 dioksan (dietilendioksit) kg 1500

20.14.52.10.00 1, 3 dioksan kg 1500

20.14.52.10.00 1, 3 dioksalan kg 1500

20.14.52.10.00 1- (-1, 3 Benzodioksol-5-il)propan-2-one kg 1500

20.14.52.10.00 Safrol kg 1500

20.14.52.10.00 Halkasında dört atomu olan epoksitler kg 1500

20.14.52.10.00 Heterosiklik bileşikler, yalnızca hetero oksijen atomlarıyla
oluşanlar (kumarin; metilkumarin ve etilkumarin dahil) (diğer
laktonlar hariç)

kg 1500

20.14.52.10.00 İzosafrol kg 1500

20.14.52.10.00 Kumarin, metilkumarinler kg 1500
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Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.52.10.00 Piperonal kg 1500

20.14.52.10.00 Piperonil bütoksit kg 1500

20.14.52.10.00 Piperonolik asit kg 1500

20.14.52.10.00 Sadece oksijenli hetorosiklik bileşikler kg 1500

20.14.52.30.00 Ornidazol kg 1500

20.14.52.30.00 Yapısında başka halkaya yapışmamış bir imizadol halkası olan
bileşikler; diğer

kg 1500

20.14.52.30.00 Tolazolin hidroklorür kg 1500

20.14.52.30.00 Pentalamin kg 1500

20.14.52.30.00 Etomidat kg 1500

20.14.52.30.00 Nafazolin hidroklorür ve nafazolin nitrat kg 1500

20.14.52.30.00 Lisidin kg 1500

20.14.52.30.00 Heterosiklik bileşikler, yalnızca hetero azot atomlarıyla oluşanlar
ve yapısında başka bir halkayla birleşmemiş imidazol halkası
olanlar (hidantoin ve türevleri hariç)

kg 1500

20.14.52.60.00 Melamin kg 1500

20.14.52.80.00 Kinolin kg 1500

20.14.52.80.00 Kinolin/izokinolin halka sistemleri olan bileşikler- diğer kg 1500

20.14.52.80.00 Kinolinin diğer halojen türevleri kg 1500

20.14.52.80.00 Kinolinin karboksilik asit türevleri kg 1500

20.14.52.80.00 Klobazam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Klordiazepoksit ve tuzları kg 1500

20.14.52.80.00 Levorfanol kg 1500

20.14.52.80.00 Levorfanol tuzları kg 1500

20.14.52.80.00 Lorazepam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 2- Bütoksietil (3, 5, 6- trikloro- 2- pridiloksi) asetat kg 1500

20.14.52.80.00 2- Hidroksietilamonyum- 3, 6- dikloropridin- 2- karboksilat kg 1500

20.14.52.80.00 2- Hidroksikinolin (karbostiril) kg 1500

20.14.52.80.00 2, 3, 5, 6- Tetrakloropridin kg 1500

20.14.52.80.00 2, 4-di-tertbutil-6-fenol kg 1500

20.14.52.80.00 3- Pikolin (metilpiridin) kg 1500

20.14.52.80.00 3, 5- Dikloro- 2, 4, 6- trifloropridin kg 1500

20.14.52.80.00 3, 6- Dikloropridin- 2- karboksilik asit kg 1500

20.14.52.80.00 4- Metilpridin kg 1500

20.14.52.80.00 Sadece azotlu heterosiklik diğer bileşikler kg 1500

20.14.52.80.00 Skatol ve tuzları kg 1500

20.14.52.80.00 Temazepam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Tenaldin kg 1500

20.14.52.80.00 Tenocyclidine (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Tetrametilhidrokinolin kg 1500

20.14.52.80.00 Tetrazepam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Triazolam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Trihexyphenidyl (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Trimeperidine (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Tris-aziridinyl-phosphinoxide kg 1500

20.14.52.80.00 WY 3185 (Okzazepam intermedia) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.52.80.00 WY 4088 (Propozepam intermedia) kg 1500

20.14.52.80.00 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)

kg 1500

20.14.52.80.00 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış piridin halkası olan
bileşikler; diğer

kg 1500

20.14.52.80.00 Zolpidem tartrate (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 6, 7- dimetoksi- 1- (3, 4, 5- trietoksifenil) izokinolin kg 1500

20.14.52.80.00 Akridin ve türevleri kg 1500

20.14.52.80.00 Alfentanil (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Alfentanil, anileridine, bezitramide, bromazepam vb. tuzları kg 1500

20.14.52.80.00 Alprazolan (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Anileridine (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Azepetin ve tuzları kg 1500

20.14.52.80.00 Azinphos-ethyl kg 1500

20.14.52.80.00 Azosinler kg 1500

20.14.52.80.00 Azotlu heterosiklik diğer bileşikler kg 1500

20.14.52.80.00 Benzimidazol- 2- tiol (merkaptobenzimidazol) kg 1500

20.14.52.80.00 Bezitramide (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Biperiden (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Bromazepam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Buspiron (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Camazepam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Chloramino Ketone kg 1500

20.14.52.80.00 Chlorfenapyr kg 1500

20.14.52.80.00 Clonazepam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Clorazepate (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Dekstrometorfan (INN) ve tuzları kg 1500

20.14.52.80.00 Delorazepam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Delta 9; tetra hydrocannabinol kg 1500

20.14.52.80.00 Diazepam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Flurazepam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Halazepam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 İmipramin hidroklorür kg 1500

20.14.52.80.00 İndol ve tuzları kg 1500

20.14.52.80.00 İndolasetik asit kg 1500

20.14.52.80.00 İndolbutirik asit kg 1500

20.14.52.80.00 İproniazit kg 1500

20.14.52.80.00 İyodklorhidrokin (5- klor- 8- hidroksi- 7- iyodkinolin) kg 1500

20.14.52.80.00 İzatin kg 1500

20.14.52.80.00 İzobutilkinolin kg 1500

20.14.52.80.00 İzokinolin kg 1500

20.14.52.80.00 İzopropilkinolin kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.52.80.00 Karbazol ve türevleri kg 1500

20.14.52.80.00 Ketobemidon hidroklorür kg 1500

20.14.52.80.00 Ketobemidone (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Diazepinler kg 1500

20.14.52.80.00 Difenoxin (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Diğer laktamlar kg 1500

20.14.52.80.00 Diiyodhidroksi- 8- kinolin kg 1500

20.14.52.80.00 Diphenoxylate (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Dipipanone (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Epsilon kaprolaktam (6 hekzanelaktam) kg 1500

20.14.52.80.00 Estazolam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Ethylloflozepate (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Etrytamine (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Fenilkinolin karboksilik asit (fenilçinçinonikasit) kg 1500

20.14.52.80.00 Fenindamin ve tuzları kg 1500

20.14.52.80.00 Fentanyl (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Floroksipir (ıso)metil ester kg 1500

20.14.52.80.00 Fluduazepam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Flunıprazepam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Lormetazepam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Lutidinler kg 1500

20.14.52.80.00 Maleic hidrazin kg 1500

20.14.52.80.00 Mazindol (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Medazepam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Methylphnidate (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Metilkinolin kg 1500

20.14.52.80.00 Metiprilon (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Mezoinozidol hekzonikotinad kg 1500

20.14.52.80.00 Midazolam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Monoazepinler kg 1500

20.14.52.80.00 Nikotinik asit dietilamit kg 1500

20.14.52.80.00 Nimetazepam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Nitrazepam kg 1500

20.14.52.80.00 Nordazepam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Oktaverin kg 1500

20.14.52.80.00 Okzazepam kg 1500

20.14.52.80.00 Pentazocine (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Pethidine (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Pethidine (INN) ara ürün a kg 1500

20.14.52.80.00 Phencyclidine (INN) (pcp) kg 1500

20.14.52.80.00 Phenoperidine (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Pinazepam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Piperidin kg 1500

20.14.52.80.00 Piperidin türevleri kg 1500

20.14.52.80.00 Piperidinin tuzları kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.52.80.00 Pipradrol (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Piridin kg 1500

20.14.52.80.00 Piridin hidroklorür kg 1500

20.14.52.80.00 Piridin karboksilik asit (izonikotinik asit) kg 1500

20.14.52.80.00 Piridinin diğer tuzları kg 1500

20.14.52.80.00 Piritramide (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Prazepam (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Pridostigmin bromür kg 1500

20.14.52.80.00 Propiram (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Pyrovalerone (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Quinüklidin-3-ol kg 1500

20.14.52.80.00 Quinüklidinil benzilat kg 1500

20.14.52.80.00 Rolicyclidine (INN) kg 1500

20.14.52.80.00 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler; diğer kg 1500

20.14.52.90.00 4- Tiazolin (dihidrotiazol) kg 1500

20.14.52.90.00 Aminorex (INN) kg 1500

20.14.52.90.00 Asesülfam-k-one-2-2-dioksit potasyum tuzu kg 1500

20.14.52.90.00 Brotizolam (INN) kg 1500

20.14.52.90.00 Chlozolinate kg 1500

20.14.52.90.00 Clotiazepam (INN) kg 1500

20.14.52.90.00 Cloxazolam (INN) kg 1500

20.14.52.90.00 Dextromoramide (INN) kg 1500

20.14.52.90.00 Di (benzotiazol- 2- il) disülfür kg 1500

20.14.52.90.00 Haloxazolam (INN) kg 1500

20.14.52.90.00 Ketazolam (INN) kg 1500

20.14.52.90.00 Klorprotiksen kg 1500

20.14.52.90.00 Merkaptobenzotiazol (benzotiazol- 2- tiol) ve tuzları kg 1500

20.14.52.90.00 Mescarb (INN) kg 1500

20.14.52.90.00 Monotinler kg 1500

20.14.52.90.00 Morfolin propiyonitril kg 1500

20.14.52.90.00 Nitrofurazon kg 1500

20.14.52.90.00 Nükleik asit ve tuzları kg 1500

20.14.52.90.00 Nükleik asitler vb. tuzları ile diğer heteroksiklik bileşiklerin
diğerleri

kg 1500

20.14.52.90.00 Nükleik asitler vb. tuzları; diğer heteroksiklik bileşikler; diğer kg 1500

20.14.52.90.00 Nükleik asitler ve diğer heterosiklik bileşikler -tiazol, benzotiazol,
diğer halkalar

kg 1500

20.14.52.90.00 Oxazolam (INN) kg 1500

20.14.52.90.00 Pemoline kg 1500

20.14.52.90.00 Phendimetrazine (INN) kg 1500

20.14.52.90.00 Sibazol kg 1500

20.14.52.90.00 Sufentanil (INN) kg 1500

20.14.52.90.00 Sültonlar ve sültamlar kg 1500

20.14.52.90.00 Tenalidin kg 1500

20.14.52.90.00 Tenalidin tartaratları ve maleatları kg 1500

20.14.52.90.00 Tiofen kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.52.90.00 Tiyokonazol kg 1500

20.14.52.90.00 Ultraseptil kg 1500

20.14.52.90.00 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir benzotiazol halkası
olan bileşikler, diğer

kg 1500

20.14.52.90.00 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir tiazol halkası olan
bileşikler, diğer

kg 1500

20.14.53.50.00 Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat) kg 1500

20.14.53.50.00 Tris (2,3 dibromopropil) fosfat kg 1500

20.14.53.50.00 Sodyum inozitolhekzofosfat kg 1500

20.14.53.50.00 Sodyum gliserin fosfat kg 1500

20.14.53.50.00 Kalsiyum laktofosfat kg 1500

20.14.53.50.00 Kalsiyum inozitolhekzofosfat kg 1500

20.14.53.50.00 Kalsiyum gliserin fosfat kg 1500

20.14.53.50.00 İnozitolhekzafosforik asit ( fitik asit) kg 1500

20.14.53.50.00 Gliserin fosforik asitler kg 1500

20.14.53.50.00 Gayakol fosfat (o-metoksifenil fosfat) kg 1500

20.14.53.50.00 Fosforik esterler, bunların tuzları ve türevleri (lakto fosfatlar
dahil) diğer

kg 1500

20.14.53.50.00 Fosforik esterler ve bunların tuzları (laktofosfatlar, bunların
halojenlenmiş sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış
türevleri dahil)

kg 1500

20.14.53.50.00 Diğer tritolil fosfatlar, trifenil fosfat ve tribütil fosfatlar kg 1500

20.14.53.50.00 Trifenil fosfatlar kg 1500

20.14.53.50.00 Tritolil fosfatlar kg 1500

20.14.53.50.00 Tribütil fosfatlar kg 1500

20.14.53.80.00 İsosorbit dinitrat kg 1500

20.14.53.80.00 Karbonik esterler, tuzları ve türevleri; diğer kg 1500

20.14.53.80.00 Metilhidrojen sülfat kg 1500

20.14.53.80.00 Nitrikin diğer esterleri kg 1500

20.14.53.80.00 Nitrogliserin (gliserin trinitrat) kg 1500

20.14.53.80.00 Nitronun diğer esterleri kg 1500

20.14.53.80.00 Paratiyon(ISO) ve paratiyon- metil (ISO) (metil-paratiyon) kg 1500

20.14.53.80.00 Sülfirik esterler, bunların tuzları ve türevleri; diğer kg 1500

20.14.53.80.00 Tetraetil ortokarbonat kg 1500

20.14.53.80.00 Tetranitropenta eritritol (pentrit) kg 1500

20.14.53.80.00 Gayakol karbonat kg 1500

20.14.53.80.00 Dimetil sülfat kg 1500

20.14.53.80.00 Dimetil fosfonat (dimetil fosfit) kg 1500

20.14.53.80.00 Diğer anorganik asitlerin esterleri vb. tuzları, türevleri; diğer kg 1500

20.14.53.80.00 Diğer anorganik asitlerin esterleri vb. tuzları, türevleri kg 1500

20.14.53.80.00 Dietilen glikol dinitrat kg 1500

20.14.53.80.00 Dietil sülfat kg 1500

20.14.53.80.00 Dietil karbonat kg 1500

20.14.53.80.00 Dietil fosfanat kg 1500

20.14.53.80.00 Amil nitrit kg 1500

20.14.53.80.00 Amil nitrat kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.53.80.00 Ametallerin diğer inorganik asitlerinin esterleri (hidrojen
halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları; bunların
halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış
türevleri

kg 1500

20.14.53.80.00 Trinitrin (çözelti) kg 1500

20.14.53.80.00 Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin) kg 1500

20.14.53.80.00 Trietil fosfit kg 1500

20.14.53.80.00 Tiyofosforik asit esterleri kg 1500

20.14.53.80.00 Tiyofosforik asit esterlerinin tuzları kg 1500

20.14.61.11.00 Formaldehit (metanal) kg 1500

20.14.61.11.00 Metanal (formaldehit) kg 1500

20.14.61.13.00 Etanal (asetaldehit) kg 1500

20.14.61.15.00 Bütanal (bütiraldehit,normal izomer) kg 1500

20.14.61.15.00 Bütanal (bütiraldehit, normal izomer) kg 1500

20.14.61.19.00 Sitral kg 1500

20.14.61.19.00 Metakrolein (2-metil, 2-propenal) kg 1500

20.14.61.19.00 Krotonaldehit (2-bütenal) kg 1500

20.14.61.19.00 Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik aldehitler; diğer kg 1500

20.14.61.19.00 Asiklik aldehitler, diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın (metanal
(formaldehit), etanal (asetaldehit) ve bütanal (bütiraldehit; normal
izomer) hariç)

kg 1500

20.14.61.19.00 Sitronelal kg 1500

20.14.61.19.00 Akrolein (2-propenal) kg 1500

20.14.61.20.00 Alfa; amil; tarçın aldehit kg 1500

20.14.61.20.00 Tarçın aldehit kg 1500

20.14.61.20.00 Siklostraller kg 1500

20.14.61.20.00 Siklik aldehitler, diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın kg 1500

20.14.61.20.00 Safranal kg 1500

20.14.61.20.00 Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan diğer siklik aldehitler kg 1500

20.14.61.20.00 Benzaldehit kg 1500

20.14.61.20.00 Fenilasetaldehit kg 1500

20.14.61.30.00 Aldehit alkoller kg 1500

20.14.61.30.00 Glikolaldehit kg 1500

20.14.61.30.00 Diğer aldehit alkoller kg 1500

20.14.61.30.00 Aldol kg 1500

20.14.61.30.00 Hidroksisitronelal kg 1500

20.14.61.40.00 Aldehit; eterler, aldehit; fenoller, başka oksijen fonksiyon gruplu
aldehitler

kg 1500

20.14.61.40.00 Anisaldehit kg 1500

20.14.61.40.00 Etil vanilin (3; etoksi; 4; hidroksibenzaldehit) kg 1500

20.14.61.40.00 Protokateşikaldehit (3, 4; dihidroksibenzaldehit) kg 1500

20.14.61.40.00 Salisilaldehit kg 1500

20.14.61.40.00 Vanilin (4; hidroksi; 3; metoksibenzaldehit) kg 1500

20.14.61.40.00 Aldehit eterler, aldehit fenoller ve diğer oksijen fonksiyonlu
aldehitler

kg 1500

20.14.61.50.00 Aldehitlerin siklik polimerleri kg 1500

20.14.61.50.00 Aldehitlerin siklik polimerleri; diğer kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.61.50.00 Metaldehit (kristal/toz halinde) kg 1500

20.14.61.50.00 Paraldehit kg 1500

20.14.61.50.00 Trioksan (trioksi metilen) kg 1500

20.14.61.60.00 Paraformaldehit kg 1500

20.14.61.60.00 Paraformaldehitler kg 1500

20.14.61.70.00 2- Nitrobenzaldehit kg 1500

20.14.61.70.00 Aldehitler, aldehitlerin siklik polimerleri ve paraformaldehit
türevleri; diğer

kg 1500

20.14.61.70.00 Aldehitlerin (diğer oksijen fonksiyonlu olanların, aldehitlerin
siklik polimerlerinin ve paraformaldehitlerinkiler dahil)
halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış
türevleri

kg 1500

20.14.61.70.00 Kloral (triklorasetaldehit) kg 1500

20.14.62.11.00 Aseton kg 1500

20.14.62.11.00 Aseton (propanon) kg 1500

20.14.62.13.00 Butanon (metil etil keton) kg 1500

20.14.62.13.00 Bütanon (metil etil keton) kg 1500

20.14.62.15.00 4-Metil-2-pentanon (metil izobütil keton) kg 1500

20.14.62.19.00 5-Metilhekzan-2-one kg 1500

20.14.62.19.00 Foronlar kg 1500

20.14.62.19.00 Mezitil oksit kg 1500

20.14.62.19.00 Pisoido iyonon kg 1500

20.14.62.19.00 Asetilaseton kg 1500

20.14.62.19.00 Asetonilaseton kg 1500

20.14.62.19.00 Asiklik ketonlar, diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın (aseton,
bütanon (metil etil keton), 4-Metil-2-pentanon (metil izobütil
keton) hariç)

kg 1500

20.14.62.19.00 Pisoido metiliyonon kg 1500

20.14.62.19.00 Diasetil kg 1500

20.14.62.19.00 Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik ketonlar; diğer kg 1500

20.14.62.31.00 Keton; alkoller ve keton; aldehitler; diğer kg 1500

20.14.62.31.00 Kamfor (kafuru); aromatik ketonlar, diğer oksijen fonksiyonlu
olmaksızın; keton-alkoller; keton-aldehitler; keton-fenoller ve
diğer oksijen fonksiyonlu ketonlar

kg 1500

20.14.62.31.00 Kamfor (kafuru) kg 1500

20.14.62.31.00 Fenilaseton (1; fenilpropan; 2; one) kg 1500

20.14.62.31.00 Benzofenon kg 1500

20.14.62.31.00 Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan aromatik ketonlar;
diğer

kg 1500

20.14.62.31.00 Asetofenon kg 1500

20.14.62.31.00 4-hidroksi-4-metil pentan-2-one (diaseton alkol) kg 1500

20.14.62.31.00 4- İzobütilasetofenon kg 1500

20.14.62.31.00 3, 4- methylendioxy phenyl- 2- propanone kg 1500

20.14.62.31.00 1- pehyl- 2- propanone kg 1500

20.14.62.31.00 Keton; fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan ketonlar kg 1500

20.14.62.31.00 Metil naftil keton kg 1500

20.14.62.33.00 Siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.62.33.00 Siklohekzanon kg 1500

20.14.62.33.00 Metilsiklohekzanonlar kg 1500

20.14.62.35.00 Beta iyonon kg 1500

20.14.62.35.00 Alfa iyonon kg 1500

20.14.62.35.00 İyononlar ve metil iyononlar kg 1500

20.14.62.35.00 Metil iyononlar kg 1500

20.14.62.39.00 Menton kg 1500

20.14.62.39.00 Karvon kg 1500

20.14.62.39.00 Jasmon kg 1500

20.14.62.39.00 Fenkon kg 1500

20.14.62.39.00 Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklanik,
siklenik/sikloterpenik ketonlar

kg 1500

20.14.62.39.00 Siklanik, siklenik ve sikloterpenik ketonlar, oksijen fonksiyonu
olmaksızın (kamfor, siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar,
iyononlar ve metiliyononlar hariç)

kg 1500

20.14.62.39.00 Siklopentanon (adip keton) kg 1500

20.14.62.60.00 1, 4-Naftakinon kg 1500

20.14.62.60.00 2- Metilantrakinon kg 1500

20.14.62.60.00 Alfahidroksiantrakinon kg 1500

20.14.62.60.00 Antrakinon kg 1500

20.14.62.60.00 Diğer kinonlar kg 1500

20.14.62.60.00 Kinon (p; benzokinon) kg 1500

20.14.62.60.00 Menadion (2; metil; 1, 4; naftakinon) kg 1500

20.14.62.60.00 Kinonlar kg 1500

20.14.62.70.00 Kafuru bromür (bromkamfor) kg 1500

20.14.62.70.00 Ketonlar ve kinonların halojenlenmiş, sülfolanmış vb türevleri kg 1500

20.14.62.70.00 Kafuru sülfonik asit sodyum tuzu kg 1500

20.14.62.70.00 Ketonların ve kinonların türevleri, halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış

kg 1500

20.14.63.10.00 Asiklik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış
veya nitrozolanmış türevleri

kg 1500

20.14.63.10.00 Asiklik eterler, bunların halojenli, sülfolu, nitrolu/nitrozalı
türevleri; diğer

kg 1500

20.14.63.10.00 Diizopropil eter kg 1500

20.14.63.10.00 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) kg 1500

20.14.63.10.00 Tert-butil etil eter (etil-tertio-butil-eter, ETBE) kg 1500

20.14.63.10.00 Dibütil eter kg 1500

20.14.63.10.00 Dietil eter (eter) kg 1500

20.14.63.23.00 Sineol (okaliptol) kg 1500

20.14.63.23.00 Siklanik, siklenik/sikloterpenik eterler, bunların halojenli vb
türevleri; diğer

kg 1500

20.14.63.23.00 Siklanik, siklenik veya sikloterpenik eterler ve bunların
halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış
türevleri

kg 1500

20.14.63.23.00 Diklordietil eter kg 1500

20.14.63.25.00 Anisol (metil; fenil eter) kg 1500

20.14.63.25.00 Anetol (p; propenilanisol) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.63.25.00 2- Tert- bütil- 5- metil- 4, 6- dinitroanisol (amber miski) kg 1500

20.14.63.25.00 1, 2-Bis (2, 4, 6-Tribromofenoksi) etan kg 1500

20.14.63.25.00 Aromatik eterler vb. bromlu diğer türevleri kg 1500

20.14.63.25.00 Pentabromdifenil eter; 1, 2, 4, 5; tetrabrom; 3; 6; bis (pentabrom
fenoksi) benzen

kg 1500

20.14.63.25.00 Aromatik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

kg 1500

20.14.63.25.00 Dibenzil eter kg 1500

20.14.63.25.00 Difenil eter kg 1500

20.14.63.25.00 Diğer aromatik eterler vb. türevleri kg 1500

20.14.63.25.00 Nerolin kg 1500

20.14.63.25.00 Nitrofen kg 1500

20.14.63.33.00 2,2-Oksidietanol (dietilen glikol; digol) kg 1500

20.14.63.33.00 Dietilen glikol (2, 2'-oksidietanol) (digol) kg 1500

20.14.63.39.00 2-2 (2-Kloroetoksi) etanol kg 1500

20.14.63.39.00 Anisil alkol kg 1500

20.14.63.39.00 Asiklik eter alkoller ve türevleri; diğer kg 1500

20.14.63.39.00 Dietilen glikolün monoetil eteri (karbitol) kg 1500

20.14.63.39.00 Dietilen glikolünmonobütil eterleri kg 1500

20.14.63.39.00 Eter-alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış
veya nitrozolanmış türevleri (2,2-Oksidietanol hariç)

kg 1500

20.14.63.39.00 Etilen glikol ve dietilen glikolün monofenil eterleri kg 1500

20.14.63.39.00 Etilen glikol/dietilen glikolün diğer monoalkil eterleri; diğer kg 1500

20.14.63.39.00 Etilen glikolün monobütil eterleri (bütil glikol) kg 1500

20.14.63.39.00 Tetrametilen glikol kg 1500

20.14.63.39.00 Trietilen glikol kg 1500

20.14.63.50.00 Gayakol ve gayakol sülfonikasit potasyum tuzu (sülfo gayakol) kg 1500

20.14.63.50.00 Eter-fenoller, eter-alkol-fenoller ve bunların halojenlenmiş,
sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

kg 1500

20.14.63.50.00 Eter-fenoller, eter -alkol- fenoller ve bunların halojenlenmiş,
sülfolanmış, nitrolanmış veya nitr.türev.diğer

kg 1500

20.14.63.50.00 Öjenol, izoöjenol kg 1500

20.14.63.50.00 Gliserin gayakol kg 1500

20.14.63.60.00 Metil etil keton peroksit kg 1500

20.14.63.60.00 Dikumil peroksit kg 1500

20.14.63.60.00 Bütil peroksit kg 1500

20.14.63.60.00 Alkol, eter ve keton peroksitler ve bunların halojenlenmiş,
sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

kg 1500

20.14.63.60.00 Alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler, bunların
türevleri; diğer

kg 1500

20.14.63.73.00 Etilen oksit (oksiran) kg 1500

20.14.63.73.00 Oksiran (etilen oksit) kg 1500

20.14.63.75.00 Propilen oksit (metiloksiran) kg 1500

20.14.63.75.00 Metiloksiran (propilen oksit ) kg 1500

20.14.63.79.00 Dieldrin (ISO,INN) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.63.79.00 Epoksitler, epoksialkoller, -fenoller ve epoksieterler, halkasında
üç atom olanlar ve bunların halojelenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış/nitrozolanmış türevleri (oksiran, metiloksiran
(propilen oksit) hariç)

kg 1500

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

kg 1500

20.14.63.79.00 Epiklorhidrin (1; klor; 2, 3; epoksipropan) kg 1500

20.14.63.79.00 Endrin kg 1500

20.14.63.80.00 Metilal kg 1500

20.14.63.80.00 Asetaller ve hemiasetaller ve bunların halojelenmiş, sülf olanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

kg 1500

20.14.63.80.00 Dimetil asetal kg 1500

20.14.63.80.00 Asetaller ve yarı; asetaller; diğer kg 1500

20.14.63.80.00 Dietil asetal kg 1500

20.14.64.30.00 Difenilketen kg 1500

20.14.64.30.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer organik bileşikler kg 1500

20.14.64.30.00 Bakır asetoarsenit kg 1500

20.14.64.30.00 Diğer ketenler kg 1500

20.14.64.30.00 Keten kg 1500

20.14.64.30.00 Organik diğer bileşikler kg 1500

20.14.64.50.00 Peynir mayası vb. konsantreleri kg 1500

20.14.64.50.00 Peynir mayası ve bunun konsantreleri kg 1500

20.14.64.70.00 Diğer enzimler kg 1500

20.14.64.70.00 Enzimler, hazır enzimler (başka yerde sınıflandırılmamış ya da
kapsanmamış olanlar) (peynir mayası ve konsantreleri hariç)

kg 1500

20.14.64.70.00 Lipoprotein lipaz; Aspergillus alkalin proteaz kg 1500

20.14.64.70.00 Malt enzimleri kg 1500

20.14.64.70.00 Pepsin kg 1500

20.14.64.70.00 Trombin kg 1500

20.14.71.20.00 Ağartma toprağı (asit aktivasyonlu killer) kg 1500

20.14.71.20.00 Aktif hale getirilmiş diğer tabii mineral maddeler kg 1500

20.14.71.20.00 Hayvansal karalar; kullanılmış ve tesiri kalmamış hayvansal
karalar dahil)

kg 1500

20.14.71.20.00 Aktif hale getirilmiş toprak ve killer (ağartma toprağı ve asit
aktivasyonlu killer hariç)

kg 1500

20.14.71.20.00 Aktif hale getirilmiş doğal mineral ürünler; kemik karası kg 1500

20.14.71.30.00 Tall oil (sıvı reçine) ham kg 1500

20.14.71.30.00 Tall oil (rafine edilmiş olsun ya da olmasın) kg 1500

20.14.71.30.00 Tall oil (sıvı reçine) diğer kg 1500

20.14.71.40.00 Zamk, ağaç terpentin esansı veya sülfat terpentin esansı, çam
esansları ve benzerleri

kg 1500

20.14.71.40.00 Çam ağacı esansı kg 1500

20.14.71.40.00 Çam yağı kg 1500

20.14.71.40.00 Ham dipenten kg 1500

20.14.71.40.00 Ağaç odunundan elde edilen diğer terpenik yağlar kg 1500

20.14.71.40.00 Kağıt imalinden arta kalan bisülfitli esans kg 1500

20.14.71.40.00 Kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.71.40.00 Terabantin esansı kg 1500

20.14.71.40.00 Ham para-simenler (kaynağı ne olursa olsun) kg 1500

20.14.71.50.00 Reçine asitlerinin esterleri kg 1500

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

kg 1500

20.14.71.50.00 Kolofan ve reçine asitleri; bunların türevleri; kolofan alkol ve
yağları; eritilmiş sakızlar

kg 1500

20.14.71.50.00 Kolofanlar ve reçine asitleri kg 1500

20.14.71.50.00 Kolofan esansı ve kolofan yağları kg 1500

20.14.71.50.00 Ester sakızları; diğer kg 1500

20.14.71.50.00 Ester sakızı; sıvı/hamur/blok, parça, pıhtı, şekilsiz külçe, granül,
pul, toz halinde

kg 1500

20.14.71.50.00 Eritilmiş sakızlar kg 1500

20.14.71.70.00 Odun kreozotu; diğer kg 1500

20.14.71.70.00 Odun naftası (metilen)diğer kg 1500

20.14.71.70.00 Bitkisel ziftler kg 1500

20.14.71.70.00 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

kg 1500

20.14.71.70.00 Esası kolofan, reçine asitleri/bitkisel zift olan biracılıkta kul.ziftler
vb.

kg 1500

20.14.71.70.00 Odun katranı yağları, odun kreozotu, odun naftası (karışık
çözücüler, incelticiler)

kg 1500

20.14.71.70.00 Odun katranı (karışık çözücüler ve incelticiler kg 1500

20.14.71.70.00 Odun katranı (diğer) kg 1500

20.14.71.70.00 Odun katranı yağları; diğer kg 1500

20.14.72.00.00 Odun kömürü, aglomera edilmiş olsun veya olmasın (fındık/ceviz
vb. kabuklardan elde edilen kömürler dahil)

kg 1500

20.14.72.00.00 Odun kömürü; diğerlerinden kg 1500

20.14.72.00.00 Odun kömürü; bambudan olanlar kg 1500

20.14.73.20.00 Benzol (diğer amaçlar için kullanılanlar) kg 1500

20.14.73.20.00 Benzol (benzen), toluol (tolun) ve ksilol (ksilen) kg 1500

20.14.73.20.00 Toluol (güç temininde/yakıt olarak kullanılanlar) kg 1500

20.14.73.20.00 Toluol (diğer amaçlar için kullanılanlar) kg 1500

20.14.73.20.00 Ksiol (güç temininde/yakıt olarak kullanılanlar) kg 1500

20.14.73.20.00 Ksiol (diğer amaçlar için kullanılanlar) kg 1500

20.14.73.20.00 Benzol (güç temininde/yakıt olarak kullanılanlar) kg 1500

20.14.73.40.00 Diğer aromatik hidrokarbon karışımları (diğer amaçlar için
kullanılan)

kg 1500

20.14.73.40.00 Aromatik hidrokarbon karışımları (güç temininde/yakıt olarak
kullanılan)

kg 1500

20.14.73.40.00 Solvent nafta (çözücü nafta) (diğer amaçlar için kullanılan) kg 1500

20.14.73.40.00 Naftalin ve diğer aromatik hidrokarbon karışımları (benzol, toluol
ve ksilol hariç)

kg 1500

20.14.73.40.00 Naftalin kg 1500

20.14.73.60.00 Diğer fenoller kg 1500

20.14.73.60.00 Fenoller kg 1500

20.14.73.60.00 Krezoller (taşkömürü katranının damıtılmasından elde) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.14.73.60.00 Ksilenoller kg 1500

20.14.73.60.00 Kinoller kg 1500

20.14.73.90.00 Piridin (taş kömüründen üretilen) kg 1500

20.14.73.90.00 Kreozot yağları kg 1500

20.14.73.90.00 Karbon (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen) imaline mahsus
olanlar

kg 1500

20.14.73.90.00 Diğer pozisyonlardaki ürünlerin imaline mahsus olanlar (karbon
hariç)

kg 1500

20.14.73.90.00 Diğer ham yağlar, hacim itibariyle <% 90 damıtılmış kg 1500

20.14.73.90.00 Diğer bazik ürünler (taş kömüründen üretilen) kg 1500

20.14.73.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yağlar ve yağ ürünleri kg 1500

20.14.73.90.00 Akaidin (taş kömüründen üretilen) kg 1500

20.14.73.90.00 200°C ye kadar ısıtılmış, hacim itibariyle = >% 90 damıtılmış ham
hafif yağlar

kg 1500

20.14.73.90.00 Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri kg 1500

20.14.73.90.00 Anilin (taş kömüründen üretilen) kg 1500

20.14.73.90.00 Antrasen (bazik ürünlerden) kg 1500

20.14.74.00.01 İçki imalinde kullanılan alkollü bileşik müstahzarlar (içki suması)
(NOT: Alkol vergileri hariç)

litre 2000

20.14.74.00.02 Etil alkol,doğal özellikleri değiştirilmemiş (tağyir edilmemiş)
alkol derecesi % 80 veya daha fazla (NOT: Alkol vergileri hariç)

litre 2000

20.14.75.00.00 Alkollü içkiler; tağyir edilmiş(diğer ürünlerinden) litre 2000

20.14.75.00.00 Alkollü içkiler; tağyir edilmiş(tarım ürünlerinden) litre 2000

20.14.75.00.00 Etil alkol (ambalajlı) vd. alkollü içkiler; tağyir edilmiş(tarım
ürünlerinden)

litre 2000

20.14.75.00.00 Etil alkol ve diğer alkoller (doğal özellikleri değiştirilmiş
(denature edilmiş), herhangi bir derecede olan)

litre 2000

20.14.75.00.00 Etil alkol (dökme) vd. alkollü içkiler; tağyir edilmiş (tarım
ürünlerinden)

litre 2000

20.14.75.00.00 Etil alkol (dökme)vd. alkollü içkiler; tağyir edilmiş (diğer
ürünlerinden)

litre 2000

20.14.75.00.00 Etil alkol (ambalajlı)vd. alkollü içkiler; tağyir edilmiş(diğer
ürünlerinden)

litre 2000

20.15.10.50.00 Nitrik asit; sülfonitrik asitler kg N 1520

20.15.10.50.00 Saf nitrik asit kg N 1520

20.15.10.50.00 Sülfonitrik asit (her oranda nitrik asit, sülfürük asit karışımları) kg N 1520

20.15.10.50.00 Teknik nitrik asit (kezzap) kg N 1520

20.15.10.75.00 Saf amonyak kg N 1520

20.15.10.75.00 Saf amonyak (susuz amonyak) kg N 1520

20.15.10.77.00 Amonyağın sulu çözeltileri kg N 1520

20.15.20.30.00 Amonyum klorür (nışadır) kg 1500

20.15.20.30.00 Amonyum klorür (nişadır) kg 1500

20.15.20.80.00 Amonyum, kalsiyum, kurşun nitrit kg N 1520

20.15.20.80.00 Bakır, magnezyum, lityum nitritler kg N 1520

20.15.20.80.00 Baryum nitrit kg N 1520

20.15.20.80.00 Bizmut, cıva, uranyum nitrit kg N 1520

20.15.20.80.00 Sodyum nitrit kg N 1520

20.15.20.80.00 Kadmiyum nitrit kg N 1520



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.15.20.80.00 Nitritler kg N 1520

20.15.20.80.00 Potasyum nitrit kg N 1520

20.15.20.80.00 Diğer nitritler kg N 1520

20.15.31.30.00 Üre, ağırlığına göre kuru anhidrit üründeki azot miktarı > % 45
olanlar (tablet veya benzeri şekillerde olan veya ağırlığı ≤ 10 kg
olarak paketlenmiş olanlar hariç)

kg N 1520

20.15.31.30.00 Üre; kuru anhidrit ürün üzerinden, azot miktarı ağarlık olarak
>%45

kg N 1520

20.15.31.80.00 Üre, ağırlığına göre kuru anhidrit üründeki azot miktarı ≤ % 45
olanlar (tablet veya benzeri şekillerde olan veya ağırlığı ≤ 10 kg
olarak paketlenmiş olanlar hariç)

kg N 1520

20.15.31.80.00 Üre; kuru anhidrit ürün üzerinden, azot miktarı ağarlık olarak
=<%45

kg N 1520

20.15.32.00.00 Amonyum sülfat kg N 1520

20.15.32.00.00 Amonyum sülfat (tablet veya benzeri şekillerde olan veya ağırlığı
≤ 10 kg olarak paketlenmiş olanlar hariç)

kg N 1520

20.15.33.00.00 Amonyum nitrat (tablet veya benzeri şekillerde olan veya ağırlığı
≤ 10 kg olarak paketlenmiş olanlar hariç)

kg N 1520

20.15.33.00.00 Amonyum nitrat; sulu çözelti halinde kg N 1520

20.15.33.00.00 Amonyum nitrat; diğer kg N 1520

20.15.34.00.00 Çift tuzlar ile kalsiyum nitrat ve amonyum nitrat karışımları
(tablet veya benzeri şekillerde olan veya ağırlığı ≤ 10 kg olarak
paketlenmiş olanlar hariç)

kg N 1520

20.15.34.00.00 Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları kg N 1520

20.15.35.30.00 Amonyum nitratın diğer anorganik maddelerle karışımı azot
=<%28

kg N 1520

20.15.35.30.00 Kalsiyum amonyum nitrat (can) azot miktarı =<% 28 kg N 1520

20.15.35.30.00 Amonyum nitratla kalsiyum karbonatın karışımı, ağırlığına göre
azot içeriği ≤ % 28 olanlar

kg N 1520

20.15.35.80.00 Amonyum nitratın diğer anorganik maddelerle karışımı azot
>%28

kg N 1520

20.15.35.80.00 Amonyum nitratla kalsiyum karbonatın karışımı, ağırlığına göre
azot içeriği > % 28 olanlar

kg N 1520

20.15.35.80.00 Kalsiyum amonyum nitrat (can) azot miktarı >% 28 kg N 1520

20.15.39.30.00 Amonyum nitrat ve amonyum sülfatın çift tuzları ve karışımları
(tablet veya benzeri şekillerde olan veya ağırlığı ≤ 10 kg olarak
paketlenmiş olanlar hariç)

kg N 1520

20.15.39.30.00 Amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift tuzları, karışımları;
diğer

kg N 1520

20.15.39.30.00 Amonyum sülfo nitrat kg N 1520

20.15.39.60.00 Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki
karışımları (tablet veya benzeri şekillerde olan veya ağırlığı ≤ 10
kg olarak paketlenmiş olanlar hariç)

kg N 1520

20.15.39.60.00 Üre, amonyum nitratın sulu/amonyaklı çözeltiler içindeki
karışımları

kg N 1520

20.15.39.90.00 Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla azot içeren kalsiyum
siyanamid

kg N 1520

20.15.39.90.00 Azotlu mineral/kimyasal gübreler ve diğer karışımlar kg N 1520

20.15.39.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış azotlu mineral veya kimyasal
gübreler

kg N 1520

20.15.41.00.00 Basit süper fosfat (normal)difosfor pentaoksit oranı >% 35 kg P2O5 1525



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.15.41.00.00 İkili süper fosfat, difosfor pentaoksit oranı =<% 35 kg P2O5 1525

20.15.41.00.00 Basit süper fosfat (normal)difosfor pentaoksit oranı=<% 35 kg P2O5 1525

20.15.41.00.00 İkili süper fosfat, difosfor pentaoksit oranı >% 35 kg P2O5 1525

20.15.41.00.00 Süperfosfatlar (potaslılar, tablet veya benzeri şekillerde olan veya
ağırlığı ≤ 10 kg olarak paketlenmiş olanlar hariç)

kg P2O5 1525

20.15.41.00.00 Üçlü süper fosfat, difosfor pentaoksit oranı =<% 35 kg P2O5 1525

20.15.41.00.00 Üçlü süper fosfat, difosfor pentaoksit oranı >% 35 kg P2O5 1525

20.15.49.00.00 Fosfatlı mineral/kimyasal gübreler; diğer kg P2O5 1525

20.15.49.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış fosfatlı mineral veya kimyasal
gübreler

kg P2O5 1525

20.15.51.00.00 Potasyum klorür; kuru anhidrit ürün üzerinden, % 40 k2o oranı
=<%62

kg K2O 1518

20.15.51.00.00 Potasyum klorür; kuru anhidrit ürün üzerinden, k2o oranı <%40 kg K2O 1518

20.15.51.00.00 Potasyum klorür (tablet veya benzeri şekillerde olan veya ağırlığı
≤ 10 kg olarak paketlenmiş olanlar hariç)

kg K2O 1518

20.15.51.00.00 Potasyum klorür; kuru anhidrit ürün üzerinden, k2o oranı >%62 kg K2O 1518

20.15.52.00.00 Potasyum sülfat (tablet veya benzeri şekillerde olan veya ağırlığı
≤ 10 kg olarak paketlenmiş olanlar hariç)

kg K2O 1518

20.15.52.00.00 Potasyum sülfat; k2o oranı =<% 52 kg K2O 1518

20.15.52.00.00 Potasyum sülfat; k2o oranı >% 52 kg K2O 1518

20.15.59.00.00 Magnezyum sülfat; potasyum sülfat; k2o oranı =<% 30 kg K2O 1518

20.15.59.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış potasyumlu mineral veya kimyasal
gübreler

kg K2O 1518

20.15.59.00.00 Potaslı mineral/kimyasal gübreler; diğer kg K2O 1518

20.15.59.00.00 Magnezyum sülfat; potasyum sülfat; k2o oranı >% 30 kg K2O 1518

20.15.60.00.00 Tabii sodyum nitrat ağırlık itibariyle azot oranı >% 16, 3 kg 1500

20.15.60.00.00 Tabii sodyum nitrat ağırlık itibariyle azot oranı =<% 16, 3 kg 1500

20.15.60.00.00 Sodyum nitrat kg 1500

20.15.60.00.00 Diğer sodyum nitrat ağırlık itibariyle azot oranı >% 16, 3 kg 1500

20.15.60.00.00 Diğer sodyum nitrat ağırlık itibariyle azot oranı =<% 16, 3 kg 1500

20.15.71.30.00 Azot, fosfor ve potasyum gübreler; kuru anhidrit üründen azot
oranı >%10

kg 1500

20.15.71.30.00 Gübreler, azot, fosfor ve potasyum içeren, ağırlığına göre azot
içeriği > % 10 olanlar

kg 1500

20.15.71.80.00 Azot, fosfor ve potasyum gübreler; kuru anhidrit üründen azot
oranı=<%10

kg 1500

20.15.71.80.00 Gübreler, azot, fosfor ve potasyum içeren, ağırlığına göre azot
içeriği ≤ % 10 olanlar

kg 1500

20.15.72.00.00 Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) (tablet veya
benzeri şekillerde olan veya ağırlığı ≤ 10 kg olarak paketlenmiş
olanlar hariç)

kg 1500

20.15.72.00.00 Diamonyum hidrojenortofosfat kg 1500

20.15.73.00.00 Amonyum dihidrojenenortofosfat kg 1500

20.15.73.00.00 Monoamonyum fosfat ile diamonyum fosfatın karışımları kg 1500

20.15.73.00.00 Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) kg 1500

20.15.74.00.00 Diğer kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içerenler kg 1500

20.15.74.00.00 Azot, fosforlu gübreler kuru anhidrit ürün üzerinden, azot oranı
=>%10

kg 1500
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20.15.74.00.00 Gübreler, iki besin maddesi (azot ve fosfor) içeren kg 1500

20.15.74.00.00 Azot, fosforlu gübreler kuru anhidrit ürün üzerinden, azot oranı
<%10

kg 1500

20.15.75.00.00 Potaslı süper fosfatlar kg 1500

20.15.75.00.00 Gübreler, iki besin maddesi (fosfor ve potasyum) içeren kg 1500

20.15.75.00.00 Fosfor ve potasyumlu mineral/kimyasal gübreler; diğer kg 1500

20.15.76.00.00 Nitrat; potasyum nitrat kg N 1520

20.15.76.00.00 Potasyum nitratlar kg N 1520

20.15.79.30.00 Diğer gübreler; 10kg'lık ambalajlarda/tablet şeklinde kg 1500

20.15.79.30.00 Yaprak gübreler; 10kg'lık ambalajlarda/tablet şeklinde kg 1500

20.15.79.30.00 Gübreler, tablet veya benzeri şekillerde olan veya brüt ağırlığı ≤
10 kg olarak paketlenmiş olanlar

kg 1500

20.15.79.30.00 Potasyum sülfat; k2o oranı=<%52, 10kg'lık ambalajlarda/tablet
şeklinde

kg 1500

20.15.79.30.00 Potasyum sülfat; k2o oranı>%52, 10kg'lık ambalajlarda/tablet
şeklinde

kg 1500

20.15.79.30.00 Kalsiyum siyanamid; azot oranı >%25, 10kg'lık
ambalajlarda/tablet şek.

kg 1500

20.15.79.30.00 Kalsiyum siyanamid; azot oranı=<%25, 10kg'lık
ambalajlarda/tablet şek.

kg 1500

20.15.79.30.00 Magnezyum sülfat; potasyum sülfat; k2o oranı >%30, 10kg'lık
ambalajlarda

kg 1500

20.15.79.30.00 Magnezyum sülfat; potasyum sülfat; k2o oranı=<%30, 10kg'lık
ambalajlarda

kg 1500

20.15.79.80.00 Diğer mineral/kimyasal gübreler; azot >%10 kg 1500

20.15.79.80.00 Diğer mineral/kimyasal gübreler kg 1500

20.15.79.80.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gübreler kg 1500

20.15.79.80.00 Diğer mineral/kimyasal yaprak gübreler kg 1500

20.15.79.80.00 Tabii potaslı sodyum nitrat kuru anhidrit ürün üzerinden, azot
=<%16, 3

kg 1500

20.15.80.00.00 Hayvansal veya bitkisel gübreler kg 1500

20.15.80.00.00 Hayvansal/bitkisel gübreler (kimyasal işlem görmüş olanlar) kg 1500

20.15.80.00.00 Hayvansal/bitkisel gübreler; diğer kg 1500

20.16.10.35.00 Lineer polietilen (özgül kütlesi < 0, 94 (ilk şekilde) kg 1500

20.16.10.35.00 Lineer polietilen, birincil formlarda (birim hacim ağırlığı (özgül
ağırlığı) < 0,94 olanlar)

kg 1500

20.16.10.39.00 Alçak yoğunluk polietilen (özgül kütlesi < 0, 94 (ilk şekilde) kg 1500

20.16.10.39.00 Etilen polimerlerinin diğerleri (özgül kütlesi < 0, 94 (ilk şekilde) kg 1500

20.16.10.39.00 Polietilen, birincil formlarda (birim hacim ağırlığı (özgül ağırlığı)
< 0,94 olanlar) (lineer polietilen hariç)

kg 1500

20.16.10.39.00 Polietilen kompaundları (özgül kütlesi < 0, 94 (ilk şekilde) kg 1500

20.16.10.50.00 Yüksek yoğunluk polietilen; özgül kütlesi = >0, 94 (ilk şekilde) kg 1500

20.16.10.50.00 Polietilen, birincil formlarda (birim hacim ağırlığı (özgül ağırlığı)
≥ 0,94 olanlar)

kg 1500

20.16.10.50.00 Polietilen kompaundları; özgül kütlesi = >0, 94 (ilk şekilde) kg 1500

20.16.10.50.00 Diğer etilen polimerleri; özgül kütlesi = >0, 94 (ilk şekilde) kg 1500

20.16.10.50.00 Özgül kütlesi >=0, 94 olan polietilenin düzensiz blok, parça, toz
vs.(ilk şekilde)

kg 1500
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20.16.10.70.00 Etilen-vinil asetat kopolimerleri, birincil formlarda kg 1500

20.16.10.70.00 Etilen (vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde) kg 1500

20.16.10.90.00 Klorsülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kompaundlar dahil)
(ilk şekilde)

kg 1500

20.16.10.90.00 Etilen propilen kopolimeri (ilk şekilde) kg 1500

20.16.10.90.00 Etilen polimerlerinin diğerleri (ilk şekilde) kg 1500

20.16.10.90.00 Etilen polimerleri, birincil formlarda (polietilen, etilen-vinil asetat
kopolimerleri hariç)

kg 1500

20.16.10.90.00 Etilenin terpolimer tuzu ile izobütil akrilat ve metakrilik asit
içeren iyonomer reçine

kg 1500

20.16.20.35.00 Genleşebilen polistiren, birincil formlarda kg 1500

20.16.20.35.00 Polistiren; genleşebilen (ilk şekilde) kg 1500

20.16.20.39.00 Diğer polistiren kg 1500

20.16.20.39.00 Polistiren, birincil formlarda (genleşebilen polistiren hariç) kg 1500

20.16.20.50.00 Stiren; akrilonitril (san) kopolimerleri (ilk şekilde) kg 1500

20.16.20.50.00 Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri, birincil formlarda kg 1500

20.16.20.70.00 Akrilonitril-butadien-stiren (abs) kopolimerleri (ilk şekilde) kg 1500

20.16.20.70.00 Akrilonitril-bütadien-stiren (ABS) kopolimerleri, birincil
formlarda

kg 1500

20.16.20.90.00 Bromlaşmış polistren (fasıl notu6-b'deki lerden biri) kg 1500

20.16.20.90.00 Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde) kg 1500

20.16.20.90.00 Sadece stiren ve alilalkolün kopolimerleri (ilk şekilde) kg 1500

20.16.20.90.00 Stiren polimerleri, birincil formlarda (polistiren, stiren-akrilonitril
(SAN) kopolimerleri, akrilonitril-bütadien-stiren (ABS)
kopolimerleri hariç)

kg 1500

20.16.30.10.00 Polivinil klorür (PVC), birincil formlarda (başka herhangi bir
madde ile karıştırılmamış)

kg 1500

20.16.30.10.00 PVC Polivinil klorür (karıştırılmamış) (ilk şekilde) diğerleri kg 1500

20.16.30.10.00 PVC Polivinil klorür (karıştırılmamış) (ilk şekilde) emülsiyon (E-
PVC)

kg 1500

20.16.30.23.00 Plastifiye edilmemiş polivinil klorür, birincil formlarda (başka
herhangi bir madde ile karıştırılmış)

kg 1500

20.16.30.23.00 PVC-plastifiye edilmemiş (ilk şekilde) kg 1500

20.16.30.25.00 Plastifiye edilmiş polivinil klorür, birincil formlarda (başka
herhangi bir madde ile karıştırılmış)

kg 1500

20.16.30.25.00 PVC-plastifiye edilmiş (ilk şekilde) kg 1500

20.16.30.40.00 Diğer vinil klorür kopolimerleri (ilk şekilde) kg 1500

20.16.30.40.00 Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde) kg 1500

20.16.30.40.00 Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri ve diğer vinil klorür
kopolimerleri, birincil formlarda

kg 1500

20.16.30.60.00 Diğer florlu polimerler (ilk şekilde) kg 1500

20.16.30.60.00 Floropolimerler kg 1500

20.16.30.60.00 Politetrafloretilen (ptfe) (ilk şekilde) kg 1500

20.16.30.60.00 Polivinil florür (bu fasılın 6-b notunda belirtilen şekillerden
birinde olan)

kg 1500

20.16.30.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış halojenlenmiş olefinlerin
polimerleri, birincil formlarda

kg 1500

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

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.16.30.90.00 Diğer viniliden klorür polimerleri (ilk şekilde) kg 1500

20.16.30.90.00 Viniliden klorürle akrilonitril kopolimerleri (ilk şekilde) kg 1500

20.16.40.13.00 Poliasetaller, birincil formlarda kg 1500

20.16.40.13.00 Poliasetaller (ilk şekilde) kg 1500

20.16.40.15.00 Polietilen glikoller ve diğer polieter alkoller, birincil formlarda kg 1500

20.16.40.15.00 Diğer polieter alkoller; ilk şekilde kg 1500

20.16.40.15.00 Polietilen glikoller; ilk şekilde kg 1500

20.16.40.20.00 1-kloro-2, 3epoksipropan ile etilen oksit kopolimeri kg 1500

20.16.40.20.00 Diğer polieterler (ilk şekilde) kg 1500

20.16.40.20.00 Polieterlerler, birincil formlarda (poliasetaller, polieter alkoller
hariç)

kg 1500

20.16.40.30.00 Epoksi reçineler (ilk şekilde) kg 1500

20.16.40.30.00 Epoksi reçineler, birincil formlarda kg 1500

20.16.40.40.00 Polikarbonatlar (ilk şekilde) kg 1500

20.16.40.40.00 Polikarbonatlar, birincil formlarda kg 1500

20.16.40.50.00 Alkid reçineler (ilk şekilde) kg 1500

20.16.40.50.00 Alkit reçineler, birincil formlarda kg 1500

20.16.40.62.00 Polietilen tereftalat, viskozitesi ≥ 78 ml/g olanlar kg 1500

20.16.40.62.00 Polietilen tereftalat; ilk şekilde (183gr/ml = + viskozitesi olanlar) kg 1500

20.16.40.64.00 Diğer polietilen tereftalatlar kg 1500

20.16.40.64.00 Polietilen tereftalat (ilk şekilde) diğer kg 1500

20.16.40.70.00 Diğer poliesterler; sıvı, doymamışlar (ilk şekilde) kg 1500

20.16.40.70.00 Doymamış sıvı polyesterler, birincil formlarda (poliasetaller,
polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler,
polietilen tereftalat hariç)

kg 1500

20.16.40.80.00 Diğer poliesterler; diğer (ilk şekilde) kg 1500

20.16.40.80.00 Doymamış polyesterler, birincil formlarda (sıvı polyesterler,
poliasetaller, polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit
reçineler, polietilen tereftalat hariç)

kg 1500

20.16.40.90.01 Polyesterler (birincil formlarda; kalıplanmış pudra halinde olanlar) kg 1500

20.16.40.90.02 Polyesterler (diğer birincil formlarda olanlar) (polyester cips) kg 1500

20.16.51.30.00 Polipropilen, birincil formlarda kg 1500

20.16.51.30.00 Polipropilen (ilk şekilde) kg 1500

20.16.51.50.00 Propilenlerin veya diğer olefinlerin polimerleri, birincil formlarda
(polipropilen hariç)

kg 1500

20.16.51.50.00 Propilen kopolimerleri (ilk şekilde) kg 1500

20.16.51.50.00 Polybut-1-ene (bu fasılın 6-b notunda belirtilen şekilden birinden
olan) (ilk şekilde)

kg 1500

20.16.51.50.00 Polistiren'in a-b-a blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimer ve
polistiren

kg 1500

20.16.51.50.00 Poliizobutilen (ilk şekilde) kg 1500

20.16.51.50.00 Diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekilde) kg 1500

20.16.52.30.00 Vinil asetat polimerleri, birincil formlarda (sulu çözelti halinde) kg 1500

20.16.52.30.00 Vinil asetat (sulu dispersiyon halinde) (ilk şekilde) kg 1500

20.16.52.30.00 Vinil asetat kopolimerleri (sulu dispersiyon halinde) (ilk şekilde) kg 1500

20.16.52.50.00 Vinil asetat polimerleri, birincil formlarda (sulu çözelti halinde
olanlar hariç)

kg 1500
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20.16.52.50.00 Vinil asetat kopolimerleri (diğer) (ilk şekilde) kg 1500

20.16.52.50.00 Vinil asetat (diğer) (ilk şekilde) kg 1500

20.16.52.70.00 Diğer vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekilde) kg 1500

20.16.52.70.00 Poli (fasılın 6-b notunda belirtilen şekillerin birinde) (ilk şekilde) kg 1500

20.16.52.70.00 Vinil alkol (hidrolize olmamış) (ilk şekilde) kg 1500

20.16.52.70.00 Vinil esterlerin polimerleri ve diğer vinil polimerleri, birincil
formlarda (vinil asetat hariç)

kg 1500

20.16.52.70.00 Vinil kopolimerler (ilk şekilde) kg 1500

20.16.53.50.00 Polimetil metakrilat, birincil formlarda kg 1500

20.16.53.50.00 Polimetil metakrilat (ilk şekilde) kg 1500

20.16.53.90.00 Tekstil baskı patının imalinde kıvam verici olarak kullanılan
polimerizasyun ürünü

kg 1500

20.16.53.90.00 Poli (n-akrilamid) (ilk şekilde) kg 1500

20.16.53.90.00 Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) kg 1500

20.16.53.90.00 Akrilonitril ile metil akrilat kopolimerleri kg 1500

20.16.53.90.00 Akrilik polimerler, birincil formlarda (polimetil metakrilat hariç) kg 1500

20.16.53.90.00 2-Diizopropilaminoetil metil akrilat ile desil metil akrilatın
kopolimerleri

kg 1500

20.16.53.90.00 Akrilik asit ile 2-etilhekzil akrilat kopolimeri kg 1500

20.16.53.90.00 Ağırlık;%50/fazla metil akrilat ile etilenin monomerinin
kopolimerleri

kg 1500

20.16.54.50.00 Poliamid -6, -11, -12, -6, 6, -6, 9, -6, 10 veya -6, 12 (ilk şekilde) kg 1500

20.16.54.50.00 Poliamid -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10 veya -6.12, birincil
formlarda

kg 1500

20.16.54.90.00 Diğer poliamidler (ilk şekilde) kg 1500

20.16.54.90.00 Poliamidler, birincil formlarda (poliamid -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -
6.10 ve -6.12 hariç)

kg 1500

20.16.55.50.00 Üre reçineleri, tiyoüre reçineler (ilk şekilde) kg 1500

20.16.55.50.00 Üre reçineleri, tiyoüre reçineleri, birincil formlarda kg 1500

20.16.55.70.00 Melamin reçineler (ilk şekilde) kg 1500

20.16.55.70.00 Melamin reçineleri, birincil formlarda kg 1500

20.16.56.30.00 Diğer amino reçineler (ilk şekilde) kg 1500

20.16.56.30.00 Amino reçineler, birincil formlarda (üre reçineleri, tiyoüre
reçineleri, melamin reçineleri hariç)

kg 1500

20.16.56.50.00 Fenolik reçineler, birincil formlarda kg 1500

20.16.56.50.00 Fenolik reçineler kg 1500

20.16.56.70.00 Diğer poliüretanlar (ilk şekilde) kg 1500

20.16.56.70.00 2, 2-dietanol ve 4, 4-metilendisiklohekzilen diizosiyanat pol.N, N-
dimetil asetamid çöz.

kg 1500

20.16.56.70.00 Poliüretanlar, birincil formlarda kg 1500

20.16.57.00.00 Silikon yağları (ilk şekillerde) kg 1500

20.16.57.00.00 Diğer silikonlar (ilk şekilde) kg 1500

20.16.57.00.00 Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler (ilk şekillerde) kg 1500

20.16.57.00.00 Silisyumlar, birincil formlarda kg 1500

20.16.59.20.00 Kondensasyon/çevrilme polimerizasyon ürünlerinden poli (tiyo-1,
4-fenilen)

kg 1500

20.16.59.20.00 Kondensasyon/çevrilme polimerizasyon ürünlerinden poli kg 1500
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20.16.59.20.00 Diğer petrol, kumaron;inden reçineler, politerpenler, polisülfürler,
polisülfolar (ilk şek.)

kg 1500

20.16.59.20.00 Başka yerde sınıflandırılmamış petrol reçineleri, kumaron-inden
reçineler, politerpenler, polisülfidler (polisülfürler), polisülfonlar,
vb., birincil formlarda

kg 1500

20.16.59.20.00 Kondensasyon/çevrilme polimerizasyon ürünlerinden; diğerleri kg 1500

20.16.59.20.00 p-Krezol , hidrojene edilmiş viniltoluen ve A-metil stiren
kopolimerleri

kg 1500

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

kg 1500

20.16.59.40.00 Kollodyonlar ve seloidin; plastifiye edilmemiş; diğer kg 1500

20.16.59.40.00 Kollodyonlar ve seloidin; plastifiye edilmemiş %12, 6 az azot,
%25 fazla su/alkolle ıslat.

kg 1500

20.16.59.40.00 Selüloz esterleri (ilk şekilde) kg 1500

20.16.59.40.00 Selüloz nitratları; plastifiye edilmiş olanlar (ilk şekilde) kg 1500

20.16.59.40.00 Karboksimetilselüloz ve tuzları kg 1500

20.16.59.40.00 Selüloz asetatları; plastifiye edilmemiş olanlar (ilk şekilde) kg 1500

20.16.59.40.00 Diğer selüloz, kimyasal türevleri (başka yerinde belirtilmeyen)
(ilk şekilde)

kg 1500

20.16.59.40.00 Diğer selüloz eterleri kg 1500

20.16.59.40.00 Diğer seliloz nitratları; plastifiye edilmemiş; diğer kg 1500

20.16.59.40.00 Diğer seliloz nitratları; plastifiye edilmemiş %12, 6 az azot, %25
fazla su/alkolle ıslat.

kg 1500

20.16.59.40.00 Başka yerde sınıflandırılmamış selüloz ve kimyasal türevleri,
birincil formlarda

kg 1500

20.16.59.40.00 Selüloz asetatları; plastifiye edilmiş olanlar (ilk şekilde) kg 1500

20.16.59.40.00 Hidroksipropilseliloz (ilk şekilde) kg 1500

20.16.59.60.00 Tabii kauçuğun kimyasal türevleri (ilk şekilde) kg 1500

20.16.59.60.00 Diğer tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii
polimerler (ilk şek.)

kg 1500

20.16.59.60.00 Doğal ve modifiye polimerler, birincil formlarda (aljinik asit,
sertleştirilmiş proteinler, doğal kauçuğun kimyasal türevleri dahil)

kg 1500

20.16.59.60.00 Aljinik asit, tuzları, esterleri (ilk şekilde) kg 1500

20.16.59.60.00 Dekstran (ilk şekilde) kg 1500

20.16.59.70.00 İyon değiştiriciler, sentetik veya doğal polimer esaslı kg 1500

20.16.59.70.00 Polimer esasıı iyon değiştiriciler (ilk şekilde) kg 1500

20.17.10.50.00 Sentetik/suni kauçuk; diğer, lateks şeklinde kg 1500

20.17.10.50.00 Sentetik lateks kauçuk kg 1500

20.17.10.50.00 Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) lateks, nakil vasıta.iç, dış
lastiği imal, yeni

kg 1500

20.17.10.50.00 Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) lateks şeklinde , diğer
amaçlı

kg 1500

20.17.10.50.00 Stiren; budatien kauçuktan (sbr) lateks, nakil vasıtası iç, dış lastiği
imal, yeni.

kg 1500

20.17.10.50.00 Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) lateks, nakil vasıta.iç, dış
lastiği imal, yeni

kg 1500

20.17.10.50.00 Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) lateks şeklinde , diğer amaçlı kg 1500

20.17.10.50.00 Suni, sentetik kauçuk lateks; nakil vasıtası iç, dış lastiği imal,
yenileme için

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
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Ölçü
Birim
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20.17.10.50.00 Suni, sentetik kauçuk lateks; diğer amaçlı kg 1500

20.17.10.50.00 Karboksilenmiş stiren; budatien kauçuktan (xsbr) lateks, iç, dış
lastiği imal, yeni.

kg 1500

20.17.10.90.00 Diğer şekillerde (balya halinde) diğer hallerde kg 1500

20.17.10.90.00 Diğer şekillerde (balya halinde) nakil vasıtası iç, dış lastiği imal
ve sırt geçirme

kg 1500

20.17.10.90.00 Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-
SBR) (balya halinde) diğer hallerde

kg 1500

20.17.10.90.00 Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-
SBR) nakil vasıtası iç, dış lastiği imal/sırt geçirme

kg 1500

20.17.10.90.00 Etilen; propilen; konjuge olmamış dien kauçuk (epdm) diğer
amaçlı

kg 1500

20.17.10.90.00 Etilen; propilen; konjuge olmamış dien kauçuk (epdm) iç & dış
lastik imal, yenileme

kg 1500

20.17.10.90.00 İzobüten-izopren (butil) kauçuk; diğer kg 1500

20.17.10.90.00 İzobüten-izopren (butil) kauçuk; nakil vasıtası iç, dış lastiği imal,
yenilenmesi için

kg 1500

20.17.10.90.00 İzopren kauçuk (ır) diğer amaçlı kg 1500

20.17.10.90.00 İzopren kauçuk (ır) nakil vasıtası iç, dış lastiği imal, yenileme için kg 1500

20.17.10.90.00 Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) diğer amaçlı kg 1500

20.17.10.90.00 Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) nakil vasıtası iç, dış lastiği
imal, yenileme

kg 1500

20.17.10.90.00 SBS termoplastik elostomerler (granül, parça, toz halinde) diğer
hallerde

kg 1500

20.17.10.90.00 SBS termoplastik elostomerler (granül, parça, toz halinde) nakil
vasıtası iç, dış lastiği imal ve sırt geçirme

kg 1500

20.17.10.90.00 Sentetik kauçuk (lateks hariç) kg 1500

20.17.10.90.00 Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-
SBR) (balya halinde) diğer hallerde

kg 1500

20.17.10.90.00 Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-
SBR) nakil vasıtası iç, dış lastiği imal/sırt geçirme

kg 1500

20.17.10.90.00 Diğer kauçuk; nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve
yenilenmesinde kullanılan

kg 1500

20.17.10.90.00 Suni plastik maddelerin katılmasıyla değişmiş ürünler; diğer
amaçlı

kg 1500

20.17.10.90.00 Butadien kauçuk (br) nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve
yenilenmesi için

kg 1500

20.17.10.90.00 Butadien kauçuk (br) diğer kg 1500

20.17.10.90.00 Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) nakil vasıtası iç, dış lastiği
imal, yenileme

kg 1500

20.17.10.90.00 Taklit kauçuklar; nakil vasıtası iç, dış lastiği imal ve
yenilenmesinde

kg 1500

20.17.10.90.00 Taklit kauçuklar; diğer amaçlı kg 1500

20.17.10.90.00 Tabii ve sentetik kauçuk karışımları kg 1500

20.17.10.90.00 Suni plastik maddelerin katılmasıyla değişmiş ürünler; iç&dış
lastik imal, yeni

kg 1500

20.17.10.90.00 Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) diğer amaçlı kg 1500

20.17.10.90.00 Diğer amaçlı diğer kauçuk kg 1500

20.20.11.30.00 Haşarat öldürücüler; dikofol içeren esası klorlanmış
hidrokarbonlar olan

kg (aktif
mad.)

1530
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20.20.11.30.00 Haşarat öldürücüler; esası klorlanmış hidrokarbonlar olan kg (aktif
mad.)

1530

20.20.11.30.00 Haşere ilaçları, klorlanmış hidrokarbon esaslı (perakende satışa
uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler
halinde olanlar)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.11.40.00 Haşarat öldürücü esası karbamatlar olanlar kg (aktif
mad.)

1530

20.20.11.40.00 Haşere ilaçları, karbamat esaslı (perakende satışa uygun formda
ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.11.50.00 Haşarat öldürücü esası organo-fosfor bileşikleri olanlar kg (aktif
mad.)

1530

20.20.11.50.00 Haşere ilaçları, organofosfor ürünleri esaslı (perakende satışa
uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler
halinde olanlar)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.11.60.00 Haşarat öldürücü esası pretroitler olanlar kg (aktif
mad.)

1530

20.20.11.60.00 Haşere ilaçları, piretroid esaslı (perakende satışa uygun formda ya
da paket veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.11.90.00 B.y.s. diğer haşarat öldürücüler (perakende satış için hazırlanmış) kg (aktif
mad.)

1530

20.20.11.90.00 Diğer haşarat öldürücüler kg (aktif
mad.)

1530

20.20.11.90.00 Diğer haşere ilaçları kg (aktif
mad.)

1530

20.20.11.90.00 Haşarat öldürücü bromoklormetan ya da bromometan (Metil
bromür) içerenler

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.11.90.00 Haşerat öldürücüler, botanik ürünler ve biyolojik esaslı
(perakende satış için hazırlanmış)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.11.90.00 Haşerat öldürücüler, mineral yağ esaslı (perakende satış için
hazırlanmış)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.12.20.00 Yabancı ot ilaçları, fenoksi-fitohormon esaslı (perakende satışa
uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler
halinde olanlar)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.12.20.00 Zararlı bitkileri yok edici; esası fenoksi -bitki hormonları olanlar kg (aktif
mad.)

1530

20.20.12.30.00 Yabancı ot ilaçları, triazin esaslı (perakende satışa uygun formda
ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.12.30.00 Zararlı bitkileri yok edici; esası triazinler olanlar kg (aktif
mad.)

1530

20.20.12.40.00 Zararlı bitkileri yok edici; esası amidler olanlar kg (aktif
mad.)

1530

20.20.12.40.00 Yabancı ot ilaçları, amid esaslı (perakende satışa uygun formda ya
da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.12.50.00 Yabancı ot ilaçları, karbamat esaslı (perakende satışa uygun
formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde
olanlar)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.12.50.00 Zararlı bitkileri yok edici; esası karbamatlar olanlar kg (aktif
mad.)

1530

20.20.12.60.00 Zararlı bitkileri yok edici; esası dinitroanilin türevleri olanlar kg (aktif
mad.)

1530
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20.20.12.60.00 Yabancı ot ilaçları, dinitroanilin türevleri esaslı (perakende satışa
uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler
halinde olanlar)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.12.70.00 Zararlı bitkileri yok edici; esası üre, ürasil ve süfonilüre türevleri
olanlar

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.12.70.00 Yabancı ot ilaçları, üre, urasil ve sülfonilüre esaslı (perakende
satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler
halinde olanlar)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.12.90.00 Zararlı bitkileri yok edici diğer inorganikler kg (aktif
mad.)

1530

20.20.12.90.00 Zararlı bitkileri yok edici bromoklormetan ya da bromometan
(Metil bromür) içerenler

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.12.90.00 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 hariç)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.13.50.00 Sürgünleri önleyici diğer inorganikler kg (aktif
mad.)

1530

20.20.13.50.00 Sürgünleri önleyici; bromoklormetan ya da bromometan (Metil
bromür) içerenler

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.13.50.00 Çimlenmeyi önleyici ürünler (perakende satışa uygun formda ya
da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.13.70.00 Bitki gelişimini düzenleyiciler (perakende satışa uygun formda ya
da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.13.70.00 Birkilerin büyümesini düzenleyici; bromoklormetan ya da
bromometan (Metil bromür) içerenler

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.13.70.00 Birkilerin büyümesini düzenleyici;sürgünleri önleyici diğer
inorganikler

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.14.30.00 Dezenfektanlar, kuaternari amonyum tuzları esaslı (perakende
satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler
halinde olanlar)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.14.30.00 Dezenfekte edicil; esası kuaterner amonyum tuzları olanlar kg (aktif
mad.)

1530

20.20.14.50.00 Dezenfektanlar, halojenlenmiş bileşikler esaslı (perakende satışa
uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler
halinde olanlar)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.14.50.00 Dezenfekte edici; esası halojenlenmiş bileşikler olanlar kg (aktif
mad.)

1530

20.20.14.90.00 Dezenfektanlar (perakende satışa uygun formda ya da pakette
veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar) (kuaternari
amonyum tuzları ve halojenlenmiş bileşik esaslı olanlar hariç)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.14.90.00 Diğer dezenfekte ediciler kg (aktif
mad.)

1530

20.20.14.90.00 Dezenfekte edici; bromoklormetan ya da bromometan (Metil
bromür) içerenler

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.15.15.00 İnorganik mantar ilaçları, bakteri öldürücüler ve tohum
koruyucular (perakende satışa uygun formda ya da pakette veya
müstahzar ya da maddeler halinde olanlar)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.15.15.00 Zararlı mantarı yok edici, bakır bileşikleri olan müstahzarlar kg (aktif
mad.)

1530

20.20.15.15.00 Zararlı mantarları yok edici diğer inorganikler kg (aktif
mad.)

1530
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20.20.15.15.00 Zararlı mantarları yok edici bromoklormetan ya da bromometan
(Metil bromür) içerenler

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.15.30.00 Mantar ilaçları, bakteri öldürücüler ve tohum koruyucular,
ditiyokarbamat esaslı (perakende satışa uygun formda ya da
pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.15.30.00 Zararlı mantarı yok edici, ditiokarbamatlar olanlar kg (aktif
mad.)

1530

20.20.15.45.00 Mantar ilaçları, bakteri öldürücüler ve tohum koruyucular,
benzimidazol esaslı (perakende satışa uygun formda ya da pakette
veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.15.45.00 Zararlı mantarı yok edici, benzimidazoller olanlar kg (aktif
mad.)

1530

20.20.15.60.00 Zararlı mantarı yok edici, diazol veya triazol olanlar kg (aktif
mad.)

1530

20.20.15.60.00 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)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.15.75.00 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)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.15.75.00 Zararlı mantarı yok edici, diazin veya morfolinler olanlar kg (aktif
mad.)

1530

20.20.15.90.00 Zararlı mantarı yok edici diğer inorganikler kg (aktif
mad.)

1530

20.20.15.90.00 Diğer mantar ilaçları, bakteri öldürücüler ve tohum iyileştiriciler
(örneğin; Captan,...)

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.15.90.00 Zararlı mantarı yok edici, bromoklormetan ya da bromometan
(Metil bromür) içerenler

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.19.30.00 Bu faslın 1 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya kg (aktif
mad.)

1530

20.20.19.30.00 Aşağıdaki maddelerin bir veya daha fazlasını kapsayan HS 38.08
(Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici)'deki
mallar: aldrin (ISO); binapakril (binapacryl) (ISO); camphechlor
(ISO) (toxaphene); captafol (ISO); chlordane (ISO);
chlordimeform (ISO); chlorobenzilate (ISO); DDT (ISO)
(clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-
chlorophenyl)ethane); dieldrin (ISO, INN); dinoseb (ISO), tuzu
veya esteri; etilen dibromür (ISO) (1,2-dibromoethane); etilen
diklorür (ISO) (1,2-dichloroethane); fluoroacetamide (ISO);
heptachlor (ISO); hExachlorobenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6-
hExachlorocyclohExane (HCH (ISO)), lindane (ISO, INN) dahil;
cıva bileşikleri; methamidophos (ISO); monocrotophos (ISO);
oxirane (etilen oksit); parathion (ISO); parathion-metil (ISO)
(metil-parathion); pentachlorophenol (ISO); phosphamidon (ISO);
2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorophenoxyacetic asit), tuzları veya
esterleri, perakende satış için veya ilaç ya da madde olarak
oluşturulan ya da paketlenenler

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.19.80.00 Kemirici hayvanlara karşı kullanılan diğer inorganikler kg (aktif
mad.)

1530

20.20.19.80.00 Kemirici hayvanlara karşı kullanılan bromoklormetan ya da
bromometan (Metil bromür) içerenler

kg (aktif
mad.)

1530

20.20.19.80.00 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
ve dezenfektanlar hariç)

kg (aktif
mad.)

1530
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20.20.19.80.00 Diğer bitkileri koruyucu, geliştirici müstahsallar (diğerleri) kg (aktif
mad.)

1530

20.20.19.80.00 Diğer bitkileri koruyucu, geliştirici müstahsallar bromoklormetan
ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

kg (aktif
mad.)

1530

20.30.11.50.00 Boya ve vernikler, akrilik ve vinil polimer esaslı (sulu ortamda
dağılan ve çözülenler) (emay ve laklar dahil)

kg 1500

20.30.11.50.00 Diğer akrilik ve vinil polimer esaslı boyalar ve vernikler kg 1500

20.30.11.50.00 Esası akrilik olan yapay son kat boyaları kg 1500

20.30.11.50.00 Esası vinil polimer olan boyalar ve vernikler kg 1500

20.30.11.70.01 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen), alkit
reçine esaslı

kg 1500

20.30.11.70.02 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen),
elektroforatik esaslı: oto boyaları, metalik oto boyaları, akrilik oto
boyaları

kg 1500

20.30.11.70.03 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen),
elektroforatik esaslı: sanayi boyaları, elektrostatik boyalar,
poliüretan koruyucu boyalar, diğerleri

kg 1500

20.30.11.70.04 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen), iç
cephe için olanlar

kg 1500

20.30.11.70.05 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen), dış
cephe için olanlar

kg 1500

20.30.12.25.00 Boya ve vernikler (emay ve laklar dahil), polyester esaslı (susuz
ortamda dağılan/çözülenler) (çözeltinin içindeki solventin ağırlığı
> % 50 olanlar)

kg 1500

20.30.12.25.00 Esası poliester olan ve bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen
çözeltiler

kg 1500

20.30.12.29.00 Boya ve vernikler (emay ve laklar dahil), polyester esaslı (susuz
ortamda dağılan/çözülenler) (çözeltinin içindeki solventin ağırlığı
> % 50 olanlar hariç)

kg 1500

20.30.12.29.00 Esası poliester olan diğer çözeltiler kg 1500

20.30.12.30.00 Boya ve vernikler (emay ve laklar dahil), akrilik veya vinil
polimer esaslı (susuz ortamda dağılan/çözülenler) (çözeltinin
içindeki solventin ağırlığı > % 50 olanlar hariç)

kg 1500

20.30.12.30.00 Esası akrilik olan ve bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen
çözeltiler

kg 1500

20.30.12.30.00 Esası vinil polimer olan ve bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen
çözeltiler

kg 1500

20.30.12.50.00 Diğer boyalar ve vernikler, akrilik veya vinil polimer esaslı kg 1500

20.30.12.50.00 Esası akrilik olan çözeltiler; diğer kg 1500

20.30.12.50.00 Esası vinil polimer olan çözeltiler; diğer kg 1500

20.30.12.70.01 Emülsiyon plastik boyalar kg 1500

20.30.12.70.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer boyalar ve vernikler; çözelti
halinde olanlar

kg 1500

20.30.12.90.01 Florlu polimer vernikler kg 1500

20.30.12.90.02 Diğer sentetik vernikler kg 1500

20.30.12.90.03 Florlu polimer boyalar kg 1500

20.30.12.90.04 Trafik yol boyaları kg 1500

20.30.12.90.05 Yapay (inşaat) son kat boyaları kg 1500

20.30.12.90.06 Diğer sentetik boyalar kg 1500

20.30.12.90.07 Selülozik vernikler kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.30.12.90.08 Selülozik boyalar kg 1500

20.30.12.90.09 Esası kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer olan boyalar,
vernik; diğer

kg 1500

20.30.21.30.00 Hazır boya pigmentleri, matlaştırıcılar (opaklaştırıcı) ve
renklendiriciler, vb. müstahzarlar (seramik, emaye ve cam için)

kg 1500

20.30.21.30.00 Müstahzar pigmentler, donuklaştırıcılar, boyalar vb. kg 1500

20.30.21.50.00 Cam haline gelebilen müstahzarlar kg 1500

20.30.21.50.00 Camlaştırılabilir emay ve sırlar, astarlar ve benzeri müstahzarlar
(seramik, emaye ve cam için)

kg 1500

20.30.21.50.00 Cam haline gelebilen terkipler kg 1500

20.30.21.50.00 Cam haline gelebilen sırlar kg 1500

20.30.21.70.00 Cam hamuru ve diğer camlar (toz, granül) kg 1500

20.30.21.70.00 Sıvı cilalar ve benzeri müstahzarlar, cam firit ve toz, granül veya
pul halindeki diğer camlar

kg 1500

20.30.21.70.00 Pul halindeki camlar (0,1mm<uzunluk<3,5 mm'yi
2mikrometre<kalınlığı<5mikrometre) ;Toz veya granül(silikon
dioksid=>%99)

kg 1500

20.30.21.70.00 Sıvı cilalar vb. müstahzarlar kg 1500

20.30.22.13.00 Yağlı boyalar ve vernikler, derinin bitirilmesi için olanlar
(emaylar, laklar ve tav boyaları dahil)

kg 1500

20.30.22.13.00 Vernikler kg 1500

20.30.22.13.00 Yağlı boyalar kg 1500

20.30.22.15.00 Diğer boya ve vernikler kg 1500

20.30.22.15.00 Diğer müstahzar boyalar kg 1500

20.30.22.15.00 Derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler kg 1500

20.30.22.15.00 Zehirli boyalar (antifouling boyalar) kg 1500

20.30.22.15.00 Hazır sulu pigmentler, derinin bitirilmesi için olanlar; boyalar ve
vernikler (emaylar, laklar ve tav boyaları dahil) (yağlı olanlar
hariç)

kg 1500

20.30.22.20.00 Hazır kurutucu maddeler kg 1500

20.30.22.20.00 Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler) kg 1500

20.30.22.30.00 Istampacılığa mahsus varaklar kg 1500

20.30.22.30.00 Istampacılığa özgü varaklar kg 1500

20.30.22.40.00 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

kg 1500

20.30.22.40.00 Hazır boya imalinde kullanılacak bezir yağı,esanslı vernik ve
diğer boya ortamları içerisinde ezilmiş pigmentler

kg 1500

20.30.22.40.00 Boyaların imalinde kullanılan pigmentler ve diğer boyayıcı
maddeler

kg 1500

20.30.22.40.00 Bronz patlar kg 1500

20.30.22.53.00 Reçineli macunlar ve çimentolar kg 1500

20.30.22.53.00 Plastik esaslı macunlar kg 1500

20.30.22.53.00 Diğer macunlar kg 1500

20.30.22.53.00 Cam macunları, aşı macunları, reçine macunları, kalafatçılık
bileşikleri ve diğer macunlar

kg 1500

20.30.22.55.00 Boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri kg 1500

20.30.22.55.00 Boyacılıkta kullanılan dolgu maddeleri kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.30.22.60.00 Ateşe dayanıklı olmayan diğer sıvama müstahzarları kg 1500

20.30.22.60.00 Ateşe dayanıksız yüzey hazırlama müstahzarları (bina cepheleri,
iç cephe duvarları, zeminler, tavanlar vb. için olanlar)

kg 1500

20.30.22.60.00 Çimento esaslı fayans, seramik ve döşeme plağı için yapıştırıcılar kg 1500

20.30.22.60.00 Dış cepheler için sentetik emilsiyon esaslı hazır sıva kg 1500

20.30.22.73.00 Esası bütilasetat olan (diğerleri) kg 1500

20.30.22.73.00 Esası bütilasetat olan (Karbontetraklorür, bromoklorometan veya
1, 1, 1-trikloroetan içeren)

kg 1500

20.30.22.73.00 Organik kompozit solventler ve incelticiler (tiner), kaplamalarla
ve mürekkeplerle birlikte kullanılan (bütil asetat esaslı olanlar)

kg 1500

20.30.22.73.00 Esası bütilasetat olan (Metan/etan/propanklorflorokarbonları
(CFC) içeren)

kg 1500

20.30.22.73.00 Esası bütilasetat olan
(Metan/etan/propanhidrokloroflorokarbonları (HCFC) içeren fakat
CFC'leri içermeyen)

kg 1500

20.30.22.79.00 Karma çözücü ve inceltici; diğer (diğerleri) kg 1500

20.30.22.79.00 Karma çözücü ve inceltici; diğer
(metan/etan/propanklorflorokarbonları (CFC) içeren

kg 1500

20.30.22.79.00 Karma çözücü ve inceltici; diğer
(metan/etan/propanhidrokloroflorokarbonları (HCFC) içeren fakat
CFC'leri içermeyen

kg 1500

20.30.22.79.00 Karma çözücü ve inceltici; diğer (karbontetraklorür,
bromoklorometan veya 1, 1, 1-trikloroetan içerenler

kg 1500

20.30.22.79.00 Organik kompozit solventler ve incelticiler (tiner), kaplamalarla
ve mürekkeplerle birlikte kullanılan (bütil asetat esaslı olanlar
hariç)

kg 1500

20.30.23.50.00 Ressam, öğrenci veya tabelacıların boyaları, renk ayarlayıcılar,
eğlence amaçlı boyalar (tabletler, tüpler, kavanozlar, şişeler veya
kutularda takım halinde olanlar)

kg 1500

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

kg 1500

20.30.23.70.00 Diğer tablet, tüp, kavanoz vb. ambalajlı resim, afiş vb. boyalar kg 1500

20.30.23.70.00 Ressam, öğrenci veya tabelacıların boyaları, renk ayarlayıcılar,
eğlence amaçlı boyalar (tabletler, tüpler, kavanozlar, şişeler veya
kutulardakiler) (takım halinde olanlar hariç)

kg 1500

20.30.24.50.00 Siyah matbaa mürekkepleri kg 1500

20.30.24.70.00 Diğer renklerde matbaa mürekkepleri kg 1500

20.30.24.70.00 Matbaa mürekkepleri (siyah hariç) kg 1500

20.41.10.00.00 Gliserinli sular ve gliserinli lesivler kg 1500

20.41.10.00.00 Gliserol (gliserin), ham; gliserinli sular ve gliserinli kül suları kg 1500

20.41.10.00.00 Ham gliserin kg 1500

20.41.20.20.00 Anyonik yüzey aktif maddeler (sabun hariç) kg 1500

20.41.20.20.00 Ağırlık; >= 30%; <= 50% olan disodyum alkil içeren sulu
çözeltiler

kg 1500

20.41.20.20.00 Dodesil benzen sülfonik asit; anyonlu kg 1500

20.41.20.20.00 yüzey aktif organik maddeler; anyonlu kg 1500

20.41.20.20.00 Lineer alkil benzen sülfonik asitler; anyonlu kg 1500

20.41.20.20.00 Sülforezinatlar ve sülfooleatlar; anyonlu kg 1500

20.41.20.30.00 Katyonik yüzey aktif maddeler (sabun hariç) kg 1500

20.41.20.30.00 Yüzey aktif organik maddeler; katyonlu olanlar kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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20.41.20.50.00 İyonik olmayan yüzey aktif maddeler (sabun hariç) kg 1500

20.41.20.50.00 Yüzey aktif organik maddeler; iyonlu olmayanlar kg 1500

20.41.20.90.00 Yüzey aktif organik diğer maddeler kg 1500

20.41.20.90.00 Organik yüzey aktif maddeler (sabun, anyonik, katyonik olanlar
ile iyonik olmayanlar hariç)

kg 1500

20.41.20.90.00 Türk kırmızısı yağı kg 1500

20.41.31.20.00 Deterjan/sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat; diğer (sabun
olarak kullanmak için) (el ve banyo sabunları gibi kişisel bakım
için olanlar hariç)

kg 1500

20.41.31.20.00 Bar, kalıplanmış parça ve şekillerde diğer sabun ve yüzeyaktif
organik ürünler ve müstahzarlar (el ve banyo sabunları gibi kişisel
bakım için olanlar hariç)

kg 1500

20.41.31.20.00 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)

kg 1500

20.41.31.20.00 Deterjan/sabun emdirilmiş keçe; diğer (sabun olarak kullanmak
için) (el ve banyo sabunları gibi kişisel bakım için olanlar hariç)

kg 1500

20.41.31.20.00 Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka; diğer (sabun olarak kullanmak
için) (el ve banyo sabunları gibi kişisel bakım için olanlar hariç)

kg 1500

20.41.31.50.00 İnce parça, pul, granül/toz halinde olan sabunlar kg 1500

20.41.31.50.00 Sabunlar, pul, ince tabaka, granül, toz vb. şekillerde (kişisel bakım
için olanlar dahil)

kg 1500

20.41.31.80.00 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)

kg 1500

20.41.31.80.00 Diğer sabunlar kg 1500

20.41.31.80.00 Arap sabunu vb. yumuşak sabunlar kg 1500

20.41.31.80.00 Sıvı sabunlar kg 1500

20.41.32.40.00 Sabun içermeyen yüzey aktif müstahzarlar (perakende) kg 1500

20.41.32.40.00 Sabun içeren yüzey aktif müstahzarlar (perakende) kg 1500

20.41.32.40.00 Yüzey aktif müstahzarlar, sabun içersin veya içermesin,
perakende satışa hazır olanlar (sabun olarak kullanılanlar hariç)

kg 1500

20.41.32.50.01 Yıkama ve temizleme müstahzarları, temel yıkama için olanlar
(perakende satışa hazır) (sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif
müstahzarlar hariç)

kg 1500

20.41.32.50.02 Yıkama ve temizleme müstahzarları, hassas yıkama için olanlar
(perakende satışa hazır) (sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif
müstahzarlar hariç)

kg 1500

20.41.32.50.03 Yıkama ve temizleme müstahzarları, bulaşık yıkama için olanlar
(perakende satışa hazır) (sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif
müstahzarlar hariç)

kg 1500

20.41.32.50.04 Kireç önleyici (çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri için)
(sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif müstahzarlar hariç)

kg 1500

20.41.32.50.05 Yumuşatıcı (çamaşır makineleri için)(sabun olarak kullanılanlar
ile yüzey aktif müstahzarlar hariç)

kg 1500

20.41.32.50.99 Yıkama ve temizleme müstahzarları, diğer amaçlar için olanlar
(perakende satışa hazır) (sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif
müstahzarlar hariç)

kg 1500
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Birimi
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20.41.32.60.00 Sabun içeren yüzey aktif müstahzarlar (toptan) kg 1500

20.41.32.60.00 Sabun içermeyen yüzey aktif müstahzarlar (toptan) kg 1500

20.41.32.60.00 Yüzey aktif müstahzarlar, sabun içersin veya içermesin,
perakende satışa hazır olmayanlar (sabun olarak kullanılanlar
hariç)

kg 1500

20.41.32.70.00 Sabun içeren yıkama müstahzarları (toptan) kg 1500

20.41.32.70.00 Sabun içermeyen yıkama müstahzarları (toptan) kg 1500

20.41.32.70.00 Yıkama ve temizleme müstahzarları, sabun içersin veya
içermesin, perakende satışa hazır olmayanlar (yardımcı yıkama
müstahzarları dahil) (sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif
müstahzarlar hariç)

kg 1500

20.41.41.00.00 Kapalı yerlerin güzel kokmasında kullanılan diğer müstahzarlar TL 3000

20.41.41.00.00 Agarbatti ve yakılarak kullanılan kokulu diğer müstahzarlar TL 3000

20.41.41.00.00 Oda parfümleri veya deodorantları (dini ayinlerde kullanılan
kokulu müstahzarlar dahil)

TL 3000

20.41.42.70.00 Suni mumlar ve hazır mumlar, polietilen glikolden kg 1500

20.41.42.70.00 Suni mumlar ve müstahzar mumlar; polietilen glikolden elde
edilenler

kg 1500

20.41.42.80.00 Diğer Müstahzar mumlar (mühür mumları dahil): kg 1500

20.41.42.80.00 Suni mumların diğerleri kg 1500

20.41.42.80.00 Suni mumların karışımından oluşan müstahzar mumlar kg 1500

20.41.42.80.00 Suni ve hazır mumlar (mühür olarak kullanılan mumlar dahil)
(polietilen glikolden olanlar hariç)

kg 1500

20.41.43.30.00 Ayakkabı boya ve cilaları kg 1500

20.41.43.30.00 Cila, krem ve benzeri müstahzarlar, ayakkabı veya deri için
kullanılanlar (suni ve hazır mumlar hariç)

kg 1500

20.41.43.30.00 Kösele boya ve cilaları kg 1500

20.41.43.30.00 Deri boya ve cilaları kg 1500

20.41.43.50.00 Cila, krem ve benzeri müstahzarlar, ahşap mobilyalar, döşeme ve
diğer ahşap eşyaların bakımı için kullanılanlar (suni ve hazır
mumlar hariç)

kg 1500

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

kg 1500

20.41.43.70.00 Otomobil karoserlerinde kullanılan cila vb. müstahzarlar kg 1500

20.41.43.70.00 Cila ve benzeri müstahzarlar, kaporta için kullanılanlar (suni ve
hazır mumlar ile metal cilaları hariç)

kg 1500

20.41.43.83.00 Metal cilaları kg 1500

20.41.43.89.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer cila, krem ve benzeri
müstahzarlar

kg 1500

20.41.43.89.00 Cam/metal boya ve cilaları kg 1500

20.41.44.00.00 Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları kg 1500

20.41.44.00.00 Ovalama kremleri ve tozları ile benzeri ovalama müstahzarları kg 1500

20.42.11.50.00 Parfümler litre 2000

20.42.11.70.00 Diğer tuvalet suları litre 2000

20.42.11.70.00 Koku verici sıvı ürünler (eau de toilette, kolonya, vb.) litre 2000

20.42.11.70.00 Kolonyalar litre 2000

20.42.12.50.00 Dudak makyaj müstahzarları TL 3000

20.42.12.50.00 Dudak rujları TL 3000

20.42.12.50.00 Dudak makyaj müstahzarları; diğer TL 3000
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20.42.12.70.00 Göz makyaj müstahzarları TL 3000

20.42.12.70.00 Göz makyajı müstahzarları TL 3000

20.42.13.00.00 Manikür ve pedikür müstahzarları TL 3000

20.42.14.00.00 Pudralar TL 3000

20.42.14.00.00 Pudralar, sıkıştırılmış olsun veya olmasın, kozmetik kullanım için
olanlar (talk pudrası dahil)

TL 3000

20.42.15.00.00 Kremler, emülsiyonlar ve yağlar TL 3000

20.42.15.00.00 Güzellik/makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar;
diğer

TL 3000

20.42.15.00.00 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)

TL 3000

20.42.15.00.00 Allıklar TL 3000

20.42.15.00.00 Vücut losyonları TL 3000

20.42.16.30.01 Şampuanlar (sıvı halde) TL 3000

20.42.16.30.99 Diğer şampuanlar TL 3000

20.42.16.50.00 Perma veya saç düzleştirme müstahzarları TL 3000

20.42.16.50.00 Perma ve defrize müstahzarları TL 3000

20.42.16.70.00 Saç spreyleri TL 3000

20.42.17.00.00 Diğer saç müstahzarları TL 3000

20.42.17.00.00 Saç boyaları TL 3000

20.42.17.00.00 Saç için kullanılan müstahzarlar (şampuanlar, perma ve saç
düzleştirme müstahzarları, saç spreyleri, jöleleri, vb. hariç)

TL 3000

20.42.18.50.00 Diş macunları/tozları TL 3000

20.42.18.50.00 Diş temizliğine özgü ürünler (diş macunu, takma diş
temizleyiciler dahil)

TL 3000

20.42.18.90.00 Diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler TL 3000

20.42.18.90.00 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)

TL 3000

20.42.18.90.00 Ağız/diş sağlığını korumaya mahsus diğer müstahzarlar TL 3000

20.42.19.15.00 Deterjan emdirilmiş kağıt ve vatka; tuvalet için kg 1500

20.42.19.15.00 Sabun ve organik yüzey aktif ürünler, bar ve benzeri şekillerde,
kişisel bakım için olanlar (sabun emdirilmiş kağıt, vatka, keçe ve
diğer mensucatlar dahil)

kg 1500

20.42.19.15.00 Sabun emdirilmiş vatka; deterjan, sabun emdirilmiş, dokunmamış
mensucat tuvalet için

kg 1500

20.42.19.15.00 Deterjan/sabun emdirilmiş keçe kg 1500

20.42.19.15.00 Tuvalet için diğer mensucat kg 1500

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

kg 1500

20.42.19.30.00 Organik yüzey aktif ürünler ve müstahzarlar, cilt temizliği için,
sabun içersin veya içermesin, perakende satışa hazır olanlar (sıvı
veya krem halinde) (sıvı sabunlar hariç)

kg 1500

20.42.19.45.01 Tıraş öncesi, tıraş sırasında veya tıraştan sonra kullanılan
müstahzarlar; losyonlar

TL 3000

20.42.19.45.02 Tıraş öncesi, tıraş sırasında veya tıraştan sonra kullanılan
müstahzarlar; kremler ve diğerleri

TL 3000



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

20.42.19.60.00 Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar TL 3000

20.42.19.60.00 Vücut deodorantları ve terlemeyi önleyici deodorantlar TL 3000

20.42.19.75.00 Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları TL 3000

20.42.19.90.00 Diğer parfümeri, kozmetik/tuvalet müstahzarları, tüy dökücüler TL 3000

20.42.19.90.00 Diğer vücut müstahzarları (parfümeri ürünleri, tüy dökücüler vb.) TL 3000

20.42.19.90.00 Kontakt; lens/suni göz solüsyonları TL 3000

20.42.19.90.00 Parfüm/kozmetik emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış dokunmamış
mensucat

TL 3000

20.42.19.90.00 Parfüm/kozmetik emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış vatka ve keçe TL 3000

20.42.19.90.00 Parfüm ve kozmetik emdirilmiş veya kozmetikle kaplanmış
kağıtlar

TL 3000

20.42.19.90.00 Sabun/diğer yüzey aktif organik maddeler içeren banyo
müstahzarları

TL 3000

20.51.11.30.00 Dumansız barut kg 1500

20.51.11.30.00 Diğer silah barutları kg 1500

20.51.11.30.00 Sevk barutu kg 1500

20.51.11.30.00 Kara barut kg 1500

20.51.11.50.00 Dinamitler kg 1500

20.51.11.50.00 Hazır patlayıcılar (sevk barutu hariç) kg 1500

20.51.11.50.00 Diğer müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç) kg 1500

20.51.12.50.00 Diğer fitiller km 1700

20.51.12.50.00 Emniyet fitilleri; infilak fitilleri km 1700

20.51.12.50.00 İnfilak fitilleri km 1700

20.51.12.70.00 Elektrikli infilak ettirici maddeler adet 2600

20.51.12.70.00 Yivsiz av ve spor tüfekleri için fişek kapsüller adet 2600

20.51.12.70.00 Yivli silah mermileri için kapsüller adet 2600

20.51.12.70.00 Tüfek veya infilak kapsülleri; ateşleyiciler ve elektrikli kapsüller adet 2600

20.51.12.70.00 İnfilak kapsülleri adet 2600

20.51.12.70.00 Diğer kapsüller adet 2600

20.51.12.70.00 Ateşleyici maddeler adet 2600

20.51.12.70.00 Ağız otları adet 2600

20.51.13.00.00 Havai fişekler kg 1500

20.51.13.00.00 Şenlik fişekleri kg 1500

20.51.14.00.00 Sis işaretleri kg 1500

20.51.14.00.00 İşaret fişekleri, yağmur roketleri, sis işaretleri, diğer piroteknik
malzemeler (havai fişekler hariç)

kg 1500

20.51.14.00.00 Diğer pirotekni eşyası kg 1500

20.51.14.00.00 İşaret fişekleri kg 1500

20.51.14.00.00 Yağmur fişekleri kg 1500

20.51.20.00.00 Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç) kg 1500

20.51.20.00.00 Kibritler (Bengal kibritleri ve diğer piroteknik ürünler hariç) kg 1500

20.52.10.20.00 Tutkallar, kazeinden olanlar kg 1500

20.52.10.20.00 Kazein tutkalları kg 1500

20.52.10.40.00 Tutkallar, kemik veya diğer hayvan kaynaklı olanlar (kazein
tutkalları hariç)

kg 1500

20.52.10.40.00 Kemik tutkalları kg 1500
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20.52.10.40.00 Katı ihtiyokol kg 1500

20.52.10.40.00 Hayvansal menşeli diğer tutkallar kg 1500

20.52.10.60.00 Tutkallar; % 25 =< nişasta, dekstrin oranı <% 55 olan diğerleri kg 1500

20.52.10.60.00 Tutkallar; % 25 =< nişasta, dekstrin oranı <% 55 olan leykom kg 1500

20.52.10.60.00 Tutkallar; nişasta, dekstrin oranı >% 80 olan leykom kg 1500

20.52.10.60.00 Tutkallar; nişasta, dekstrin oranı >% 80 olan diğerleri kg 1500

20.52.10.60.00 Tutkallar, nişasta, dekstrin veya diğer modifiye nişasta esaslı
olanlar

kg 1500

20.52.10.60.00 Tutkallar; nişasta, dekstrin oranı <% 25 olan diğerleri kg 1500

20.52.10.60.00 Tutkallar; % 55 =< nişasta, dekstrin oranı <% 80 olan leykom kg 1500

20.52.10.60.00 Tutkallar; % 55 =< nişasta, dekstrin oranı <% 80 olan diğerleri kg 1500

20.52.10.60.00 Tutkallar; nişasta, dekstrin oranı <% 25 olan leykom kg 1500

20.52.10.80.00 Çiriş, leykom ve soğuk tutkal kg 1500

20.52.10.80.00 Başka yerde sınıflandırılmamış hazır tutkallar ve diğer hazır
yapıştırıcılar

kg 1500

20.52.10.80.00 Ahşap malzeme için sentetik reçineli emilsiyonlar kg 1500

20.52.10.80.00 Ahşap malzeme için polivinil esatat esaslı emilsiyonlar kg 1500

20.52.10.80.00 Solvent içeren kauçuk/plastik esaslı yapıştırıcı kg 1500

20.52.10.80.00 Solvent içeren diğer tutkallar kg 1500

20.52.10.80.00 Solvent içeren diğer tutkal; perakende ağarlık < 1 kg kg 1500

20.52.10.80.00 Soğuk tutkal; perakende ağarlık < 1 kg kg 1500

20.52.10.80.00 Soğuk tutkal; kauçuk/plastik esaslı kg 1500

20.52.10.80.00 Diğer tutkal; kauçuk/plastik esaslı kg 1500

20.52.10.80.00 Diğer tutkal; perakende ağarlık < 1 kg kg 1500

20.52.10.80.00 Diğer tutkallar kg 1500

20.53.10.20.00 Yılang-yılang (terpeni alınmış) kg 1500

20.53.10.20.00 Diğer turunçgillerden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış) kg 1500

20.53.10.20.00 Diğer turunçgillerden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış) kg 1500

20.53.10.20.00 Diğer uçucu yağlar (terpeni alınmamış) kg 1500

20.53.10.20.00 Diğerlerinden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış) kg 1500

20.53.10.20.00 Gülden elde edilenler (terpeni alınmamış) kg 1500

20.53.10.20.00 Itır çiçeği, yasemin, güve otudan elde edilenler (terpeni alınmış) kg 1500

20.53.10.20.00 Karanfil, niyauliden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış) kg 1500

20.53.10.20.00 Karanfil, niyauliden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış) kg 1500

20.53.10.20.00 Kekik yağı (terpeni alınmamış) kg 1500

20.53.10.20.00 Lavantadan veya lavandinden elde edilenler (terpeni alınmış) kg 1500

20.53.10.20.00 Limondan elde edilen uçucu yağlar (terpeni alınmamış) kg 1500

20.53.10.20.00 Limondan elde edilen uçucu yağlar (terpeni alınmış) kg 1500

20.53.10.20.00 Mentha piperitadan elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış) kg 1500

20.53.10.20.00 Mentha piperitadan elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış) kg 1500

20.53.10.20.00 Naneden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış) kg 1500

20.53.10.20.00 Naneden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış) kg 1500

20.53.10.20.00 Oğul otu (stronel) ndan elde edilenler (terpeni alınmamış) kg 1500

20.53.10.20.00 Oğul otundan elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış) kg 1500

20.53.10.20.00 Portakaldan elde edilen uçucu yağlar (terpeni alınmamış) kg 1500

20.53.10.20.00 Portakaldan elde edilen uçucu yağlar (terpeni alınmış) kg 1500
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20.53.10.20.00 Stearopten (terpeni alınmamış) kg 1500

20.53.10.20.00 Uçucu yağlar (kekik yağı, defne yağı vb. dahil) kg 1500

20.53.10.20.00 Yılang-yılang (terpeni alınmamış) kg 1500

20.53.10.30.00 Rezinoitler kg 1500

20.53.10.30.00 Rezinoidler kg 1500

20.53.10.50.00 Ekstraksiyonla elde edilen yağ reçinelerinden meyan kökü
(diğerleri için)

kg 1500

20.53.10.50.00 Ekstraksiyonla elde edilen yağ reçinelerinden meyan kökü (ilaç
sanayi için)

kg 1500

20.53.10.50.00 Ekstraksiyonla elde edilen yağ reçinelerinden şerbetçi otu kg 1500

20.53.10.50.00 Uçucu yağ konsantreleri, katı yağ halinde, sulu damıtık halinde ve
benzeri hallerde bulunanlar

kg 1500

20.53.10.50.00 Uçucu yağlar ve konsantreleri; diğer kg 1500

20.53.10.50.00 Uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri kg 1500

20.53.10.50.00 Ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; tıbbi kg 1500

20.53.10.50.00 Ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; diğer kg 1500

20.53.10.50.00 Uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan yan ürünleri kg 1500

20.53.10.75.00 Esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar; içecek sanayi
için, diğer

kg 1500

20.53.10.75.00 Esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar; yiyecek
sanayi için

kg 1500

20.53.10.75.00 İçeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler
olan müstah.

kg 1500

20.53.10.75.00 Koku veren madde karışımları; diğer, içecek sanayinde, alkol
oranı =<%0, 5

kg 1500

20.53.10.75.00 Koku veren madde karışımları; nişastasız, içecek sanayinde, alkol
oranı =<%0, 5

kg 1500

20.53.10.75.00 Sanayi hammaddesi, koku veren madde karışım. içecek
sanayinde, alkol oranı >%0, 5

kg 1500

20.53.10.75.00 Koku veren maddelerin karışımları, gıda veya içecek sanayiinde
kullanılanlar

kg 1500

20.53.10.79.00 Esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar kg 1500

20.53.10.79.00 Alkollü çözeltiler kg 1500

20.53.10.79.00 Koku veren maddelerin karışımları (gıda veya içecek sanayiinde
kullanılanlar hariç)

kg 1500

20.59.11.30.00 Anında develope olarak fotoğ. veren filmler (selüloitten vb. grafik
sanatlarında)

m² 2300

20.59.11.30.00 Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (diğer, boş) m² 2300

20.59.11.30.00 Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde
olanlar)

m² 2300

20.59.11.30.00 Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (selüloitten vb.
diğer; boş)

m² 2300

20.59.11.30.00 Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (selüloitten vb.
sağlık işlerinde)

m² 2300

20.59.11.30.00 Diğer levha ve filmler (diğer) m² 2300

20.59.11.30.00 Diğer levha ve filmler (selüloitten vb. maddelerden, grafik
sanatlarında)

m² 2300

20.59.11.30.00 Diğer levha ve filmler (selüloitten vb. plastik maddelerden; diğer) m² 2300

20.59.11.30.00 Fotoğrafçılıkta kullanılan diğer filmler; boş m² 2300
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20.59.11.30.00 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)

m² 2300

20.59.11.30.00 Renkli fotoğraf için filmler (selüloitten vb, grafik sanatlarında) m² 2300

20.59.11.30.00 Renkli fotoğraf için kullanılan filmler (diğer, boş) m² 2300

20.59.11.30.00 Renkli fotoğraf için kullanılan filmler (diğer, grafik sanatlarında) m² 2300

20.59.11.30.00 Renkli fotoğraf için kullanılan filmler (selüloitten vb) m² 2300

20.59.11.30.00 X ışınları için filmler m² 2300

20.59.11.30.00 Diş röntgeninde kullanılanlar dahil X-ışını levhaları ve düz filmler m² 2300

20.59.11.50.00 Renkli fotoğraf için negatif filmler (uzunluk>100 m, en=<105mm
boş) diğer

m² 2300

20.59.11.50.00 Fotoğraf filmleri (uzunluk>200 m, en>610mm - boş) diğerleri m² 2300

20.59.11.50.00 Sinema filmleri (16mm< en =<35mm, uzunluk >30m, boş) m² 2300

20.59.11.50.00 Sinema filmleri (uzunluk >14 m, en=<16mm, boş) m² 2300

20.59.11.50.00 Siyah/beyaz için negatif filmler (uzunluk>100 m, en=<105mm
boş) diğer

m² 2300

20.59.11.50.00 Siyah/beyaz için negatif filmler (uzunluk>100 m, en=<105mm
boş)hemen develope olarak fotoğraf veren

m² 2300

20.59.11.50.00 X ışınları için filmler (rulo halinde; boş) m² 2300

20.59.11.50.00 Renkli fotoğraf için negatif filmler (uzunluk>100 m, en=<105mm
boş)hemen develope olarak fotoğraf veren

m² 2300

20.59.11.50.00 Fotoğraf filmleri (uzunluk=<200 m, en>610mm - boş)hemen
develope olarak fotoğraf veren

m² 2300

20.59.11.50.00 Fotoğraf filmleri (uzunluk=<200 m, en>610mm - boş) diğerleri m² 2300

20.59.11.50.00 Fotoğraf filmleri (105mm < en < 610mm - boş) hemen develope
olarak fotoğraf veren

m² 2300

20.59.11.50.00 Fotoğraf filmleri (105mm < en < 610mm - boş) diğer m² 2300

20.59.11.50.00 Eni 35 mm. yi geçen diğer filmler m² 2300

20.59.11.50.00 Diğer filmler, perfore edilmemiş (eni 105 mm.yi < boş) hemen
develope olarak fotoğraf veren

m² 2300

20.59.11.50.00 Diğer filmler, perfore edilmemiş (eni 105 mm.yi < boş) diğer m² 2300

20.59.11.50.00 Diğer filmler (uzunluk >14 m, en=<16mm, boş) m² 2300

20.59.11.50.00 Fotoğraf filmleri (uzunluk>200 m, en>610mm - boş) hemen
develope olarak fotoğraf veren

m² 2300

20.59.11.50.00 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)

m² 2300

20.59.11.50.00 Grafik sanatları için filmler (en=<16mm, boş) m² 2300

20.59.11.50.00 Mikrofilmler grafik sanatları için filmler (16mm< en =<35mm,
uzunluk=<30m, boş)

m² 2300

20.59.11.50.00 Mikrofilmler; grafik sanatları için filmler (16mm< en =<35mm,
uzunluk >30m, boş)

m² 2300

20.59.11.50.00 Mikrofilmler; grafik sanatları için filmler (en >35 mm boş) m² 2300

20.59.11.50.00 Renkli fotoğraf filmi (eni 16mmyi geçmeyen, boyu 14m yi geçen m² 2300

20.59.11.50.00 Renkli fotoğraf filmi (eni 35 mm yi geçen rulo halinde) m² 2300

20.59.11.50.00 Renkli fotoğraf için filmler (eni < 105mm. boş, uzunluk:<30m.)
diğer

m² 2300
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20.59.11.50.00 Renkli fotoğraf için filmler (eni < 105mm. boş, uzunluk:<30m.)
hemen develope olarak fotoğraf veren

m² 2300

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

m² 2300

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

m² 2300

20.59.11.50.00 Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk=< 14 m, en=<16mm - boş) m² 2300

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

m² 2300

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

m² 2300

20.59.11.50.00 Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk>200 m, en>610mm -
boş)hemen develope olarak fotoğraf veren

m² 2300

20.59.11.50.00 Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu
içinde), en>35mm

m² 2300

20.59.11.50.00 Diğer filmler (16mm< en =<35mm, uzunluk >30m, boş) m² 2300

20.59.11.50.00 Diğer filmler (16mm< en =<35mm, uzunluk=<30m, boş) m² 2300

20.59.11.50.00 Diğer filmler (en >35 mm boş) diğerleri m² 2300

20.59.11.50.00 Diğer filmler (en >35 mm boş) hemen develope olarak fotoğraf
veren

m² 2300

20.59.11.50.00 Diğer filmler (en >35mm, uzunluk <30m, boş) m² 2300

20.59.11.50.00 Diğer filmler (en >35mm, uzunluk >30m, boş) m² 2300

20.59.11.50.00 Diğer filmler (en=<16mm, boş) m² 2300

20.59.11.70.00 Rulo halinde olup eni 610 mm. yi >kağıtlar büro makinelerinde
kullanılan

m² 2300

20.59.11.70.00 Fotoğrafçılıkta kullanılan kağıt, karton ve tekstiller:
hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç pozlanmamış) olanlar

m² 2300

20.59.11.70.00 Renkli fotoğraf "polikrom" için rulo halinde boş kağıt,karton,
mensucat, en>610mm

m² 2300

20.59.11.70.00 Rulo halinde (eni 610 mm. yi >kağıtlar; diğer, boş) m² 2300

20.59.11.70.00 Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş diğer boş kağıt,
karton (rulo halinde, en>610mm)

m² 2300

20.59.12.00.00 Develope ediciler ve sabitleştiriciler (fotoğrafçılıkta kullanılan) kg 1500

20.59.12.00.00 Fotoğrafçılıkta kullanılan diğer kimyasal müstahzarlar kg 1500

20.59.12.00.00 Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarlar, ölçülü
miktarlarda veya kullanıma hazır perakende satışa uygun şekildeki
karıştırılmamış ürünler (vernikler, tutkallar ve yapıştırıcılar hariç)

kg 1500

20.59.12.00.00 Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal ürün (yüzeyleri
hassaslaştırmak için emülsiyon)

kg 1500

20.59.20.00.00 Sıvı yağlar; diğer kg 1500

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

kg 1500

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

kg 1500

20.59.20.00.00 Sanayide kullanılan sıvı yağlar kg 1500

20.59.20.00.00 Hayvansal ve bitkisel yağ ve fraksiyon. (15.16 poz.hariç) kayn,
oksitlenmiş

kg 1500

20.59.20.00.00 Katı ve sıvı yağlar, hayvansal veya bitkisel, kimyasal olarak
değiştirilmiş

kg 1500

20.59.20.00.00 Linoksin kg 1500
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20.59.20.00.00 Diğer hayvansal /bitkisel yağlar ve fraksiyonlarının yenmeyen
karışım ve müstahzarlar

kg 1500

20.59.30.00.00 Diğer mürekkepler kg 1500

20.59.30.00.00 Tekstil makineleri, ıstampa ve yazı makinelerinin şeritleri için
mürekkepler

kg 1500

20.59.30.00.00 Mürekkepler (baskı mürekkepleri hariç) kg 1500

20.59.41.55.00 Mensucat, deri vb. işlenmesine mahsus müstahzarlar kg 1500

20.59.41.55.00 Yağlama müstahzarları, ağırlığına göre temel bileşen olarak petrol
yağları veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ içeriği < % 70
olanlar (tekstil, deri, post ve kürklü deriler için olanlar)

kg 1500

20.59.41.57.00 Petrol yağları/bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren
diğer müstahzarlar

kg 1500

20.59.41.57.00 Petrol yağı/bitümenli mineral oranı = >%70 olan yağları içeren
müstahzarlar

kg 1500

20.59.41.57.00 Yağlama müstahzarları, ağırlığına göre temel bileşen olarak petrol
yağları veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ içeriği < % 70
olanlar (tekstil, deri, post ve kürklü derilerin işlenmesi için olanlar
hariç)

kg 1500

20.59.41.75.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri, köselenin, post vb
işlenmesine mahsus müstahzarlar

kg 1500

20.59.41.75.00 Yağlama müstahzarları, tekstil, deri, post ve kürklü deriler için
olanlar (ağırlığına göre temel bileşen olarak petrol yağları veya
bitümlü minerallerden elde edilen yağ içeriği < % 70 olanlar
hariç)

kg 1500

20.59.41.79.00 Diğer yağlama müstahzarları kg 1500

20.59.41.79.00 Yağlama müstahzarları (ağırlığına göre temel bileşen olarak petrol
yağları veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ içeriği < % 70
olanlar ile tekstil, deri, post ve kürklü derilerin işlenmesi için
olanlar hariç)

kg 1500

20.59.42.50.00 Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar (esası kurşuntetraetil olanlar) kg 1500

20.59.42.50.00 Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar; diğer kg 1500

20.59.42.50.00 Vuruntu önleyici müstahzarlar kg 1500

20.59.42.50.00 Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar (esası kurşun bileşikleri olanlar)
diğer

kg 1500

20.59.42.70.00 Mineral yağlar/benzeri sıvı yağlar için müstahzar katkılar; petrol
yağı içeren

kg 1500

20.59.42.70.00 Petrol yağları/bitümenli mineral. elde edilen yağları içeren
müstahzar katkılar

kg 1500

20.59.42.70.00 Yağlama yağları için katkı maddeleri kg 1500

20.59.42.70.00 Mineral yağlar/benzeri sıvı yağlar için müstahzar katkılar; diğer kg 1500

20.59.42.70.00 Diğer müstahzar katkılar (yağlama yağları için kg 1500

20.59.42.90.00 Diğer müstahzar katkılar (diğer) kg 1500

20.59.42.90.00 Ağır mineral yağlar için müstahzar katkılar kg 1500

20.59.42.90.00 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar kg 1500

20.59.42.90.00 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)

kg 1500

20.59.42.90.00 Oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı
düzenleyen maddeler

kg 1500

20.59.43.30.00 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
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20.59.43.30.00 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

kg 1500

20.59.43.50.00 Antifriz müstahzarları ve buz çözücü hazır sıvılar kg 1500

20.59.43.50.00 Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar
sıvılar

kg 1500

20.59.51.00.00 Thaumatine kg 1500

20.59.51.00.00 Pproteinli maddeler ve türevlerinin diğerleri kg 1500

20.59.51.00.00 Peptonlar ve türevleri; diğer protein maddeleri ve bunların
türevleri; deri tozu (glutelinler ve prolaminler, globulinler,
glisinin, keratinler, nükleoproteidler ve protein izolatları içeren)

kg 1500

20.59.51.00.00 Konsantre süt proteinleri(Kuru madde ağırlığının %85'den fazla
protein ihtiva edenler)

kg 1500

20.59.52.10.00 Laboratuvarlarda/teşhiste kullanılan reaktifler
emdirilmiş/sıvanmış plastik plakalar

kg 1500

20.59.52.10.00 Laboratuvarlarda/teşhiste kullanılan reaktifler
emdirilmiş/sıvanmış kağıt plakalar

kg 1500

20.59.52.10.00 Kompozit diyagnostik reaktifler veya laboratuvar reaktifleri
(diyagnostik (tanı) reaktifler veya laboratuvar reaktifleriyle
kaplanmış veya emdirilmiş kağıt dahil)

kg 1500

20.59.52.10.00 Laboratuvarlarda/teşhiste kullanılan reaktifler ölçüsüne göre
kesilmiş

kg 1500

20.59.52.10.00 Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda/teşhiste kullanılan
reaktifler

kg 1500

20.59.52.30.00 Dişçilikte kullanılan çinko oksit; öjenole esaslı ölçü maddeleri kg 1500

20.59.52.30.00 Dişçilikte kullanılan elestomer esaslı ölçü maddeleri kg 1500

20.59.52.30.00 Model hamurları; dişçilik mumları ve diş ölçüsü alma bileşikleri;
dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar (çocuklar için
oyun/model hamurları dahil)

kg 1500

20.59.52.30.00 Model yapmaya mahsus patlar kg 1500

20.59.52.30.00 Diğer model patları, takım halinde; diğer kg 1500

20.59.52.30.00 Dişçi mumu kg 1500

20.59.52.30.00 Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar kg 1500

20.59.52.50.00 Bromoklordiflometan, bromotriflormetan veya dibromo-
tetrafloretan içerenler

kg 1500

20.59.52.50.00 Yangın söndürme aleti için diğer dolgu maddesi ve bileşimi kg 1500

20.59.52.50.00 Metan, etan veya propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC'ler)
içerenler

kg 1500

20.59.52.50.00 Metan, etan veya propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC'ler)
içerenler

kg 1500

20.59.52.50.00 Bromoklormetan içerenler kg 1500

20.59.52.50.00 Yangın söndürücüler için müstahzarlar ve dolum malzemeleri kg 1500

20.59.52.70.00 Mikro organizmaların gelişimi için hazır kültür ortamları kg 1500

20.59.52.70.00 Mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar kültür
ortamları

kg 1500

20.59.53.00.00 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

kg 1500

20.59.53.00.00 Dope edilmiş kimyasal elementler, diğer (elektronikte kullanılmak
üzere)

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
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20.59.53.00.00 Dope edilmiş silisyum (elektronikte kullanılmak üzere) kg 1500

20.59.54.00.00 Aktif hale getirilmiş karbon kg 1500

20.59.54.00.00 Aktif karbonlar kg 1500

20.59.55.50.00 'Bitirme maddeleri, v.b., amilaz temelli kg 1500

20.59.55.50.00 Apre/finisaj müstahzarları nişastalı madde miktarı <%55, başka
yerde yer almayan

kg 1500

20.59.55.50.00 Apre/finisaj müstahzarları nişastalı madde miktarı=>%83, başka
yerde yer almayan

kg 1500

20.59.55.50.00 Apre/finisaj müstah.%70=< nişastalı madde miktarı <%83, başka
yerde yer almayan

kg 1500

20.59.55.50.00 Apre/finisaj müstah.%55=< nişastalı madde miktarı <%70, başka
yerde yer almayan

kg 1500

20.59.55.70.00 Müstahzar haşıl ve apreler (mensucat sanayinde vb sanayilerde) kg 1500

20.59.55.70.00 Mordansaj müstahzarları (mensucat sanayinde vb sanayilerde) kg 1500

20.59.55.70.00 Mensucatın su geçirmez hale getirilmesine mahsus müstahzarlar;
mensucat sanayide kullanılan

kg 1500

20.59.55.70.00 Diğer müstahzarlar (mensucat sanayinde vb sanayide kullanılan kg 1500

20.59.55.70.00 'Bitirme maddeleri, vb., tekstil endüstrisinde kullanılanlar kg 1500

20.59.55.80.00 Müstahzar haşıl ve apreler (kağıt sanayinde vb. sanayilerde
kullanılan)

kg 1500

20.59.55.80.00 Diğer müstahzarlar (kağıt sanayinde vb. sanayilerde kullanılan) kg 1500

20.59.55.80.00 'Bitirme maddeleri vb., kağıt endüstrisinde kullanılanlar kg 1500

20.59.55.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış bitirme maddeleri, boya taşıyıcı
maddeler ve diğer müstahzarlar

kg 1500

20.59.55.90.00 Diğer müstahzarlar (deri sanayinde vb. sanayilerde kullanılan) kg 1500

20.59.55.90.00 Müstahzar apreler (deri sanayinde vb. sanayilerde kullanılan) kg 1500

20.59.56.20.00 Lehim, kaynak çubuklarının, elektrotlarının
sıvanmasında/kaplanmasında kullanılan müstahzarlar

kg 1500

20.59.56.20.00 Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar kg 1500

20.59.56.20.00 Metallere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı
müstahzarlar vb.

kg 1500

20.59.56.20.00 Metal yüzeyler için dekapaj (temizleme) müstahzarları kg 1500

20.59.56.20.00 Metal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak
pastaları ve tozları

kg 1500

20.59.56.30.00 Hazır vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler kg 1500

20.59.56.30.00 Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar kg 1500

20.59.56.40.00 Benzil 3-izobutiriloksi-1-izopropil-2, 2-dimetilpropil ftalat
vs.içeren reaksiyon karışımı

kg 1500

20.59.56.40.00 Diğer kauçuk ve plastikler için plastifiyan bileşikler kg 1500

20.59.56.40.00 Kauçuk ve plastikler için plastikleştirici bileşikler kg 1500

20.59.56.50.00 1,2 dihidro-2,2,4-trimetilkinolin oligomerlerinin karışımından
olan oksidasyonu önleyici

kg 1500

20.59.56.50.00 Kauçuk için oksidasyonu önleyici müstahzarlar kg 1500

20.59.56.50.00 Diğer oksidasyonu önleyici müstahzarlar kg 1500

20.59.56.50.00 Kauçuk/plastik.dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer
stabilizatör bileşikler

kg 1500

20.59.56.50.00 Oksidasyon önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikler için
diğer bileşik stabilizatörleri

kg 1500
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20.59.56.60.00 Katalizörler (ağırlık;%90 ve fazla pertikül buyu 10 mikronu az,
karışım içeren)

kg 1500

20.59.56.60.00 Diğer reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar ve katalitik
müstahzarlar

kg 1500

20.59.56.60.00 Diğer takviye katalizatörler kg 1500

20.59.56.60.00 Metanol içinde çözelti halinde etilrtifenilfosfonyum asetat içeren
katalizörler

kg 1500

20.59.56.60.00 Reaksiyon başlatıcılar, reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik
müstahzarlar

kg 1500

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

kg 1500

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

kg 1500

20.59.56.70.00 Karışım halinde diğer alkil benzen ve alkilnaftalenler kg 1500

20.59.56.70.00 Lineer alkilbenzen kg 1500

20.59.56.70.00 Karışım halinde diğer alkil benzenler kg 1500

20.59.56.70.00 Post dodesilbenzen ( heavy-alkylates ) kg 1500

20.59.56.70.00 Karışım halinde alkilbenzen ve alkilnaftalenler (HS 2707 (Yüksek
sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde yağlar ve
diğer ürünler) veya HS 2902 (Siklik hidrokarbonlar)'dekiler hariç)

kg 1500

20.59.57.20.00 Dökümhane kalıpları veya maçaları için hazır bağlayıcılar kg 1500

20.59.57.20.00 Dökümhane maçalarına/kalıplarına mahsus müstahzar (diğer) kg 1500

20.59.57.20.00 Dökümhane maçalarına/kalıplarına mahsus müstahzar (esası
sentetik reçine olanlar)

kg 1500

20.59.57.20.00 Dökümhane maçalarına/kalıplarına mahsus müstahzar (esası tabii
reçine olanlar)

kg 1500

20.59.57.30.00 Naftenik asitler, bunların esterleri ve suda çözünmeyen tuzları kg 1500

20.59.57.30.00 Naftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri kg 1500

20.59.57.40.00 Aglomera edilmemiş metal karbürler, kendi aralarında veya
metalik bağlayıcılarla karıştırılmış olanlar

kg 1500

20.59.57.40.00 Kendi aralarında/metalik bağlayıcılarla karıştırılmış aglomeresiz
metal karbür

kg 1500

20.59.57.50.00 Çimento, harç veya betonlar için hazır katkı maddeleri kg 1500

20.59.57.50.00 Çimento, harç/betonlara mahsus müstahzar katkılar kg 1500

20.59.57.70.00 Sorbitol; diğer hallerde (d-mannitol oranı >% 2) kg 1500

20.59.57.70.00 Sorbitol (D-glusitol hariç) kg 1500

20.59.57.70.00 Sorbitol; diğer hallerde (d-mannitol oranı = <% 2) kg 1500

20.59.57.70.00 Sorbitol; sulu çözelti halinde (d-mannitol oranı = <% 2) kg 1500

20.59.57.70.00 Sorbitol; sulu çözelti halinde (d-mannitol oranı >% 2) kg 1500

20.59.59.10.00 Petrol sülfonatları, bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli
asit.yağı, tuzu

TL 3000

20.59.59.10.00 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

TL 3000

20.59.59.10.00 İyon değiştiriciler; diğerleri TL 3000

20.59.59.10.00 İyon değiştiriciler; sentetik zeolit TL 3000

20.59.59.10.00 Elektrik tüpleri ve valflarında vakum teminine yarayan emici
bileşimler

TL 3000
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20.59.59.10.00 İyon değiştiriciler (esası sülfonlu karbonlar/tabii mineral madde
olanlar)

TL 3000

20.59.59.20.00 Pirolinyitler; ham kalsiyum tartarat; ham kalsiyum sitrat; aktif
madde olarak amin içeren pas önleyici müstahzarlar

TL 3000

20.59.59.20.00 Aktif eleman olarak amin içeren pas giderici müstahzarlar TL 3000

20.59.59.20.00 Pirolinyitler (kalsiyum pirolinyit gibi) ham kalsiyum tartarat, ham
kalsiyum sitrat

TL 3000

20.59.59.30.00 Vernikler vb. ürünler için anorganik karma çözücüler ve
incelticiler

kg 1500

20.59.59.30.00 İnorganik kompozit solventler ve incelticiler, cilalar vb. ürünler
için olanlar

kg 1500

20.59.59.40.00 Kazan taşı önleyiciler ve benzeri bileşikler kg 1500

20.59.59.40.00 Kabuklanmayı önleyici bileşikler vb. kg 1500

20.59.59.53.00 Elektroliz yoluyla kaplamada kullanılan müstahzarlar kg 1500

20.59.59.53.00 Elektro kaplamada kullanılan müstahzarlar kg 1500

20.59.59.57.00 Mono, di ve tri stearatlardan oluşan gliserin karışımları kg 1500

20.59.59.57.00 Gliserolün mono-, di- ve tri- yağ asidi esterlerinin karışımları
(yağların emülsiyonlaştırıcıları)

kg 1500

20.59.59.63.00 Eczacılıkta veya cerrahide kullanılan ürünler ve müstahzarlar kg 1500

20.59.59.63.00 Eczacılık ve cerrahide kullanılan diğer ürün ve müstahzarlar kg 1500

20.59.59.63.00 Monensin tuzlarının imalinden elde edilen ara ürünler kg 1500

20.59.59.63.00 İnsan için kullanılan (30.04)ilaçların antibiyotik imalat işlemi ara
ürünleri

kg 1500

20.59.59.65.00 Dökümcülükte kullanılan türden yardımcı ürünler kg 1500

20.59.59.65.00 Dökümhanelerde kullanılan yardımcı ürünler (döküm kalıpları
veya maçalar için kullanılan bağlayıcılar hariç)

kg 1500

20.59.59.67.00 İnşaat sanayiinde kullanılan, yanmayı ve su geçirmeyi önleyici
müstahzarlar ve benzeri koruyucu müstahzarlar

kg 1500

20.59.59.67.00 İnşaat sanayinde kullanılan yanmayı ve su geçirmeyi önleyen
müstahzarlar vb.

kg 1500

20.59.59.71.00 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler kg 1500

20.59.59.71.00 142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
kloroflorokarbon (CFCs) içermeyen

kg 1500

20.59.59.71.00 Sadece flor ve klorla perhalojenlenmiş diğer asiklik hidrokarbon
içerenler [(CFCs) hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs)]

kg 1500

20.59.59.71.00 R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)]
karışımı [(CFCs) hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs)]

kg 1500

20.59.59.71.00 Perflorokarbon (PFCs)/hidroflorokarbon (HFCs) içeren, fakat
kloroflorokarbon/hidrokloroflorokarbon (HCFCs) içermeyen

kg 1500

20.59.59.71.00 Metan, etan veya propanın halojenlenmiş türevlerini içeren
karışımlar

kg 1500

20.59.59.71.00 Karbon teraklorür içerenler kg 1500

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

kg 1500

20.59.59.71.00 Bromoklorodiflorometan,
bromotriflorometan/dibromotetrafloroetanlar içerenler

kg 1500

20.59.59.71.00 Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içerenler kg 1500

20.59.59.71.00 Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler kg 1500

20.59.59.71.00 Hidrokloroflorakarbonlar içeren, ancak kloroflorokarbonlar
(CFCs) içermeyen diğerleri

kg 1500
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20.59.59.75.00 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

kg 1500

20.59.59.75.00 Oksiran (etilenoksit) içerenler kg 1500

20.59.59.75.00 tris (2,3-dibromopropil) fosfat içerenler kg 1500

20.59.59.75.00 Poliklorine edilmiş bifenil (PCBs), poliklorine edilmiş terpen
(PCTs)/polibromine edilmiş bifeniller (PBBs) içeren

kg 1500

20.59.59.90.01 Oto Biodizel kg 1500

20.59.59.90.01 Biyoyakıtlar (dizel ikamesi) kg 1500

20.59.59.90.01 Yakıt Biodizel kg 1500

20.59.59.90.02 Havagazının tasfiyesinden hasıl olan amonyaklı sular kg 1500

20.59.59.90.02 Füzel yağları kg 1500

20.59.59.90.02 Dippel yağı kg 1500

20.59.59.90.02 Transmisyon kayışlarının kayganlığını önleyici müstahzarlar kg 1500

20.59.59.90.02 Seramik fırınlarının ısısını kontrola yarayan eriyebilen göstergeler kg 1500

20.59.59.90.02 Emülsiyon kırıcılar kg 1500

20.59.59.90.02 Işıl işlem tuzları kg 1500

20.59.59.90.02 Kimyasal dolgu ve katkı maddeleri kg 1500

20.59.59.90.02 Paslanmayı önleyici müstahzarlar kg 1500

20.59.59.90.02 Akümülatörler için kadmiyum oksit veya nikel hidroksit esaslı
bileşikler

kg 1500

20.59.59.90.02 Sakız mayası ( gomelastik ) kg 1500

20.59.59.90.02 Metan, etan/propanın halojenlenmiş türevlerini içeren karışımları
yerine ikame edilebilecek karışımlar

kg 1500

20.59.59.90.02 Gaz halindeki halojenlenmiş hidrokarbonların karışımları kg 1500

20.59.59.90.02 Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller kg 1500

20.59.59.90.02 Kloroparafinler kg 1500

20.59.59.90.02 Başlıca o alkyl (£ C10, cycloalkyl) alkyl (methyl, ethyl npropyl
veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren

kg 1500

20.59.59.90.02 Başlıca o alkyl (£ C10, cycloalkyl) N,Ndialkyl
phosphoramidocyanidates içeren

kg 1500

20.59.59.90.02 Başlıca [S2 amino) ethyl] hydrogen alkyl phosphonothioates ve
bunların oalkyl esterlerini içeren

kg 1500

20.59.59.90.02 Başlıca alkyl (methyl, ethyl, npropyl veya isopropyl) phosphonyl
difluorides içeren karışımlar

kg 1500

20.59.59.90.02 Başlıca [o2 dialkyl aminoethyl] hydrogen alkyl phosphonites ve
bunların oalkyl esterleri içeren

kg 1500

20.59.59.90.02 Başlıca N,N dialkyl (methyl, ethyl, npropyl veya isopropyl)
phosphoramidic dihalides içeren karışımlar

kg 1500

20.59.59.90.02 Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, npropyl veya isopropyl) N,Ndialkyl
phosphoramidates içeren

kg 1500

20.59.59.90.02 Başlıca N,Ndialkyl2chloroethylamines veya bunların
protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar

kg 1500

20.59.59.90.02 Başlıca N,Ndimethyl2aminoethanol veya N,Ndiethyl2amino
ethanol/protonlandırılmış tuzlarını içeren

kg 1500

20.59.59.90.02 Kimya sanayi/bağlı sanayilerde kullanılan diğer kimyasal ürünler kg 1500

20.59.59.90.02 Başlıca N,Ndialkyl aminoethane2thiols veya bunların
protonlandırılmış tuzlarını içeren

kg 1500
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20.59.59.90.02 Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil/isopropil grubu ihtiva
eden kimyasalları içeren diğer karışım

kg 1500

20.59.59.90.02 5 etil 2metil 1,3,2dioksafosforoinan 5 yl metil metil ester, Poksit
oluşan metil fosfonik asit karışımı

kg 1500

20.59.59.90.02 Aspartam Asesülfam Tuzu kg 1500

20.59.59.90.02 Zineb kg 1500

20.59.59.90.02 Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzarların
diğerleri

kg 1500

20.59.59.90.02 Masterbatch imalatı

20.59.59.90.02 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünler kg 1500

20.59.59.90.02 Lityum niyobat wafer kg 1500

20.59.59.90.02 Dimerize edilmiş yağ asitlerinden türetilmiş (molekül
ağır;520/550)aminlerin karışımı

kg 1500

20.59.59.90.02 3-izoksazol-5-ylamin kg 1500

20.59.59.90.02 Metil metilfosfonat ile bismetilfosfonat ve dimetil metilfosfonat,
oksiran ve difosfor pentaoksit karışımlarından

kg 1500

20.59.59.90.02 Yağ asidi mono-alkil esterleri, hacim itibariyle %96,5 veya daha
fazla ester içerenler

kg 1500

20.59.59.90.02 Farklı anyon içeren bileşiklerin tuzlarının karışımları kg 1500

20.59.59.90.02 Yazı teksirinde, matbaa merdanelerinde ve benzeri işlerde
kullanılan jelatin esaslı patlar

kg 1500

20.59.60.20.00 Sodyum kazeinat kg 1500

20.59.60.20.00 Kazeinatlar ve diğer kazein türevleri (kazein tutkalları hariç) kg 1500

20.59.60.20.00 Diğer kazein türevleri kg 1500

20.59.60.50.00 Albüminler; albüminatlar ve diğer albümin türevleri (yumurta
albümini hariç)

kg 1500

20.59.60.50.00 Süt albümini; kurutulmuş (yaprak, pul, flokon ve toz halinde) kg 1500

20.59.60.50.00 Süt albümini; insan gıdasına elverişli olmayan kg 1500

20.59.60.50.00 Albüminatlar ve diğer albümin türevleri kg 1500

20.59.60.50.00 Diğer albüminler; diğer kg 1500

20.59.60.50.00 Diğer albüminler; insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli
olmayanlar

kg 1500

20.59.60.50.00 Süt albümini; diğer kg 1500

20.59.60.80.00 Jelatin kg 1500

20.59.60.80.00 Jelatin türevleri kg 1500

20.59.60.80.00 Jelatin ve türevleri; balık tutkalı (kazein ve kemik tutkalları hariç) kg 1500

20.60.11.10.00 Aramidlerden devamsız lifler (işlem görmemiş) kg 1500

20.60.11.10.00 Devamsız aramid lifleri, kardelenmemiş, taranmamış veya
eğirmek için başka şekilde işlenmemiş olanlar

kg 1500

20.60.11.20.00 Diğer naylon/diğer poliamidlerden devamsız lifler (işlem
görmemiş)

kg 1500

20.60.11.20.00 Sentetik filament demetleri; naylon/diğer poliamidlerden kg 1500

20.60.11.20.00 Diğer poliamid lif ve devamsız elyaflar, kardelenmemiş,
taranmamış veya eğirmek için başka şekilde işlenmemiş olanlar

kg 1500

20.60.11.30.00 Sentetik devamsız lifler; poliesterlerden kg 1500

20.60.11.30.00 Polyester lif ve devamsız elyaflar, kardelenmemiş, taranmamış ya
da eğirmek için başka şekilde işlenmemiş olanlar

kg 1500

20.60.11.30.00 Sentetik filament demetleri; poliesterlerden kg 1500
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20.60.11.40.00 Sentetik devamsız lifler; akrilik/modakrilikten kg 1500

20.60.11.40.00 Sentetik filament demetleri; akrilik/modakrilikten kg 1500

20.60.11.40.00 Akrilik lif ve devamsız elyaflar, kardelenmemiş, taranmamış ya da
eğirmek için başka şekilde işlenmemiş olanlar

kg 1500

20.60.11.50.00 Polipropilenden sentetik lif ve devamsız elyaflar, kardelenmemiş,
taranmamış ya da eğirmek için başka şekilde işlenmemiş olanlar

kg 1500

20.60.11.50.00 Sentetik devamsız lifler; polipropilenden kg 1500

20.60.11.50.00 Sentetik filament demetleri; polipropilenden olanlar kg 1500

20.60.11.90.00 Diğer sentetik lif ve devamsız elyaflar, kardelenmemiş,
taranmamış ya da eğirmek için başka şekilde işlenmemiş olanlar

kg 1500

20.60.11.90.00 Sentetik filament demetleri-diğer kg 1500

20.60.11.90.00 Diğer sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş) kg 1500

20.60.12.20.00 Yüksek dayanırlıkta filament iplik, aramidden (dikiş iplikleri ve
perakende satışa hazır iplikler hariç)

kg 1500

20.60.12.20.00 Aramidlerden iplik (dikiş hariç) yüksek mukavemetli, toptan
(dtex=<67)

kg 1500

20.60.12.20.00 Aramidlerden sentetik balık ağı ipliği; yüksek mukavemetli,
toptan (dtex >67)

kg 1500

20.60.12.20.00 Aramidlerden diğer iplik (dikiş hariç) yüksek mukavemetli, toptan
(dtex=<67)

kg 1500

20.60.12.40.00 Naylon/diğer poliamidden iplik (dikiş hariç) yüksek mukavemetli,
toptan (dtex>660)

kg 1500

20.60.12.40.00 Naylon/diğer poliamidden sentetik balık ağı ipliği; yüksek
mukavemetli, toptan (dtex >67)

kg 1500

20.60.12.40.00 Naylon/diğer poliamidden iplik (dikiş hariç) yüksek mukavemetli,
toptan (67<dtex=<660)

kg 1500

20.60.12.40.00 Naylon/diğer poliamidden iplik (dikiş hariç) yüksek mukavemetli,
toptan (dtex=<67)

kg 1500

20.60.12.40.00 Yüksek dayanırlıkta filament iplik, naylon veya diğer
poliamidlerden (dikiş iplikleri, perakende satışa hazır iplikler ve
aramidlerden yüksek dayanırlıklı iplik hariç)

kg 1500

20.60.12.60.00 Poliesterden balıkağı ipliği (dtex>67; yüksek mukavemetli;
toptan)

kg 1500

20.60.12.60.00 Poliesterden diğer ipliği (dikiş hariç) (dtex=<660, yüksek
mukavemetli; toptan)

kg 1500

20.60.12.60.00 Poliesterden diğer ipliği (dikiş hariç) (dtex=<67; yüksek
mukavemetli; toptan)

kg 1500

20.60.12.60.00 Yüksek dayanırlıkta filament iplik, polyesterden (perakende satışa
hazır olanlar hariç)

kg 1500

20.60.12.60.00 Poliesterden diğer ipliği (dikiş hariç) (dtex>660, yüksek
mukavemetli; toptan)

kg 1500

20.60.13.10.00 Tekstil filament ipliği, poliamidlerden, perakende satışa hazır
olmayanlar (dikiş ipliği hariç)

kg 1500

20.60.13.10.00 Naylon veya diğer poliamidden iplik (dikiş hariç),tekkat, (tex
>6.7, 1m>50tur; toptan)

kg 1500

20.60.13.10.00 Diğer iplik, naylondan/diğer poliamidden (dikiş hariç) (tex=<6.7;
toptan, tek kat, 1m<50 tur)

kg 1500

20.60.13.10.00 Naylon/diğer poliamid tekstürize iplik (dikiş hariç) (tek katının
6.7<tex<50; 6, yüksek mukavemetli; toptan)

kg 1500

20.60.13.10.00 Naylon veya diğer poliamidden iplik (dikiş
hariç),tekkat,(tex<=6.7, 1m>50tur; toptan)

kg 1500
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20.60.13.10.00 Naylon/diğer poliamid tekstürize iplik (dikiş hariç) (tex<=6.7,
yüksek mukavemetli; toptan)

kg 1500

20.60.13.10.00 Diğer iplik, naylondan/diğer poliamidden (dikiş hariç) (tex>6.7;
toptan,tek kat bükülmemiş/1m=<50 tur bükülmüş)

kg 1500

20.60.13.20.00 Naylon, diğer poliamid tekstürize iplik (dikiş hariç) (tek katının
tex>50, yük.muk, toptan)

kg 1500

20.60.13.20.00 Halı filament ipliği, poliamidlerden, perakende satışa hazır
olmayanlar (dikiş ipliği hariç)

kg 1500

20.60.13.30.00 Poliesterden tekstürize iplik (dikiş hariç) (tex=<6.7; toptan) kg 1500

20.60.13.30.00 Poliesterden tekstürize iplik (dikiş hariç) (tex>6.7; toptan) kg 1500

20.60.13.30.00 Diğer iplik, poliesterden (dikiş hariç) (tex=<6.7; toptan, tek kat
bükülmemiş/1m=<50 tur bükülmüş)

kg 1500

20.60.13.30.00 Diğer iplik, poliesterden (dikiş hariç) (tex>6.7; toptan,tek kat
bükülmemiş/1m=<50 tur bükülmüş)

kg 1500

20.60.13.30.00 Diğer iplik, poliesterden (kısmen çekimli) (dikiş hariç) (tex=<6.7;
toptan,tek kat bükülmemiş/1m=<50 tur bükülmüş)

kg 1500

20.60.13.30.00 Tekstil filament ipliği, polyesterden, perakende satışa hazır
olmayanlar (dikiş ipliği hariç)

kg 1500

20.60.13.30.00 Diğer iplik, poliesterden (kısmen çekimli) (dikiş hariç) (tex>6.7;
toptan,tek kat bükülmemiş/1m=<50 tur bükülmüş)

kg 1500

20.60.13.30.00 Poliesterlerden iplikler (dikiş .hariç) (tex >6.7, 1m>50tur; toptan) kg 1500

20.60.13.30.00 Poliesterlerden iplikler (dikiş hariç) (tex<=6.7, 1m>50tur; toptan) kg 1500

20.60.13.40.00 Diğer iplik, polipropilenden (dikiş hariç) (tex=<6.7; toptan, tek kat
bükülmemiş/1m=<50 tur bükülmüş)

kg 1500

20.60.13.40.00 Diğer iplik, polipropilenden (dikiş hariç) (tex>6.7; toptan,tek kat
bükülmemiş/1m=<50 tur bükülmüş)

kg 1500

20.60.13.40.00 Filament iplikler, polipropilenden, perakende satışa hazır
olmayanlar (dikiş ipliği hariç)

kg 1500

20.60.13.40.00 Polipropilen iplikler (dikiş .hariç) tekkat (tex<=6.7, 1m>50tur;
toptan)

kg 1500

20.60.13.40.00 Polipropilen iplikler (dikiş .hariç) tekkat (tex>6.7, 1m>50tur;
toptan)

kg 1500

20.60.13.40.00 Polipropilenden tekstürize iplik (dikiş hariç) (tex=<6.7; toptan) kg 1500

20.60.13.40.00 Polipropilenden tekstürize iplik (dikiş hariç) (tex>6.7; toptan) kg 1500

20.60.13.50.00 Elastomerden diğer iplik (dikiş hariç) (tex=<6.7; toptan, tek kat,
1m<50 tur)

kg 1500

20.60.13.50.00 Filament iplikler, elastomerik, perakende satışa hazır olmayanlar kg 1500

20.60.13.50.00 Elastomerden diğer iplik (dikiş hariç) (tex>6.7; toptan, tek kat,
1m<50 tur)

kg 1500

20.60.13.90.00 Akrilik sentetik filamentden iplik (dikiş .hariç) (tex>6.7,
1m>50tur; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Cerrahi iplik imali için laktik asit, glikol asitin kopolim lif
iplikleri; tek kat, 1m<50 tur (tex=<6.7; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Cerrahi iplik imali için laktik asit, glikol asitin kopolim lif
iplikleri; tek kat, 1m<50 tur (tex>6.7; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Diğer iplikler (dikiş .hariç) (tex<=6.7, 1m>50tur; toptan) kg 1500

20.60.13.90.00 Diğer iplikler (dikiş .hariç) (tex>6.7, 1m>50tur; toptan) kg 1500

20.60.13.90.00 Diğer iplikler; tek kat bükülmemiş/1m=<50 tur
bükülmüş(tex>6.7; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Diğer iplikler; tek kat, 1m<50 tur (tex=<6.7; toptan) kg 1500
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20.60.13.90.00 Diğer sentetik filament iplikler, perakende satışa hazır olmayanlar
(dikiş ipliği hariç)

kg 1500

20.60.13.90.00 Diğer sentetik filamentden tekstürize iplik (dikiş hariç) (tex=<6.7;
toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Diğer sentetik filamentden tekstürize iplik (dikiş hariç) (tex>6.7;
toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Elbise kolu imali için polivinil alkolün tekstürizesiz filament lif
ipliği; tek kat, 1m<50 tur (tex>6.7; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Elbise kolu imali için polivinil alkolün tekstürizesiz filament lif
iplik; tek kat, 1m<50 tur (tex=<6.7; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus olan filament iplikler; tek
kat bükülmemiş/1m=<50 tur bükülmüş(tex=<6.7; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Akrilik sentetik filamentden iplik (dikiş .hariç) (tex<=6.7,
1m>50tur; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Akrilik esaslı sentetik filamentden tekstürize iplik(dikiş hariç)
(tex=<6.7; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Akrilik esaslı sentetik filamentden tekstürize iplik (dikiş hariç)
(tex >6.7; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus olanlar lif iplikleri; tek kat,
1m<50 tur (tex>6.7; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Vinil sentetik filamentden iplik (dikiş .hariç) (tex>6.7, 1m>50tur;
toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Vinil sentetik filamentden iplik (dikiş .hariç) (tex<=6.7,
1m>50tur; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Vinil esaslı sentetik filamentden tekstürize iplik(dikiş hariç)
(tex=<6.7; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Vinil esaslı sentetik filamentden tekstürize iplik (dikiş hariç)
(tex>6.7; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Tamamen poliglikolik asitten olanlar lif iplikleri; tek kat, 1m<50
tur (tex>6.7; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Tamamen poliglikolik asitten olan iplikler; tek kat
bükülmemiş/1m=<50 tur bükülmüş (tex=<6.7; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Politetraflor etilenden iplikler;tek kat bükülmemiş/1m=<50 tur
bükülmüş(tex=<6.7; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Politetraflor etilenden lif iplikleri; tek kat, 1m<50 tur (tex>6.7;
toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Sicim, kordon, ip, halat vb. eşyaların üretimi için bükülmemiş
polietilen filament iplik;(tex=<6.7; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Sicim, kordon, ip, halat vb. eşyaların üretimi için lif iplikleri; tek
kat, 1m<50 tur (tex>6.7; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Tamamen poliden bükülmemiş tek kat sentetik filament iplikler;
tek kat, 1m<50 tur (tex=<6.7; toptan)

kg 1500

20.60.13.90.00 Tamamen poliden bükülmemiş tek kat sentetik filament iplikler;
tek kat, 1m<50 tur (tex>6.7; toptan)

kg 1500

20.60.14.20.00 Polipropilenden sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha
fazla,kesit<=1mm)

kg 1500

20.60.14.20.00 Monofilamentler, polipropilenden, ≥ 67 desiteks, enine kesiti ≤ 1
mm (elastomerler hariç)

kg 1500

20.60.14.40.00 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

kg 1500
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20.60.14.40.00 Elastomerden sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha
fazla,kesit<=1mm)

kg 1500

20.60.14.40.00 Diğer sentetik şerit vb. (en<=5mm) kg 1500

20.60.14.40.00 Diğer sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha
fazla,kesit<=1mm)

kg 1500

20.60.14.40.00 Polipropilenden sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha fazla) kg 1500

20.60.21.20.00 Suni filament lifler ve devamsız elyaflar, viskos ipeğinden
(kardelenmemiş, taranmamış veya eğirmek için başka şekilde
işlenmemiş olanlar)

kg 1500

20.60.21.20.00 Suni devamsız (işlem görmemiş) (viskoz ipeğinden) kg 1500

20.60.21.20.00 Suni filament demetleri; viskoz ipeğinden kg 1500

20.60.21.40.00 Suni filament lifler, asetattan kg 1500

20.60.21.40.00 Asetattan suni filament demetleri kg 1500

20.60.21.90.00 Diğer suni filament lifler ve devamsız elyaflar (kardelenmemiş,
taranmamış veya eğirmek için başka şekilde işlenmemiş olanlar)

kg 1500

20.60.21.90.00 Suni devamsız (işlem görmemiş); asetatdan kg 1500

20.60.21.90.00 Diğerlerinden suni filament demetleri kg 1500

20.60.21.90.00 Suni devamsız (işlem görmemiş); proteik esaslı kg 1500

20.60.21.90.00 Suni devamsız (işlem görmemiş); diğer kg 1500

20.60.22.00.00 Viskoz ipeği ipliği (dikiş hariç) mukavemetli (dtex>660 (toptan) kg 1500

20.60.22.00.00 Yüksek dayanırlıklı filament iplikler, viskos ipeğinden, perakende
satışa hazır olmayanlar (dikiş iplikleri hariç)

kg 1500

20.60.22.00.00 Viskoz ipeği ipliği (dikiş hariç) yüksek mukavemetli (dtex<=67,
toptan)

kg 1500

20.60.22.00.00 Viskoz ipeği ipliği (dikiş hariç) mukavemetli, 67<dtex<=660,
toptan)

kg 1500

20.60.23.20.00 İplikler, viskos ipeği filamentlerinden, 67 desiteksten küçük olan
monofilamentler dahil, tek kat, perakende satışa hazır olmayanlar
(dikiş ipliği ve yüksek dayanırlıklı iplik hariç)

kg 1500

20.60.23.20.00 Proteik esaslı suni filamentden tekstürize iplik
(bükülmemiş/metrede <=120 tur) (dtex<=67, toptan)

kg 1500

20.60.23.20.00 Proteik esaslı suni filamentden tekstürize iplik
(bükülmemiş/metrede <=120 tur) (dtex>67, toptan)

kg 1500

20.60.23.20.00 Diğer viskoz ipeğinden iplik (bükülmemiş/metrede <=120 tur)
(dtex<=67, toptan)

kg 1500

20.60.23.20.00 Diğer viskoz ipeğinden iplik (bükülmemiş/metrede <=120 tur)
(dtex>67, toptan)

kg 1500

20.60.23.20.00 Diğer viskoz ipeğinden iplik (dikiş hariç) tekkat (dtex<=67,
120<1m<=250 tur; toptan)

kg 1500

20.60.23.20.00 Viskoz ipeği ipliği (dikiş hariç) tekkat (dtex<=67, 1m>250tur;
toptan)

kg 1500

20.60.23.20.00 Diğer viskoz ipeğinden tekstürize iplik (bükülmemiş/metrede
<=120 tur) (dtex<=67, toptan)

kg 1500

20.60.23.20.00 Diğer viskoz ipeğinden tekstürize iplik (bükülmemiş/metrede
<=120 tur) (dtex>67, toptan)

kg 1500

20.60.23.20.00 Viskoz ipeği ipliği (dikiş hariç) tekkat (dtex<=67,
120<1m<=250tur; toptan)

kg 1500

20.60.23.20.00 Viskoz ipeği ipliği (dikiş hariç) tekkat (dtex>67, 1m>250tur;
toptan)

kg 1500
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20.60.23.20.00 Viskoz ipeği ipliği (dikiş hariç) tekkat (dtex>67,
120<1m<=250tur; toptan)

kg 1500

20.60.23.20.00 Diğer viskoz ipeğinden iplik (dikiş hariç) tekkat (dtex>67,
120<1m<=250 tur; toptan)

kg 1500

20.60.23.40.00 Filament iplikler, selüloz asetatından, 67 desiteksten küçük olan
monofilamentler dahil, tek kat, perakende satışa hazır olmayanlar
(dikiş ipliği ve yüksek dayanırlıklı iplik hariç)

kg 1500

20.60.23.40.00 Diğer selüloz asetattan tek kat iplik (dtex>67) kg 1500

20.60.23.40.00 Diğer selüloz asetattan tek kat iplik (dtex<=67) kg 1500

20.60.23.40.00 Selüloz asetattan tek kat iplik (67 dtex'ten az) kg 1500

20.60.23.40.00 Selüloz asetattan diğer iplik (67 dtex'ten az) kg 1500

20.60.23.40.00 Selüloz asetattan diğer iplik (67 dtex'ten fazla) kg 1500

20.60.23.40.00 Selüloz asetattan tek kat iplik (67 dtex'ten fazla) kg 1500

20.60.23.90.00 Proteik esaslı suni filament tekstürize diğer iplikler (dikiş hariç)
(dtex>67; toptan)

kg 1500

20.60.23.90.00 Diğer suni filament tekstürize diğer iplikler (dikiş hariç) (dtex>67;
toptan)

kg 1500

20.60.23.90.00 Proteik esaslı suni filament tekstürize diğer iplikler (dikiş hariç)
(dtex<=67; toptan)

kg 1500

20.60.23.90.00 Diğer suni filament tekstürize diğer iplikler (dikiş hariç)
(dtex<=67; toptan)

kg 1500

20.60.23.90.00 Diğer suni filament diğer iplikler (dikiş hariç) (dtex<=67; toptan) kg 1500

20.60.23.90.00 Diğer suni filament diğer iplikler (dikiş hariç) (dtex>67; toptan) kg 1500

20.60.23.90.00 Diğer suni filament iplikler, 67 desiteksten küçük olan suni
monofilamentler dahil, tek kat, perakende satışa hazır olmayanlar
(dikiş ipliği hariç)

kg 1500

20.60.24.00.00 Suni şerit vb. en<=5mm kg 1500

20.60.24.00.00 Suni monofilamentler (>= 67 desiteks, kesit<=1mm) kg 1500

20.60.24.00.00 Suni monofilamentler, ≥ 67 desiteks, enine kesiti ≤ 1 mm, suni
tekstil malzemelerden görünür genişliği ≤ 5 mm olan şeritler vb.
şekillerde olanlar

kg 1500

21.10.10.30.00 Salisilik asit ve tuzları kg 1500

21.10.10.30.00 Salisilik asit kg 1500

21.10.10.30.00 Salisilik asitin diğer tuzları kg 1500

21.10.10.30.00 Sodyum salisilat kg 1500

21.10.10.50.00 Asetilsalisilik asit sodyum tuzu kg 1500

21.10.10.50.00 Asetilsalisilik asit esterleri kg 1500

21.10.10.50.00 Asetilsalisilik asitin diğer tuzları kg 1500

21.10.10.50.00 O-asetilsalisilik asit ile tuzları ve esterleri kg 1500

21.10.10.50.00 o-asetilsalisilik asit kg 1500

21.10.10.70.00 Etil, propil, butil, amil, benzil, stronelil, geranil ve rodinil
salisilatlar

kg 1500

21.10.10.70.00 Fenil salisilat (salol) kg 1500

21.10.10.70.00 Salisilik asit esterleri ve bunların tuzları (O-asetilsalisilik asit
hariç)

kg 1500

21.10.10.70.00 Metil salisilat kg 1500

21.10.10.70.00 Salisilik asitin diğer esterleri vb. tuzları; diğer kg 1500

21.10.20.10.00 Lizin dihidroklorür kg 1500

21.10.20.10.00 Lizin kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

21.10.20.10.00 Kalsiyum lizinat kg 1500

21.10.20.10.00 Lisin ve esterleri ile bunların tuzları kg 1500

21.10.20.10.00 Lizin esterleri ve tuzları kg 1500

21.10.20.10.00 Lizin monohidroklorür kg 1500

21.10.20.10.00 Lizinin diğer tuzları kg 1500

21.10.20.20.00 Glutamik asit hidroklorürü kg 1500

21.10.20.20.00 Glutamik asit kg 1500

21.10.20.20.00 Glutamik asidin diğer tuzları kg 1500

21.10.20.20.00 Diğer sodyum glutamatlar kg 1500

21.10.20.20.00 Glutamik asit ve tuzları kg 1500

21.10.20.20.00 Monosodyum glutamat kg 1500

21.10.20.20.00 Kalsiyum glutamat kg 1500

21.10.20.40.00 Betain kg 1500

21.10.20.40.00 Betain hidroklorür kg 1500

21.10.20.40.00 Betainin diğer tuzları kg 1500

21.10.20.40.00 Diğer fosfoaminolipidler kg 1500

21.10.20.40.00 Tetrametilamonyum formiyat kg 1500

21.10.20.40.00 Hekzadesiltrimetilamonyum bromür (setriamonyum bromür.
c.t.a.b.)

kg 1500

21.10.20.40.00 Kolin ve tuzları kg 1500

21.10.20.40.00 Lesitin kg 1500

21.10.20.40.00 Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri; lesitinler, diğer
fosfoaminolipidler

kg 1500

21.10.20.40.00 Dörtlü (kuaterner) amonyum tuzları ve hidroksitleri; lesitinler ve
diğer fosfoaminolipitler, kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin

kg 1500

21.10.20.60.00 Asiklik amidler ve türevleri ile bunların tuzları (asiklik
karbamatlar dahil)

kg 1500

21.10.20.60.00 Asetamid kg 1500

21.10.20.60.00 Asparajin kg 1500

21.10.20.60.00 Meprobomat (INN) kg 1500

21.10.20.60.00 Laurilamid kg 1500

21.10.20.60.00 Laurikasit dietanol amidi kg 1500

21.10.20.60.00 Glutamin kg 1500

21.10.20.60.00 Floroasetamid (ISO), monokropton (ISO) ve fosfamidon (ISO) kg 1500

21.10.20.60.00 Etilkarbamat (üretan) kg 1500

21.10.20.60.00 Diğer üretanlar kg 1500

21.10.20.60.00 Diğer asiklik amidler kg 1500

21.10.20.60.00 Asparajin tuzları kg 1500

21.10.20.70.00 2- Asetamidobenzoik asit kg 1500

21.10.20.70.00 Siklik amidler ve türevleri ile bunların tuzları (siklik karbamatlar
dahil) (üreinler ve türevleri ile bunların tuzları hariç)

kg 1500

21.10.20.70.00 Asetanilid kg 1500

21.10.20.70.00 Asetofenetidin (p-etoksiasetanilid, fenasetin) kg 1500

21.10.20.70.00 Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester) kg 1500

21.10.20.70.00 Diğer karboksiamid ve karbonik asidin amid grublu bileşikleri kg 1500

21.10.20.70.00 Etil asetanilid kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

21.10.20.70.00 Etinamat(INN) kg 1500

21.10.20.70.00 Profam kg 1500

21.10.20.70.00 Parasetamol (INN) kg 1500

21.10.20.70.00 p- asetimidazol kg 1500

21.10.20.70.00 Neostigmin metil sülfat kg 1500

21.10.20.70.00 Neostigmin bromür kg 1500

21.10.20.70.00 Metil asetanilid kg 1500

21.10.20.70.00 Lidokain hidroklorür kg 1500

21.10.20.70.00 Lidokain (INN) kg 1500

21.10.20.70.00 Fenilasetamid kg 1500

21.10.20.70.00 2- Asetamidobenzoik asit tuzları kg 1500

21.10.31.10.00 1-Hidroksi-4-6-octadecyloxy-2-nafytonikasit kg 1500

21.10.31.10.00 3-Kloro-6-siklohekzilaminospiro-3-one kg 1500

21.10.31.10.00 6-2-metilspiro-3-one kg 1500

21.10.31.10.00 Ambredtolit kg 1500

21.10.31.10.00 Diğer laktonlar kg 1500

21.10.31.10.00 Santonin kg 1500

21.10.31.10.00 Gamma-bütirolaktan kg 1500

21.10.31.10.00 İzoaskorbikasit kg 1500

21.10.31.10.00 Laktonlar (kumarin, metilkumarinler ve etilkumarinler hariç) kg 1500

21.10.31.10.00 Metil-6-dokosiloksi-1-hidroksi-4-3oxo-1h, 3h-nafto kg 1500

21.10.31.10.00 Nonalakton kg 1500

21.10.31.10.00 Fenolftalein kg 1500

21.10.31.30.00 1- Fenil- 3- pirazolidon kg 1500

21.10.31.30.00 Bileşikler, yapısında başka bir halkayla birleşmemiş pirazol
halkası olanlar (hidrojenlenmiş olsun veya olmasın)

kg 1500

21.10.31.30.00 Dimetil dimetilamino fenil pirazolan (amidoprin) kg 1500

21.10.31.30.00 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası olan
bileşikler- diğer

kg 1500

21.10.31.30.00 Fenazon (antiprin) ve türevleri- diğer kg 1500

21.10.31.30.00 Fenilbutazon (INN) kg 1500

21.10.31.30.00 Propifenazon (INN) kg 1500

21.10.31.30.00 Fenazon (antiprin) kg 1500

21.10.31.40.00 Hidantoin kg 1500

21.10.31.40.00 Hidantoinin türevleri kg 1500

21.10.31.40.00 Hidantoin ve türevleri kg 1500

21.10.31.55.00 Mephobarbital (INN) kg 1500

21.10.31.55.00 Pentobarbital kg 1500

21.10.31.55.00 Diğer malonil ürenin (barbutirik asit) diğer türev ve tuzları kg 1500

21.10.31.55.00 Butalbital (INN) kg 1500

21.10.31.55.00 Butabarbital kg 1500

21.10.31.55.00 Barbitalin tuzları kg 1500

21.10.31.55.00 Barbital kg 1500

21.10.31.55.00 Amobarbital (INN) kg 1500

21.10.31.55.00 Allobarbital (5, 5- diallilbarbutirik asit) kg 1500

21.10.31.55.00 Malonil üre (barbutirik asit) ve tuzları kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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21.10.31.55.00 Fenobarbitalin diğer tuzları kg 1500

21.10.31.55.00 Fenobarbital sodyum tuzu kg 1500

21.10.31.55.00 Fenobarbital kg 1500

21.10.31.55.00 Zopiklon (INN) kg 1500

21.10.31.55.00 Yapısında bir pirimidin halkası/piperazin halkası olan diğer
bileşikler

kg 1500

21.10.31.55.00 Vinilbital (INN) kg 1500

21.10.31.55.00 Thiopental na (INN) kg 1500

21.10.31.55.00 Siklobarbital (INN) kg 1500

21.10.31.55.00 Sekobarbital (INN) kg 1500

21.10.31.55.00 Sekbutabarbital (INN) kg 1500

21.10.31.55.00 Proxibarbal (INN) kg 1500

21.10.31.55.00 Methobarbital (INN) kg 1500

21.10.31.55.00 Metilfenobarbital (INN) kg 1500

21.10.31.55.00 Malonilüre (barbitürik asit) ile türevleri ve bunların tuzları kg 1500

21.10.31.59.00 Yapısında bir pirimidin halkası/piperazin halkası olan bileşikler;
diğer

kg 1500

21.10.31.59.00 Siprofloksasin kg 1500

21.10.31.59.00 Bileşikler, yapısında bir primidin halkası (hidrojenlenmiş olsun
veya olmasın) veya piperazin halkası olanlar (malonilüre
(barbitürik asit) ile türevleri hariç)

kg 1500

21.10.31.59.00 2, 5- Dimetil piperazin kg 1500

21.10.31.59.00 1, 4-diazabisiklo (2, 2, 2) oktan kg 1500

21.10.31.59.00 1- Amino- 4- metilpiperazin kg 1500

21.10.31.59.00 Pyrazophos kg 1500

21.10.31.59.00 Piperazinin diğer tuz ve türevleri kg 1500

21.10.31.59.00 Piperazin tartarat kg 1500

21.10.31.59.00 Piperazin sitrat kg 1500

21.10.31.59.00 Piperazin kalsiyum edatat kg 1500

21.10.31.59.00 Piperazin hidroklorür kg 1500

21.10.31.59.00 Piperazin hekzahidrat kg 1500

21.10.31.59.00 Piperazin fosfat kg 1500

21.10.31.59.00 Piperazin adipat kg 1500

21.10.31.59.00 Piperazin (dietilendiamin) kg 1500

21.10.31.59.00 Metakualon (INN) kg 1500

21.10.31.59.00 Meklokualon (INN) kg 1500

21.10.31.59.00 Laprazolam, zipeprol, meklokualon, metakualon tuzları kg 1500

21.10.31.59.00 Zipeprol (INN) kg 1500

21.10.31.59.00 Diazinon (ıso) kg 1500

21.10.31.59.00 Laprazolam (INN) kg 1500

21.10.31.70.00 2,6- Di-tert-butil-4- [4,6-bis (oktiltiyo)-1,3,5-triazi-2-ylamino]
fenol

kg 1500

21.10.31.70.00 Atrazin kg 1500

21.10.31.70.00 Bileşikler, yapısında başka bir halkayla birleşmemiş bir triazin
halkası (hidrojenlenmiş olsun olmasın) olanlar (melamin hariç)

kg 1500

21.10.31.70.00 Hekzojen (trimetilentrinitramin) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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21.10.31.70.00 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası olan
diğer bileşikler

kg 1500

21.10.31.70.00 Propazin kg 1500

21.10.31.70.00 Simazin kg 1500

21.10.31.70.00 Siyanitrik asit kg 1500

21.10.31.70.00 Metanamin (INN) (hekzametilentetramin) kg 1500

21.10.31.80.00 Tietilperazin kg 1500

21.10.31.80.00 Tioridazin kg 1500

21.10.31.80.00 Tioridazin tuzları kg 1500

21.10.31.80.00 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası
olan bileşikler; diğer

kg 1500

21.10.31.80.00 Bileşikler, yapısında bir fenotiazin halka-sistemi (hidrojenlenmiş
olsun veya olmasın) olanlar; daha fazla birleşmemiş olanlar

kg 1500

21.10.32.00.00 3-{1-[(7-(Hekzadesilsulfonilamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1 H,
3H-nafto [1,8-cd]piran-1-yl}-N,N-dimetil-1H-indol-vb.

kg 1500

21.10.32.00.00 Asetilsülfizokzazol kg 1500

21.10.32.00.00 Diğer sülfonamidler kg 1500

21.10.32.00.00 o-toluen sülfonamid kg 1500

21.10.32.00.00 p-aminobenzensülfonamid kg 1500

21.10.32.00.00 p-sülfamilbenzamin kg 1500

21.10.32.00.00 Sülfopirin kg 1500

21.10.32.00.00 Sülfametakzol kg 1500

21.10.32.00.00 Sülfatiazol kg 1500

21.10.32.00.00 Sülfizokzazol kg 1500

21.10.32.00.00 Sülfodiazin kg 1500

21.10.32.00.00 Sülfomerazin kg 1500

21.10.32.00.00 Sülfonamidler kg 1500

21.10.32.00.00 Sodyum sülfadimiden kg 1500

21.10.40.00.00 İzomalt kg 1500

21.10.40.00.00 Kimyaca saf diğer şekerler kg 1500

21.10.40.00.00 Şekerler, kimyasal olarak saf (glikoz vb. hariç); şeker eterleri ve
tuzları vb.

kg 1500

21.10.40.00.00 Maltilol [(?)-d-glukopiranozil-1, 4-d-glusitol] kg 1500

21.10.40.00.00 Ramnoz, rafinoz, mannoz kg 1500

21.10.40.00.00 Laktilol (4-o-ß-d-galaktopiranozil-d-glusitol) kg 1500

21.10.51.00.00 Vitamin H (biyotin) TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin H'nin türevleri TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin k (fitomenadion (INN)] TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin K'nın türevleri TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin pp (nikotinamit (INN)] TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin PP'nin diğer türevleri TL 3000

21.10.51.00.00 A+D vitaminlerinin tabii konsantreleri TL 3000

21.10.51.00.00 D;/dl; pantotenik asit TL 3000

21.10.51.00.00 Diğer provitaminler ve vitaminlerin karışımları TL 3000

21.10.51.00.00 Diğer vitaminler ve türevleri TL 3000

21.10.51.00.00 Diğer vitaminlerin tabii konsantreleri TL 3000



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
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21.10.51.00.00 Disodyum tokoferil fosfat TL 3000

21.10.51.00.00 Hidroksi kobalamin TL 3000

21.10.51.00.00 Kalsiyum askorbat TL 3000

21.10.51.00.00 Kalsiyum pantotanat TL 3000

21.10.51.00.00 Nikotinik asit (INN) TL 3000

21.10.51.00.00 Piridoksin hidroklorür TL 3000

21.10.51.00.00 Provitaminler (karışık olmayanlar) TL 3000

21.10.51.00.00 Provitaminler ve vitaminler, doğal veya sentezle üretilmiş (doğal
konsantreler dahil) bunların vitamin olarak kullanılan türevleri ve
bunların karışımları, herhangi bir solventte olsun veya olmasın

TL 3000

21.10.51.00.00 Riboflavin 5-ortofosfat esterinin tuzları TL 3000

21.10.51.00.00 Riboflavin 5-ortofosforik esteri TL 3000

21.10.51.00.00 Sodyum askorbat TL 3000

21.10.51.00.00 Sodyum pantotanat TL 3000

21.10.51.00.00 Tiyamin hidroklorür TL 3000

21.10.51.00.00 Tiyamin mononitrat TL 3000

21.10.51.00.00 Tokoferil asetat TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin a TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin a asetat TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin a asit (retinoik asit) TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin a 'nın diğer türevleri TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin a palmitat TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin a propiyonat TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin A+D3 TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin b 6 [piridoksin (INN)adermin, piridoksol] TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin b 6'nın diğer türevleri TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin B1 [tiamin (INN)anurin] TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin B12 [siyonokobalamin (INN)] TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin B12'nin diğer türevleri TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin B1'in diğer türevleri TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin B2 [riboflavin (INN)lakta flavin] TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin B2'nin diğer türevleri TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin B3/B5'in diğer türevleri TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin B9 [(folikasit (INN)/fitoroilglutamik asit] TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin B9'un türevleri TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin c [l;/dl; askorbik asit (INN)] TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin c'nin diğer türevleri TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin D2 [kalsifenol, ergokalsifenol (ergosterol)] TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin D3 (7-dehidrokollesterol) TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin D4 (22, 23-dihidroergesterol) TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin D5 (7-dehidro-beta stosterol) TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin D'nin türevleri TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin e (tokoferol) TL 3000

21.10.51.00.00 Vitamin e'nin diğer türevleri TL 3000

21.10.52.00.00 Adrenal hormonları Gram 1400

21.10.52.00.00 Testiküler hormonları Gram 1400



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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21.10.52.00.00 Diğer catecholamine hormonu bunların türevi ve yapısal
benzerleri

Gram 1400

21.10.52.00.00 Diğer hormonlar Gram 1400

21.10.52.00.00 Diğer hormonlar vb. türevleri; diğer Gram 1400

21.10.52.00.00 Tiroid hormonları Gram 1400

21.10.52.00.00 Diğerler hormonlar vb. diğer türevleri Gram 1400

21.10.52.00.00 Ensülin Gram 1400

21.10.52.00.00 Ensülin tuzları Gram 1400

21.10.52.00.00 Epinefrin Gram 1400

21.10.52.00.00 Hidrokortizon Gram 1400

21.10.52.00.00 Hipofiz arka lobu hormonları Gram 1400

21.10.52.00.00 Hipofiz ön lobu hormonları Gram 1400

21.10.52.00.00 Hormonlar, prostaglandinler, tromboksanlar ve lökotrienler, doğal
veya sentezle üretilmiş; bunların türevleri ve yapısal analogları
(temelde hormon olarak kullanılan zincir yapısı değiştirilmiş
polipeptitler dahil)

Gram 1400

21.10.52.00.00 Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri Gram 1400

21.10.52.00.00 Kortizon Gram 1400

21.10.52.00.00 Ostrojenler Gram 1400

21.10.52.00.00 Prednizolon (dehidrohidrokortizon) Gram 1400

21.10.52.00.00 Prednizon (dehidrokortizon) Gram 1400

21.10.52.00.00 Projestojenler (over hormonlar) Gram 1400

21.10.52.00.00 Prostaglandinler, thromoxanlar ve leukotrienler vb. türevleri Gram 1400

21.10.52.00.00 Somatotrapin, bunların türevi vb. yapıdakiler Gram 1400

21.10.52.00.00 Diğer aminoasit türevleri Gram 1400

21.10.53.00.00 Diğer alkaloidler TL 3000

21.10.53.00.00 Dimenhidrinat TL 3000

21.10.53.00.00 Efedrin TL 3000

21.10.53.00.00 Efedrin hidroklorür TL 3000

21.10.53.00.00 Efedrinin diğer tuzları TL 3000

21.10.53.00.00 Ekgonin TL 3000

21.10.53.00.00 Ergokristin TL 3000

21.10.53.00.00 Ergometrin (INN) ve tuzları TL 3000

21.10.53.00.00 Ergotamin (INN) ve tuzları TL 3000

21.10.53.00.00 Ergotoksin TL 3000

21.10.53.00.00 Etil morfin TL 3000

21.10.53.00.00 Etorphine (INN) TL 3000

21.10.53.00.00 Ezerin TL 3000

21.10.53.00.00 Fenetilin (INN) TL 3000

21.10.53.00.00 Fenetilin tuzları TL 3000

21.10.53.00.00 Glikosidler ve bitkisel alkaloidler, doğal veya sentezle üretilmiş,
ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri

TL 3000

21.10.53.00.00 Glikozitler vb. tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri; diğer TL 3000

21.10.53.00.00 Gliserizik asit (glisirizin) ve gliserizatlar TL 3000

21.10.53.00.00 Ham kokain TL 3000

21.10.53.00.00 Haşhaş sapı konsantreleri (tabi/sentez yolu ile elde edilen) TL 3000
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21.10.53.00.00 Hiyosin (skopolamin) TL 3000

21.10.53.00.00 Hiyosiyamin TL 3000

21.10.53.00.00 Homatropin TL 3000

21.10.53.00.00 Hydrocodone (INN) TL 3000

21.10.53.00.00 Hydromorphone (INN) TL 3000

21.10.53.00.00 Kafein TL 3000

21.10.53.00.00 Kafein tuzları TL 3000

21.10.53.00.00 Katin TL 3000

21.10.53.00.00 Katin tuzları TL 3000

21.10.53.00.00 Kınakına alkaloidleri vb. türevleri; diğer TL 3000

21.10.53.00.00 Kinin TL 3000

21.10.53.00.00 Kinin sülfat TL 3000

21.10.53.00.00 Kinin tuzları TL 3000

21.10.53.00.00 Kodein TL 3000

21.10.53.00.00 Levometanfetamin TL 3000

21.10.53.00.00 Liserjik asit ve tuzları TL 3000

21.10.53.00.00 Metafetamin (INN) TL 3000

21.10.53.00.00 Metafetamin racemate TL 3000

21.10.53.00.00 Metanfetamin TL 3000

21.10.53.00.00 Methyl ergometrine TL 3000

21.10.53.00.00 Metilefedrin TL 3000

21.10.53.00.00 Morfin TL 3000

21.10.53.00.00 Morfin hidroklorür TL 3000

21.10.53.00.00 Morfin sülfat TL 3000

21.10.53.00.00 Narkotin (noskapin (INN)] TL 3000

21.10.53.00.00 Narsein TL 3000

21.10.53.00.00 Neohesperidin dihidrokalkon (nhdc) TL 3000

21.10.53.00.00 Nicomorphine (INN) TL 3000

21.10.53.00.00 Norephedrine TL 3000

21.10.53.00.00 Oxycodone (INN) TL 3000

21.10.53.00.00 Oxymorphone (INN) TL 3000

21.10.53.00.00 Papaverin TL 3000

21.10.53.00.00 Pholcodine (INN) TL 3000

21.10.53.00.00 Pilokarpin TL 3000

21.10.53.00.00 Amigdalin TL 3000

21.10.53.00.00 Apomorfin TL 3000

21.10.53.00.00 Arbutin TL 3000

21.10.53.00.00 Atropin TL 3000

21.10.53.00.00 Barbexaclon TL 3000

21.10.53.00.00 Barbiturate de kinidin TL 3000

21.10.53.00.00 Buprenorphine (INN) TL 3000

21.10.53.00.00 Diasetil morfin (eroin) TL 3000

21.10.53.00.00 Diğer afyon alkaloidleri vb. türevleri; konsantreleri TL 3000

21.10.53.00.00 Diğer afyon alkaloidleri vb. türevleri; tuzları TL 3000

21.10.53.00.00 Piperin TL 3000
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21.10.53.00.00 Psicain neu TL 3000

21.10.53.00.00 Psilocybine TL 3000

21.10.53.00.00 Psödoefedrin TL 3000

21.10.53.00.00 Psödoefedrinin tuzları TL 3000

21.10.53.00.00 Rezerpin TL 3000

21.10.53.00.00 Rutosid (rutin) TL 3000

21.10.53.00.00 Rutosid türevleri TL 3000

21.10.53.00.00 Saponinler TL 3000

21.10.53.00.00 Steviosit TL 3000

21.10.53.00.00 Strofantin TL 3000

21.10.53.00.00 Tebain TL 3000

21.10.53.00.00 Teobromin TL 3000

21.10.53.00.00 Teobromin türevleri TL 3000

21.10.53.00.00 Teofiiin ve aminofilin türevleri TL 3000

21.10.53.00.00 Teofiiin ve aminofilin ve tuzları TL 3000

21.10.53.00.00 Thebacon (INN) TL 3000

21.10.53.00.00 Diğer alkaloidlerin konsantreleri TL 3000

21.10.53.00.00 Diğer çavdar mahmuzu alkaloidleri vb. türevleri, tuzları TL 3000

21.10.53.00.00 Diğer dijital glikozitler TL 3000

21.10.53.00.00 Diğer efedrinler ve tuzları TL 3000

21.10.53.00.00 Diğer kokain ve tuzları TL 3000

21.10.53.00.00 Dihydrokodeine (INN) TL 3000

21.10.53.00.00 Dijitoksin TL 3000

21.10.54.00.00 Antibiyotikler (ilaç hammaddesi) kg 1500

21.10.54.00.00 Viomisin ve türevleri; bunların tuzları kg 1500

21.10.54.00.00 Basitrasin ve türevleri; bunların tuzları kg 1500

21.10.54.00.00 Chlortetrasiklin kg 1500

21.10.54.00.00 Chlortetrasiklin hcı kg 1500

21.10.54.00.00 Diğer antibiyotikler kg 1500

21.10.54.00.00 Diğer sefalosporinler ve türevleri; bunların tuzları kg 1500

21.10.54.00.00 Dihidrostreptomisin tuzları, eterleri ve hihratları kg 1500

21.10.54.00.00 Erithromisin kg 1500

21.10.54.00.00 Erithromisin estolate kg 1500

21.10.54.00.00 Erithromisin ethyl succinate kg 1500

21.10.54.00.00 Erithromisin stearate kg 1500

21.10.54.00.00 Erithromisin ve türevleri; bunların tuzları; diğer kg 1500

21.10.54.00.00 Gentamisin kg 1500

21.10.54.00.00 Gentamisin sülfat kg 1500

21.10.54.00.00 Gentamisin'in diğer türevleri; bunların tuzları kg 1500

21.10.54.00.00 Groseofülvin ve türevleri; bunların tuzları kg 1500

21.10.54.00.00 Indanyl carbenicillin sodium kg 1500

21.10.54.00.00 Kanomisin ve türevleri; bunların tuzları kg 1500

21.10.54.00.00 Kloramfenikol kg 1500

21.10.54.00.00 Kloramfenikol palmitat kg 1500

21.10.54.00.00 Kloramfenikol pentatonat kg 1500
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21.10.54.00.00 Kloramfenikol ve türevleri; bunların tuzları; diğer kg 1500

21.10.54.00.00 Kolimisin ve türevleri; bunların tuzları kg 1500

21.10.54.00.00 Linkomisin kg 1500

21.10.54.00.00 Linkomisin hcl kg 1500

21.10.54.00.00 Linkomisin'in diğer türevleri; bunların tuzları kg 1500

21.10.54.00.00 Neomisin ve türevleri; bunların tuzları kg 1500

21.10.54.00.00 Netilmisin sülfat kg 1500

21.10.54.00.00 Oxytetrasiklin kg 1500

21.10.54.00.00 Oxytetrasiklin hcı kg 1500

21.10.54.00.00 Penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki türevleri; bunların
tuzları; diğer

kg 1500

21.10.54.00.00 Piperacillin monohydrate kg 1500

21.10.54.00.00 Polimiksin ve türevleri; bunların tuzları kg 1500

21.10.54.00.00 Rifampisin kg 1500

21.10.54.00.00 Rifampisin'in türevleri; bunların tuzları kg 1500

21.10.54.00.00 Sefaleksin monohidrat kg 1500

21.10.54.00.00 Sefradin kg 1500

21.10.54.00.00 Sefradin monohidrat kg 1500

21.10.54.00.00 Sefradoksil monohidrat kg 1500

21.10.54.00.00 Sefuroksim aksetil kg 1500

21.10.54.00.00 Sikloserin ve türevleri; bunların tuzları kg 1500

21.10.54.00.00 Steril ampisilin sodium kg 1500

21.10.54.00.00 Amoksilin anhydrous kg 1500

21.10.54.00.00 Amoksilin sodium kg 1500

21.10.54.00.00 Amoksilin trihydrate kg 1500

21.10.54.00.00 Amoksilinin diğer tuzları kg 1500

21.10.54.00.00 Ampisilin (INN)metampisilin (INN)pivampisilin (INN)bunların
tuzları; diğer

kg 1500

21.10.54.00.00 Ampisilin anhydrous kg 1500

21.10.54.00.00 Ampisilin sodium kg 1500

21.10.54.00.00 Ampisilin trihydrate kg 1500

21.10.54.00.00 Ampisilin+Betalaktamaz inhibitörleri kg 1500

21.10.54.00.00 Streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları; diğer kg 1500

21.10.54.00.00 Sultamycillin base kg 1500

21.10.54.00.00 Sultamycillin tosylat kg 1500

21.10.54.00.00 Tetrasiklin kg 1500

21.10.54.00.00 Tetrasiklin hcı kg 1500

21.10.54.00.00 Tetrasiklin phosphate kg 1500

21.10.54.00.00 Tetrasiklinler ve türevleri; bunların tuzları; diğer kg 1500

21.10.54.00.00 Tirotrisin ve türevleri; bunların tuzları kg 1500

21.10.54.00.00 Azidocillin sodium kg 1500

21.10.60.20.00 Guddelerin/diğer organların/bunların salgılarının hülasaları; diğer TL 3000

21.10.60.20.00 Salgı bezlerinin, diğer organların veya bunların salgılarının
ekstreleri (organoterapi için kullanılanlar)

TL 3000

21.10.60.20.00 Guddelerin/diğer organların/salgılarının hülasaları; insan menşeli TL 3000

21.10.60.40.00 İnsan menşeli olanlar TL 3000
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21.10.60.40.00 Heparin ve tuzları TL 3000

21.10.60.40.00 Hayvan menşeli tedavide kullanılan diğer maddeler TL 3000

21.10.60.40.00 Kurutulmuş guddeler diğer organlar (toz haline getirilmiş) TL 3000

21.10.60.40.00 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)

TL 3000

21.10.60.50.00 Risin TL 3000

21.10.60.50.00 Saksitoksin TL 3000

21.10.60.50.00 Tedavide, korunmada/teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış
hayvan kanı

TL 3000

21.10.60.50.00 Diğer mikroorganizma kültürleri TL 3000

21.10.60.50.00 Diğer toksinler TL 3000

21.10.60.50.00 Fermentler (diğerleri) TL 3000

21.10.60.50.00 Fermentler (hayvan sağlığında kullanılan) TL 3000

21.10.60.50.00 Hayvan sağlığında kullanılan toksinler TL 3000

21.10.60.50.00 İnsan kanı TL 3000

21.10.60.50.00 İnsan kanı; tedavi, korunma ve teşhise yönelik hazırlanmış hayvan
kanı; mikroorganizma kültürleri; toksinler (mayalar hariç)

TL 3000

21.20.11.30.00 Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri veya
streptomisinler veya bunların türevleri (dozlanılmamış)

TL 3000

21.20.11.30.00 Tıbbi ilaçlar (penisilin, penisilanik asit yapısındaki türevlerini,
streptomisin veya türevlerini içeren), terapatik (tedavi edici) veya
profilaktik (koruyucu) kullanım için, perakende satışa hazır
olmayanlar

TL 3000

21.20.11.50.00 Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar (dozlanmamış ve perakende
satılacak şekilde ambalajlanmamış)

TL 3000

21.20.11.50.00 Tıbbi ilaçlar, diğer antibiyotiklerden, perakende satışa hazır
olmayanlar

TL 3000

21.20.11.60.00 Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri
(dozlandırılmış veya perakende satış için)

TL 3000

21.20.11.60.00 Tıbbi ilaçlar, penisilin, streptomisin ve bunların türevlerinden,
dozlar halinde veya perakende satışa hazır olanlar

TL 3000

21.20.11.80.00 Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende
satış için ambalajlanmış)

TL 3000

21.20.11.80.00 Tıbbi ilaçlar, diğer antibiyotiklerden, perakende satışa hazır
olanlar

TL 3000

21.20.12.30.00 Ensülin içeren ilaçlar (dozlandırılmamış) TL 3000

21.20.12.30.00 Tıbbi ilaçlar, insülin içeren fakat antibiyotik içermeyenler,
terapatik (tedavi edici) veya profilaktik (koruyucu) kullanım için,
ölçülü dozlar halinde olmayanlar veya perakende satışa hazır
olmayanlar

TL 3000

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

TL 3000

21.20.12.50.00 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)

TL 3000

21.20.12.60.00 İnsülin içeren ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende satış için
ambalajlanmış)

TL 3000
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21.20.12.60.00 Tıbbi ilaçlar, insülin içeren fakat antibiyotik içermeyenler,
terapatik (tedavi edici) veya profilaktik (koruyucu) kullanım için,
ölçülü dozlar halinde veya perakende satışa hazır olanlar

TL 3000

21.20.12.70.00 Tıbbi ilaçlar, kortikosteroid hormonlarını, bunların türevlerini ve
yapısal analoglarını içerenler, ölçülü dozlar halinde veya
perakende satışa hazır olanlar

TL 3000

21.20.12.70.00 Böbreküstü bezi hormonlarını içeren ilaçlar (dozlandırılmış veya
perakende satış için ambalajlanmış)

TL 3000

21.20.12.70.00 Antibiyotikleri içermeyip, 29.37 pozisyonundaki hormonları
içeren diğer ilaçlar (dozlandırılmış, perakende için)

TL 3000

21.20.13.10.00 3.sınıf ilaçlar-alkaloitleri içerip antibiyotik./29.37 pozisyonundaki
hormon içermez (dozlandırılmamış)

TL 3000

21.20.13.10.00 2.sınıf ilaçlar-alkaloitleri içerip antibiyotik./29.37 pozisyonundaki
hormon içermez (dozlandırılmamış)

TL 3000

21.20.13.10.00 1.sınıf ilaçlar-alkaloitleri içerip antibiyotik./29.37 pozisyonundaki
hormon içermez (dozlandırılmamış)

TL 3000

21.20.13.10.00 Tıbbi ilaçlar, alkaloidlerden veya bunların türevlerinden,
perakende satışa hazır olmayanlar

TL 3000

21.20.13.20.00 1.sınıf ilaçlar; diğer bileşikleri içeren (dozlandırılmamış) TL 3000

21.20.13.20.00 1.sınıf ilaçlar; İyod veya iyod bileşiklerini içerenler
(dozlandırılmamış)

TL 3000

21.20.13.20.00 2.sınıf ilaçlar-diğer bileşikleri içeren (dozlandırılmamış) TL 3000

21.20.13.20.00 2.sınıf ilaçlar-İyod veya iyod bileşiklerini içerenler
(dozlandırılmamış)

TL 3000

21.20.13.20.00 3. sınıf ilaçlar;diğer(dozlandırılmamış TL 3000

21.20.13.20.00 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

TL 3000

21.20.13.40.00 Tıbbi ilaçlar, alkaloidlerden veya bunların türevlerinden,
perakende satışa hazır olanlar

TL 3000

21.20.13.40.00 Alkaloidleri veya türevlerini içerip,antibiyotikleri veya 29.37'deki
hormonları içermeyen ilaçlar (dozlu,perakende)

TL 3000

21.20.13.60.00 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

TL 3000

21.20.13.60.00 29.36 Pozisyonundaki vitaminleri veya diğer ürünleri içeren diğer
ilaçlar (dozlandırılmış, perakende için)

TL 3000

21.20.13.80.00 1.sınıf ilaçlar; diğer bileşikleri içeren(perakende satış şeklinde
ambalajlanmış)

TL 3000

21.20.13.80.00 1.sınıf ilaçlar; diğer bileşikleri içeren (dozlandırılmış) TL 3000

21.20.13.80.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tıbbi ilaçlar, karıştırılmış
veya karıştırılmamış ürünlerden yapılanlar, perakende satışa hazır
olanlar

TL 3000

21.20.13.80.00 3.sınıf ilaçlar; İyod veya iyod bileşiklerini içerenler (perakende
satış şeklinde ambalajlanmış)

TL 3000

21.20.13.80.00 3.sınıf ilaçlar; İyod veya iyod bileşiklerini içerenler
(dozlandırılmış)

TL 3000

21.20.13.80.00 3.sınıf ilaçlar; diğer bileşikleri içeren (perakende satış şeklinde
ambalajlanmış)

TL 3000

21.20.13.80.00 3.sınıf ilaçlar; diğer bileşikleri içeren (dozlandırılmış) TL 3000
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21.20.13.80.00 2.sınıf ilaçlar; İyod veya iyod bileşiklerini içerenler (perakende
satış şeklinde ambalajlanmış)

TL 3000

21.20.13.80.00 2.sınıf ilaçlar; İyod veya iyod bileşiklerini içerenler
(dozlandırılmış)

TL 3000

21.20.13.80.00 2.sınıf ilaçlar; diğer bileşikleri içeren(per. sat. şek. ambalajlanmış) TL 3000

21.20.13.80.00 2.sınıf ilaçlar; diğer bileşikleri içeren (dozlandırılmış) TL 3000

21.20.13.80.00 1.sınıf ilaçlar; İyod veya iyod bileşiklerini içerenler
(dozlandırılmış)

TL 3000

21.20.13.80.00 1.sınıf ilaçlar; İyod veya iyod bileşiklerini içerenler(per. sat. şek.
ambalajlanmış)

TL 3000

21.20.21.20.00 Kan frak. ile tadil edilmiş bağışıklık sağlayan ürünler; diğer TL 3000

21.20.21.20.00 Kan frak, tadil edilmiş bağışık.sağlayan ürünler; diğer, insan
menşeli

TL 3000

21.20.21.20.00 Hemoglobin TL 3000

21.20.21.20.00 Gamma; globulin TL 3000

21.20.21.20.00 Yılan serumu TL 3000

21.20.21.20.00 Antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları TL 3000

21.20.21.20.00 Aglutinan serumları TL 3000

21.20.21.20.00 Serum globulinleri TL 3000

21.20.21.20.00 Kan globulinleri TL 3000

21.20.21.20.00 Diğer serumlar TL 3000

21.20.21.40.00 İnsanlar için kullanılan aşılar; diğer TL 3000

21.20.21.40.00 İnsanlar için kullanılan aşılar TL 3000

21.20.21.40.00 Çocuk felci aşıları TL 3000

21.20.21.40.00 BCG aşısı TL 3000

21.20.21.40.00 Kabakulak aşısı TL 3000

21.20.21.40.00 Tifo aşısı TL 3000

21.20.21.40.00 Kolera aşısı TL 3000

21.20.21.40.00 Kızamık aşısı TL 3000

21.20.21.40.00 Karma aşı (DBT) TL 3000

21.20.21.60.00 Veterinerlikte kullanılan aşılar TL 3000

21.20.22.00.00 Kimyasal kontraseptik müstahzarlar, hormon ve spermisit esaslı TL 3000

21.20.22.00.00 Esası spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar TL 3000

21.20.22.00.00 Esası hormon olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar TL 3000

21.20.23.20.00 Kan gruplama reaktifleri TL 3000

21.20.23.20.00 Kan gruplarının/kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifler TL 3000

21.20.23.40.00 Radyografi muayeneleri için x; ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar TL 3000

21.20.23.40.00 Radyografi muayeneleri için X-ışınlarını geçirmeyen
müstahzarlar; hastaya uygulanmak üzere tasarlanmış diyagnostik
(tanı) reaktifleri

TL 3000

21.20.23.40.00 Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri TL 3000

21.20.24.20.00 Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler TL 3000

21.20.24.20.00 Yapışkanlı bandajlar veya benzeri maddeler, tıbbi bir malzemeyle
emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya kaplanmış, perakende satışa
hazır olanlar

TL 3000

21.20.24.30.00 Steril cerrahi katgütler TL 3000

21.20.24.30.00 Cerrahi dikişler için steril katgütler TL 3000
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21.20.24.40.00 Tıbbi gaz kompresler (tekstil maddelerinden) TL 3000

21.20.24.40.00 Tıbbi muşamba ve tafta angle (diğer maddelerden) TL 3000

21.20.24.40.00 Tıbbi üçgen sargı(tekstil maddelerinden) TL 3000

21.20.24.40.00 Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan diğer eczacılık maddeleri (diğer
maddelerden)

TL 3000

21.20.24.40.00 Alçılı sargı bezi(tekstil maddelerinden) TL 3000

21.20.24.40.00 Tekstil maddelerinden yapılmış diğer sargı bezleri, bandaj,
sparadlar, vb.

TL 3000

21.20.24.40.00 Hidrofil pamuk (vatka ve vatkadan mamul eşya) TL 3000

21.20.24.40.00 Başka yerde sınıflandırılmamış eczacılık maddeleri ile birlikte
kullanılan tamponlar, gazlı bezler, vb., perakende satışa hazır
olanlar

TL 3000

21.20.24.40.00 Gaz bezleri ve gazlı diğer eşya (tekstil maddelerinden) TL 3000

21.20.24.40.00 Gazlı diğer eşya (tekstil maddelerinden) TL 3000

21.20.24.40.00 Diğer eşya (vatka ve vatkadan mamul) TL 3000

21.20.24.60.00 İlk yardım çantaları ve kutuları TL 3000

21.20.24.60.00 İlk yardım çantaları ve setleri TL 3000

22.11.11.00.00 Turizm amaçlı otomobillerde kullanılan kauçuktan yeni dış
lastikler

adet 2600

22.11.11.00.00 Yeni havalı (pnömatik) lastikler, kauçuktan yapılmış,
otomobillerde kullanılanlar (yarış arabaları için olanlar da dahil)

adet 2600

22.11.11.00.00 Otomobiller için kauçuktan diğer yeni dış lastikler adet 2600

22.11.11.00.00 Minibüs, kamyonet, hafif kamyon konvansiyonel dış lastikler adet 2600

22.11.11.00.00 Minibüs, kamyonet ve hafif kamyon radyan dış lastikleri adet 2600

22.11.11.00.00 Binek oto dış lastikleri; tekstil kuşaklı radyan adet 2600

22.11.11.00.00 Binek oto dış lastikleri; konvansiyonel adet 2600

22.11.11.00.00 Binek oto dış lastikleri; çelik kuşaklı radyan adet 2600

22.11.12.00.00 Motosikletlerde kullanılanlar kauçuktan yeni dış lastikler adet 2600

22.11.12.00.00 Bisiklet dış lastiği; yeni adet 2600

22.11.12.00.00 Yeni havalı (pnömatik) lastikler, kauçuktan yapılmış,
motosikletlerde ve bisikletlerde kullanılanlar

adet 2600

22.11.13.55.00 Yeni havalı (pnömatik) lastikler, kauçuktan yapılmış, otobüslerde
veya kamyonlarda kullanılanlar, yük indeksi ≤ 121 olanlar

adet 2600

22.11.13.55.00 Kamyon, otobüste için kauçuktan dış lastik (yükleme
endeksi=<121)

adet 2600

22.11.13.55.00 Kamyon, otobüs konvansiyonel dış lastik (yük.endeksi =<121) adet 2600

22.11.13.55.00 Kamyon, otobüs radyan dış lastik (yükleme endeksi =<121) adet 2600

22.11.13.57.00 Yeni havalı (pnömatik) lastikler, kauçuktan yapılmış, otobüslerde
veya kamyonlarda kullanılanlar, yük indeksi > 121 olanlar

adet 2600

22.11.13.57.00 Kamyon, otobüste için kauçuktan dış lastik (yükleme endeksi
>121)

adet 2600

22.11.13.57.00 Kamyon, otobüs konvansiyonel dış lastik (yük.endeksi >121) adet 2600

22.11.13.57.00 Kamyon, otobüs radyan dış lastik (yükleme endeksi >121) adet 2600

22.11.13.70.00 Diğer uçaklar için kauçuktan yeni dış lastikler adet 2600

22.11.13.70.00 Sivil hava taşıtları için kauçuktan yeni dış lastikler adet 2600

22.11.13.70.00 Yeni havalı (pnömatik) lastikler, kauçuktan yapılmış, hava
taşıtlarında kullanılanlar

adet 2600
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22.11.14.00.01 Tarım veya ormancılık araçlarında kullanılan yeni pnömatik
kauçuk lastikler, ön dış

adet 2600

22.11.14.00.02 Tarım veya ormancılık araçlarında kullanılan yeni pnömatik
kauçuk lastikler, arka dış

adet 2600

22.11.14.00.03 İnşaat ve endüstriyel yükleme - boşaltma araçlarında kullanılan
yeni pnömatik kauçuk lastikler

adet 2600

22.11.14.00.04 Balık sırtı ya da benzeri desenli yeni pnömatik kauçuk lastikler
(tarım, ormancılık, inşaat veya endüstri araçları ve
makinelerindekiler hariç)

adet 2600

22.11.14.00.05 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)

adet 2600

22.11.15.30.00 Tekerlek bandajları adet 2600

22.11.15.30.00 Dolgu veya alçak basınçlı lastikler, dış lastikler için değişebilir
sırtlar, kauçuktan

adet 2600

22.11.15.30.00 Dış lastikler için değişebilir sırtlar adet 2600

22.11.15.30.00 Dolgu lastikleri adet 2600

22.11.15.50.00 Lastik kolonları, kauçuktan adet 2600

22.11.15.50.00 Kauçuk kolonlar adet 2600

22.11.15.70.01 Motosikletlerde kullanılanlar kauçuktan iç lastikler kg 1500

22.11.15.70.02 Traktör önlerinde kullanılan kauçuktan iç lastikler kg 1500

22.11.15.70.03 Traktör arkasında kullanılan kauçuktan iç lastikler kg 1500

22.11.15.70.04 Uçaklarda kullanılan kauçuktan iç lastikler kg 1500

22.11.15.70.05 Otomobil, bisiklet, otobüs ve kamyonlarda kullanılan kauçuktan iç
lastikler

kg 1500

22.11.15.70.06 Bisikletlerde (yardımcı motorlu olsun olmasın) ve mopedlerde
kullanılan kauçuktan iç lastikler

kg 1500

22.11.15.70.99 Diğer amaçlar için kullanılan kauçuktan iç lastikler kg 1500

22.11.16.00.00 Kauçuk kaplanmış metal şerit ve kuşaklar kg 1500

22.11.16.00.00 Şeritler, kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılanlar kg 1500

22.11.16.00.00 Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan diğer profiller kg 1500

22.11.16.00.00 Kauçuk kaplanmış tekstil şerit ve kuşaklar kg 1500

22.11.16.00.00 Üzerine kauçuk yapıştırıcı sürülmüş kauçuk mesnetli şeritler kg 1500

22.11.20.30.00 Otomobiller için sırt geçirilmiş dış lastikler adet 2600

22.11.20.30.00 Dış lastikler, sırt geçirilmiş, kauçuktan, otomobillerde kullanılmak
için olanlar

adet 2600

22.11.20.50.00 Otobüs/kamyon için sırt geçirilmiş dış lastikler adet 2600

22.11.20.50.00 Dış lastikler, sırt geçirilmiş, kauçuktan, otobüs ve kamyonlarda
kullanılmak için olanlar

adet 2600

22.11.20.90.00 Diğer hava taşıtları için sırt geçirilmiş dış lastikler adet 2600

22.11.20.90.00 Dış lastikler, sırt geçirilmiş, kauçuktan (hava taşıtlarında
kullanılmak için olanlar dahil; otomobil, otobüs ve kamyonlarda
kullanılmak için olanlar hariç)

adet 2600

22.11.20.90.00 Sırt geçirilmiş diğer dış lastikler adet 2600

22.11.20.90.00 Sivil hava taşıtları için sırt geçirilmiş dış lastikler adet 2600

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

kg 1500

22.19.10.00.00 Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka/şerit halinde) kg 1500
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22.19.20.13.00 Vulkanize edilmemiş kauçuk, karbon karası veya silis katkılı kg 1500

22.19.20.13.00 Karbon karası veya silika ile karıştırılmış kauçuk kg 1500

22.19.20.19.00 Karıştırılmış diğer kauçuk (vulkanize edilmemiş) kg 1500

22.19.20.19.00 Diğer vulkanize edilmemiş katkılı kauçuk, birincil formlarda veya
tabakalar, levhalar veya şeritler halinde

kg 1500

22.19.20.19.00 Çözeltiler; dispersiyonlar halinde karıştırılmış kauçuk kg 1500

22.19.20.19.00 Tabii kauçuğun kırmızı kil/proteinle olan ana karışımları kg 1500

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

kg 1500

22.19.20.19.00 Vulkanizasyona hazır karışımlar halinde tabii/sentetik kauçuktan
granüller

kg 1500

22.19.20.30.00 Diğer şekillerde vulkanize edilmemiş kauçuktan olan diğer çubuk,
boru, profil vb.

kg 1500

22.19.20.30.00 Rondelalar; diğer şekillerde vulkanize edilmemiş kauçuktan
olanlar

kg 1500

22.19.20.30.00 Vulkanize edilmemiş kauçuktan profiller kg 1500

22.19.20.30.00 Vulkanize edilmemiş kauçuktan şekiller ve eşyalar (çubuklar,
tüpler, profil şekilleri, diskler ve halkalar dahil) (lastiklere yeniden
sırt geçirmede kullanılan şeritler hariç)

kg 1500

22.19.20.30.00 Contalar; diğer şekillerde vulkanize edilmemiş kauçuktan olanlar kg 1500

22.19.20.30.00 Çıplak kauçuk iplik; diğer şekillerde vulkanize edilmemiş
kauçuktan olanlar

kg 1500

22.19.20.50.00 Vulkanize edilmiş kauçuktan diğer iplik ve ipler kg 1500

22.19.20.50.00 İp ve kordonlar, vulkanize kauçuktan kg 1500

22.19.20.50.00 Çıplak kauçuktan iplikler; vulkanize edilmiş kg 1500

22.19.20.70.00 Gözenekli olmayan kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler kg 1500

22.19.20.70.00 Tabaka, levha ve şeritler, vulkanize kauçuktan kg 1500

22.19.20.70.00 Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler kg 1500

22.19.20.83.00 Gözenekli kauçuktan çubuk ve profiller kg 1500

22.19.20.83.00 Çekme çubuklar ve profiller, gözenekli vulkanize kauçuktan kg 1500

22.19.20.85.00 Tabaka, levha ve şeritler, katı vulkanize kauçuktan, yer
kaplamaları için

kg 1500

22.19.20.85.00 Gözenekli olmayan kauçuktan; yer kaplamaları ve paspaslar kg 1500

22.19.20.87.00 Çekme çubuklar ve profiller, katı kauçuktan kg 1500

22.19.20.87.00 Gözenekli olmayan kauçuktan; diğerleri kg 1500

22.19.20.87.00 Gözenekli olmayan kauçuktan; sivil hava taşıtlarında kullanım
için

kg 1500

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

kg 1500

22.19.30.30.00 Tüp, boru ve hortumlar, vulkanize kauçuktan, takviyesiz kg 1500

22.19.30.55.00 Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek basınç için
(metal takviyeli) donanımsız

kg 1500

22.19.30.55.00 Hortumlar, vulkanize kauçuktan, metal takviyeli kg 1500

22.19.30.55.00 Hortum; vulkanize kauçuktan; basınçlı hava çekiçleri için (metal
takviyeli) donanımsız

kg 1500

22.19.30.55.00 Hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek basınç için (metal
takviyeli) donanımsız

kg 1500

22.19.30.57.00 Hortumlar, vulkanize kauçuktan, tekstil takviyeli kg 1500
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22.19.30.57.00 Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; diğerleri için (mensucat
takviye) donanımsız

kg 1500

22.19.30.57.00 Hortum; vulkanize kauçuktan; basınçlı hava çekiçleri için
(mensucat takviye) donanımsız

kg 1500

22.19.30.57.00 Hortum; vulkanize kauçuktan; yangı söndürmek için (mensucat
takviye) donanımsız

kg 1500

22.19.30.59.00 Hortum; vulkanize kauçuk; basınçlı hava çekiçleri için (diğer
madd. takviyeli) donanımsız

kg 1500

22.19.30.59.00 Hortum; vulkanize Kauçuk; diğer maddeler için (diğer madd.
takviyeli) donanımsız

kg 1500

22.19.30.59.00 Hortumlar, vulkanize kauçuktan, diğer maddelerle takviye edilmiş
veya birleştirilmiş (metal veya tekstille takviye edilmiş kauçuk
hortumlar hariç)

kg 1500

22.19.30.70.00 Hortum; vulkanize kauçuk; gaz/sıvı için (diğer madd. takviyeli)
donanımlı

kg 1500

22.19.30.70.00 Hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek basınç için (metal
takviyeli) donanımlı

kg 1500

22.19.30.70.00 Hortum; vulkanize kauçuktan; basınçlı hava çekiçleri için
(mensucat takviye) donanımlı

kg 1500

22.19.30.70.00 Hortum; vulkanize kauçuktan; basınçlı hava çekiçleri için (metal
takviyeli) donanımlı

kg 1500

22.19.30.70.00 Hortum; vulkanize kauçuktan; diğerleri için (mensucat takviye)
donanımlı

kg 1500

22.19.30.70.00 Hortum; vulkanize kauçuktan; için gaz/sıvı için (mensucat
takviye) donanımsız

kg 1500

22.19.30.70.00 Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; diğerleri için
(takviyesiz/birleşmemiş) donanımlı

kg 1500

22.19.30.70.00 Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; basınçlı hava çekiçleri için
özel (takviyesiz/birleşmemiş) donanımlı

kg 1500

22.19.30.70.00 Bağlantı elemanları, vulkanize kauçuktan, hortumlar için kg 1500

22.19.30.70.00 Hortum; vulkanize Kauçuk; diğer maddeler için (diğer madd.
takviyeli) donanımlı

kg 1500

22.19.30.70.00 Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; gaz/sıvı için
(takviyesiz/birleşmemiş) donanımlı

kg 1500

22.19.30.70.00 Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek basınç için
(metal takviyeli) donanımlı

kg 1500

22.19.30.70.00 Hortum; vulkanize kauçuk; basınçlı hava çekiçleri için (diğer
madd. takviyeli) donanımlı

kg 1500

22.19.40.30.00 Transmisyon kayışları, kauçuktan, trapez biçiminde ve/veya şerit
biçiminde (V-kayışlar dahil)

kg 1500

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

kg 1500

22.19.40.30.00 Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuk (kesiti trapez şeklinde,
180<çevre<240cm) (v yivli )

kg 1500

22.19.40.30.00 Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuk (kesiti trapez şeklinde,
60<çevre<180cm) (v yivli)

kg 1500

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

kg 1500

22.19.40.50.00 Konveyör bantları, kauçuktan kg 1500

22.19.40.50.00 Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (diğer maddelerle takviyeli) kg 1500

22.19.40.50.00 Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (metalle takviyeli) kg 1500
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22.19.40.50.00 Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (dokumaya elverişli
maddelerle takviyeli)

kg 1500

22.19.40.70.00 Senkronize kayışlar, kauçuktan kg 1500

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

kg 1500

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

kg 1500

22.19.40.90.00 Diğer transmisyon kolonu; vulkanize edilmiş kauçuk kg 1500

22.19.40.90.00 Transmisyon kayışları, kauçuktan (v-kayışlar ve v-kayış tertibatı,
trapez ve/veya şerit biçiminde olanlar, konveyör bantları,
senkronize kayışlar hariç)

kg 1500

22.19.50.50.00 Yapışkan bantlar, kauçuklu dokumadan, eni ≤ 20 cm olanlar kg 1500

22.19.50.50.00 Yapışkan kauçuklu bant (en=<20cm) kg 1500

22.19.50.70.00 Örme kauçuklu mensucat kg 1500

22.19.50.70.00 Kauçukla aglomere edilmiş, paralel dokunabilir ipliklerden
mensucat

kg 1500

22.19.50.70.00 Tekstil kumaşlar, kauçuklu dokumadan (eni ≤ 20 cm olan
yapışkan bantlar hariç)

kg 1500

22.19.50.70.00 Diğer kauçuklu mensucat kg 1500

22.19.60.00.00 Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk) kg 1500

22.19.60.00.00 Diğer eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk) kg 1500

22.19.60.00.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan giyim eşyası ve aksesuarı kg 1500

22.19.60.00.00 Giyim eşyası ve giysi aksesuarları (eldivenler, tek parmaklı
eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil), her türlü amaç için,
vulkanize kauçuktan olanlar (sert kauçuktan olanlar hariç)

kg 1500

22.19.60.00.00 Ev işinde kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk) kg 1500

22.19.71.20.00 Prezervatifler; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan adet 2600

22.19.71.20.00 Gebelik önleyici kılıflar (prezervatifler) adet 2600

22.19.71.30.00 Hijyenik ürünler veya eczacılık ürünleri, kauçuktan (gebeliği
önleyici kılıflar hariç)

kg 1500

22.19.71.30.00 Bebekler için emzikler vb. eşya; sertleştirilmemiş vulkanize
kauçuktan

kg 1500

22.19.71.30.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan hijyen eşyası ve eczacılık
eşyası

kg 1500

22.19.72.00.00 Yer döşeme ve paspası; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk kg 1500

22.19.72.00.00 Yer döşemeleri ve paspaslar, vulkanize kauçuktan (gözenekli
kauçuktan olanlar hariç)

kg 1500

22.19.73.10.00 Gözenekli vulkanize kauçuktan eşyalar, teknik işler için
kullanılanlar

kg 1500

22.19.73.10.00 Gözenekli kauçuktan diğer rondelalar kg 1500

22.19.73.10.00 Gözenekli kauçuktan diğer eşya kg 1500

22.19.73.10.00 Gözenekli kauçuktan diğer contalar kg 1500

22.19.73.10.00 Sivil hava taşıtları için gözenekli kauçuktan conta kg 1500

22.19.73.10.00 Sivil hava taşıtları için gözenekli kauçuktan rondelalar kg 1500

22.19.73.10.00 Sivil hava taşıtları için gözenekli kauçuktan diğer eşya kg 1500

22.19.73.21.00 Yazı silme lastiği; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk kg 1500

22.19.73.21.00 Silgiler, vulkanize kauçuktan kg 1500

22.19.73.23.00 Vulkanize kauçuktan diğer rondelalar kg 1500

22.19.73.23.00 Sivil hava taşıtları için vulkanize kauçuktan rondelalar kg 1500
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22.19.73.23.00 Vulkanize kauçuktan diğer eşya kg 1500

22.19.73.23.00 Vulkanize kauçuktan diğer contalar kg 1500

22.19.73.23.00 Sivil hava taşıtları için vulkanize kauçuktan conta kg 1500

22.19.73.23.00 Contalar, vulkanize kauçuktan kg 1500

22.19.73.23.00 Sivil hava taşıtları için vulkanize kauçuktan diğer eşya kg 1500

22.19.73.30.00 Tekne veya iskele usturmaçaları, vulkanize kauçuktan, şişirilebilir
olsun veya olmasın; vulkanize kauçuktan diğer şişirilebilir eşyalar

kg 1500

22.19.73.30.00 Vulkanize kauçuktan diğer şişirilebilir eşya kg 1500

22.19.73.30.00 Gemi/doklarda kullanılan çarpmayı önleyici kauçuk tampon kg 1500

22.19.73.45.00 Kauçuk eşya (traktör dışındaki taşıtların şasileri için metal
bağlantılı parçalar)

kg 1500

22.19.73.45.00 Kauçuk eşya (traktör dışındaki taşıtların karoserileri için metal
bağlantılı parçalar)

kg 1500

22.19.73.45.00 Kauçuk eşya (taşıtlar için metal bağlantılı parçalar) kg 1500

22.19.73.45.00 Metal bağlantı parçaları, kauçuktan, traktörler ve motorlu kara
taşıtları için olanlar

kg 1500

22.19.73.45.00 Kauçuk eşya (traktör şasisi için metal bağlantılı parçalar) kg 1500

22.19.73.45.00 Kauçuk eşya (traktör karoserileri için metal bağlantılı parçalar) kg 1500

22.19.73.47.00 Traktör dışındaki taşıtların karoserileri için sertleştirilmemiş
vulkanize kauçuktan diğer eşya

kg 1500

22.19.73.47.00 Traktör dışındaki taşıtların şasileri için sertleştirilmemiş vulkanize
kauçuktan diğer eşya

kg 1500

22.19.73.47.00 Traktör şasileri için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer
eşya

kg 1500

22.19.73.47.00 Taşıtlar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya kg 1500

22.19.73.47.00 Kalıplanmış parçaları, kauçuktan traktörler ve motorlu kara
taşıtları için olanlar

kg 1500

22.19.73.47.00 Genişletme manşonları; traktörlerin şasisi için sertleştirilmemiş
vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.47.00 Genişletme manşonları; traktörler için (şasi için hariç)
sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.47.00 Traktörlerin karoserileri için sertleştirilmemiş vulkanize
kauçuktan diğer eşya

kg 1500

22.19.73.47.00 Genişletme manşonları; traktör dışındaki taşıtların (şasi için hariç)
sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.47.00 Genişletme manşonları; traktör dışındaki taşıtların şasisi için
sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.49.00 Diğer plastiklerden; sivil hava taşıtları için aksam, parçaları kg 1500

22.19.73.49.00 Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; çocuk arabaları, pusetler vs.
arabalar vb. İçin aksam, parçaları

kg 1500

22.19.73.49.00 Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; demiryolu taşıtlarının,
tramvayların aksam, parçaları

kg 1500

22.19.73.49.00 Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; demiryolu, tramvay hatlarına
için aksam, parçalar

kg 1500

22.19.73.49.00 Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; kısa mesafe eşya taşıyıcıları için
aksam, parça

kg 1500

22.19.73.49.00 Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; motosiklet ve motorsuz
tekerlekli taşıtların aksam, parçaları

kg 1500

22.19.73.49.00 Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; tanklar ve diğer zırhlı savaş
taşıtları için aksam, parça

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

22.19.73.49.00 Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; taşıt, römork, yarı römorklar vb.
için aksam, parçaları

kg 1500

22.19.73.49.00 Metal bağlantı parçaları, kauçuktan (traktörler ve motorlu kara
taşıtları için olanlar hariç)

kg 1500

22.19.73.49.00 Diğer plastiklerden diğerleri kg 1500

22.19.73.50.00 Topuklar kauçuktan adet 2600

22.19.73.50.00 Dış taban ve topuklar, kauçuktan adet 2600

22.19.73.50.00 Dış taban kauçuktan adet 2600

22.19.73.65.00 Diğer aksam-parçalar; demiryolu ve tramvay hatlarında kullanılan
sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.65.00 Diğer aksam-parçalar; kısa mesafe eşya taşıyan araçlar için
sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.65.00 Diğer aksam-parçalar; motosiklet ve motorsuz tekerlekli taşıtlar
için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.65.00 Diğer aksam-parçalar; römork ve yarı römorklu taşıtlar için
sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.65.00 Diğer aksam-parçalar; sivil hava taşıtları dışındaki taşıtlar için
sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.65.00 Diğer aksam-parçalar; sivil hava taşıtları için sertleştirilmemiş
vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.65.00 Diğer aksam-parçalar; tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları için
sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.65.00 Genişletme manşonları; çocuk arabaları, puşetler vb. için
sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.65.00 Genişletme manşonları; demiryolu taşıtlarının, tramvayların
sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.65.00 Genişletme manşonları; demiryolu ve tramvay hatlarında
kullanılan sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.65.00 Genişletme manşonları; diğer araçlar için kg 1500

22.19.73.65.00 Genişletme manşonları; kısa mesafe eşya taşıyan araçlar için
sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.65.00 Genişletme manşonları; motosiklet ve motorsuz tekerlekli taşıtlar
için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.65.00 Kauçuk eşya (römorklar, yarı römorklar, aksam, parça için) kg 1500

22.19.73.65.00 Kauçuktan manşonlar ve apronlar kg 1500

22.19.73.65.00 Kauçuktan matbaa makineleri blanketleri kg 1500

22.19.73.65.00 Kauçuktan tıpalar kg 1500

22.19.73.65.00 Vulkanize edilmiş katı kauçuktan diğer eşyalar kg 1500

22.19.73.65.00 Diğer aksam-parçalar; demiryolu taşıtlarının, tramvayların
sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.65.00 Diğer aksam-parçalar; çocuk arabaları, puşetler vb. için
sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.65.00 Başka yerde sınıflandırılmamış vulkanize katı kauçuktan eşyalar kg 1500

22.19.73.65.00 Kauçuk eşya (tanklar, diğer zırhlı savaş taşıtlar için) kg 1500

22.19.73.65.00 Kauçuk eşya (motosikletler, tekerlekli koltukların aksamı) kg 1500

22.19.73.65.00 Kauçuk eşya (kendinden hareketli yük arabaları için) kg 1500

22.19.73.65.00 Kauçuk eşya (demiryolu taşıtlarının aksam, parça için) kg 1500

22.19.73.65.00 Kauçuk eşya (demiryolu hatları sabit malzemeleri için) kg 1500

22.19.73.65.00 Kauçuk eşya (çocuk arabaları, pusetler vb için) kg 1500
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22.19.73.65.00 Genişletme manşonları; römork ve yarı römorklu taşıtlar için
sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.65.00 Genişletme manşonları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya
mahsus olanlar

kg 1500

22.19.73.65.00 Genişletme manşonları; tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları için
sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

kg 1500

22.19.73.79.00 Sertleştirilmiş kauçuktan sağlığa tıbba ve cerrahiye mahsus eşya kg 1500

22.19.73.79.00 Sertleştirilmiş kauçuktan diğer eşya kg 1500

22.19.73.79.00 Sertleştirilmiş kauçuktan boru, hortum; sivil hava taşıtı kg 1500

22.19.73.79.00 Sertleştirilmiş kauçuk; külçe, blok, levha, tabaka, şerit, profil/boru
halinde

kg 1500

22.19.73.79.00 Sertleştirilmiş kauçuğun döküntü, artık ve tozları kg 1500

22.19.73.79.00 Sert kauçuk, sert kauçuğun döküntü, atık ve tozları ile sert
kauçuktan eşyalar

kg 1500

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

kg 1500

22.21.10.50.00 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)

kg 1500

22.21.10.70.00 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)

kg 1500

22.21.10.70.00 Vinil klorür polimerlerinden monofiller, çubuklar ve profiller
(en>1mm)

kg 1500

22.21.10.90.00 Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu > 1 mm
olanlar, çubuk ve profil halinde, plastikten olanlar (etilen
polimerlerinden ve vinil klorürün polimerlerinden olanlar hariç)

kg 1500

22.21.10.90.00 Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen
monofillerin diğerleri

kg 1500

22.21.10.90.00 Politetrafloretilenden monofiller, çubuklar ve profiller (en>1mm) kg 1500

22.21.10.90.00 Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden diğer
monofiller, çubuklar ve profiller (en>1mm)

kg 1500

22.21.10.90.00 Katılma polimerizasyonu ürünlerinden diğer monofiller, çubuklar
ve profiller (en>1mm)

kg 1500

22.21.10.90.00 Poliüretanlardan monofiller, çubuklar ve profiller (en>1mm) kg 1500

22.21.10.90.00 Akrilik ve metakrilik polimerlerinden,akrilmetakrilik
kopolimerlerinden monofiller, çubuklar ve profiller (en>1mm)

kg 1500

22.21.10.90.00 Fenoplastlardan monofiller, çubuklar ve profiller (en>1mm) kg 1500

22.21.21.30.00 Suni bağırsaklar (sucuk, sosis yapımında kullanılan tulumlar),
sertleştirilmiş proteinlerden veya selülozik maddelerden yapılmış

kg 1500

22.21.21.30.00 Suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları) sertleştirilmiş
proteinlerden

kg 1500

22.21.21.30.00 Suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları) selülozik plastik
maddelerden

kg 1500

22.21.21.53.00 Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, dikişsiz (ileri
işlem görmemiş)

kg 1500

22.21.21.53.00 Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, etilen polimerlerinden olanlar kg 1500

22.21.21.53.00 Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, diğerleri (ileri
işlem görmemiş)

kg 1500
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22.21.21.55.00 Sert borular, hortumlar; propilen polimerlerinden, diğerleri (ileri
işlem görmemiş)

kg 1500

22.21.21.55.00 Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, propilen polimerlerinden
olanlar

kg 1500

22.21.21.55.00 Sert borular, hortumlar; propilen polimerlerinden, dikişsiz (ileri
işlem görmemiş)

kg 1500

22.21.21.57.00 Sert borular, hortumlar; vinil klorür polimerlerinden, diğerleri
(ileri işlemsiz)

kg 1500

22.21.21.57.00 Sert borular, hortumlar; vinil klorür polimerlerinden, dikişsiz (ileri
işlemsiz)

kg 1500

22.21.21.57.00 Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, vinil klorür polimerlerinden
olanlar

kg 1500

22.21.21.70.00 Sert boru ve hortumlar: Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için
bağlantı elemanları takılmış olanlar

kg 1500

22.21.21.70.00 Sert boru, hortumlar ve bağlantı elemenlarının diğerleri kg 1500

22.21.21.70.00 Sert boru ve hortumlar: Sertleştirilmiş proteinlerden tabii
kauçuğun kimyasal türevlerinden olanlar

kg 1500

22.21.21.70.00 Sert boru ve hortumlar: Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini
geçecek bir uzunlukta kesilmiş

kg 1500

22.21.21.70.00 Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, plastikten olanlar (etilen
polimerlerinden, propilen polimerlerinden ve vinil klorür
polimerlerinden olanlar hariç)

kg 1500

22.21.21.70.00 Plastikten dikişli borular kg 1500

22.21.29.20.00 Diğer boru ve hortum (esnek) kırılma basıncı >= 27,6 MPA (sivil
havacılık için bağlantı elemanı)

kg 1500

22.21.29.20.00 Boru ve hortum (esnek) kırılma basıncı >= 27,6 MPA (sivil
havacılık için bağlantı elemanı)

kg 1500

22.21.29.20.00 Esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, patlama basıncı ≥ 27,6
Mpa olanlar

kg 1500

22.21.29.35.00 Diğer boru ve hortumlar: Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş
yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş

kg 1500

22.21.29.35.00 Dikişli borular; birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş kg 1500

22.21.29.35.00 Plastik tüp, boru ve hortumlar (minimum patlama basınçları 27,6
Mpa olan sert (rijit) veya esnek tüp, boru ve hortumlar, başka
malzemelerle takviye edilmiş veya birleştirilmiş olanlar ile
bağlantı parçalı olanlar hariç)

kg 1500

22.21.29.35.00 Plastikten diğer hortumlar, borular kg 1500

22.21.29.35.00 Sosis,sucuk,salam için suni kılıflar (birleştirilmemiş veya takviye
edilmemiş)

kg 1500

22.21.29.37.00 Plastik tüp, boru ve hortumlar, bağlantı parçalı olanlar (minimum
patlama basınçları 27,6 Mpa olan sert (rijit) veya esnek tüp, boru
ve hortumlar, başka malzemelerle takviye edilmiş veya
birleştirilmiş olanlar hariç)

kg 1500

22.21.29.37.00 Tüpler, borular, hortumlar-takviyesiz, bağlantı elemanları ile kg 1500

22.21.29.50.00 Diğer boru ve hortumlar: Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için
bağlantı elemanları takılmış olanlar

kg 1500

22.21.29.50.00 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)

kg 1500

22.21.29.50.00 Plastikten diğer boru ve hortumlar kg 1500

22.21.29.50.00 Plastikten diğer boru ve hortumlar: Dikişsiz ve enine kesitinin en
geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş

kg 1500
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22.21.29.50.00 Plastikten dikişli boru ve hortumlar kg 1500

22.21.29.70.00 Plastik tüp, boru ve hortumlar için plastik bağlantı parçaları
(ekleme elemanları, dirsekler, flanşlar dahil)

kg 1500

22.21.29.70.00 Boru ve hortum için bağlantı elemanı (elektrik iç tesisatında
kullanılan polivinil klorür bükülgen boru)

kg 1500

22.21.29.70.00 Boru ve hortum için bağlantı elemanı (diğerleri) kg 1500

22.21.29.70.00 Boru ve hortum için bağlantı elemanı (sert polivinil klorür boru
ekleme parçaları (basınçlı borular için)

kg 1500

22.21.30.10.00 Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, takviyesiz,
etilen polimerlerinden, kalınlıkları ≤ 0,125 mm olanlar

kg 1500

22.21.30.10.00 Plastik diğer plaka, levha vb; polietilenden, özgül kütle <0, 94,
kalın<0, 125mm; streç film

kg 1500

22.21.30.10.00 Plastikten film vb; polietilenden, özgül kütle <0, 94, kalın<0,
125mm

kg 1500

22.21.30.10.00 Plastik diğer plaka, levha, film vb; polietilenden, özgül kütle=>0,
94, kalın<0, 125mm

kg 1500

22.21.30.10.00 Plastik diğer plaka, levha, film vb; diğeretilen polimerlerinden,
kalın<0, 125mm

kg 1500

22.21.30.10.00 Plastik diğer plaka, levha vb; polietilenden, özgül kütle <0.94,
kalın<0, 125mm

kg 1500

22.21.30.17.00 Plastik diğer plaka, levha, film vb; etilen polimerlerinden,
kalın>0, 125mm

kg 1500

22.21.30.17.00 Sentetik kağıt hamuru; etilen polimerlerinden, kalın>0, 125mm kg 1500

22.21.30.17.00 Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, takviyesiz,
etilen polimerlerinden, kalınlıkları > 0,125 mm olanlar

kg 1500

22.21.30.21.00 Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler,  biaksiyal
yönelimli propilen polimerlerinden, kalınlıkları ≤ 0,10 mm olanlar

kg 1500

22.21.30.21.00 Propilen polimerlerinden levha,plaka,film,folye ve şerit; kalın <=
0, 10 mm boryente

kg 1500

22.21.30.21.00 Propilen polimerlerinden levha,plaka,film,folye ve şerit; kalın <=
0, 10 mm boryente, baskılı

kg 1500

22.21.30.23.00 Propilen polimerlerinden diğer levha; kalın <= 0, 10 mm kg 1500

22.21.30.23.00 Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, diğer
propilen polimerlerinden, kalınlıkları ≤ 0,10 mm olanlar

kg 1500

22.21.30.26.00 Şeritler, propilen polimerlerinden, kalınlığı > 0,10 mm ve
genişliği > 5 mm ve ≤ 20 mm olanlar, paketlemede kullanılanlar
(kendinden yapışkanlı ürünler hariç)

kg 1500

22.21.30.26.00 Propilen polimerlerinden levha,plaka,film,folye ve şerit; kalın > 0,
10 mm

kg 1500

22.21.30.30.00 Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, stiren
polimerlerinden olanlar, takviyesiz, vb.

kg 1500

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

kg 1500

22.21.30.35.00 Vinilklorür polim.levha, şerit, plaka;ağırlık;%6'dan fazla
plastifiyen içeren (kalı.< 1mm)

kg 1500

22.21.30.35.00 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, vinil klorür
polimerlerinden, plastizer içeriği ≥ % 6, kalınlığı ≤ 1 mm olanlar

kg 1500

22.21.30.36.00 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, vinil klorür
polimerlerinden, plastizer içeriği ≥ % 6, kalınlığı > 1 mm olanlar

kg 1500

22.21.30.36.00 Vinilklorür polimerinden levha, şerit, plaka;ağırlığı;%6'dan fazla
plastifiyen içer.(kal.>1mm)

kg 1500
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22.21.30.37.00 Vinilklorür polimerinden levha, şerit, plaka; diğerleri (kalınlık
1mm az)

kg 1500

22.21.30.37.00 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, vinil klorür
polimerlerinden, plastizer içeriği < % 6, kalınlığı ≤ 1 mm olanlar

kg 1500

22.21.30.38.00 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, vinil klorür
polimerlerinden, plastizer içeriği < % 6, kalınlığı > 1 mm olanlar

kg 1500

22.21.30.38.00 Vinilklorür polimerinden levha, şerit, plaka; diğerleri (kalınlık
1mm fazla)

kg 1500

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

kg 1500

22.21.30.53.00 Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, polimetil
metakrilattan, takviyesiz, vb.

kg 1500

22.21.30.59.00 Akrilik ve metaakrilik esterlerin kopolimerleri kg 1500

22.21.30.59.00 Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, başka yerde
sınıflandırılmamış, diğer akrilik polimerlerden, takviyesiz, vb.

kg 1500

22.21.30.59.00 Diğer akrilik polimerlerden şeritler kg 1500

22.21.30.61.00 Polikarbonatlardan levha, yaprak, film, folye ve şeritler kg 1500

22.21.30.61.00 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)

kg 1500

22.21.30.63.00 Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, doymamış
polyesterlerden, takviyesiz, vb.

kg 1500

22.21.30.63.00 Doymamış poliesterden levha, yaprak, film, folye ve şeritler kg 1500

22.21.30.65.00 Poli(etilen teraftalat) film (esnek manyetik disklerin imali için
72mikrometre<kalınlık<79mikrometreyi);

kg 1500

22.21.30.65.00 Plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, polietilen
tereftalattan, takviyesiz vb., kalınlıkları ≤ 0,35 mm olanlar

kg 1500

22.21.30.65.00 Polietilen tereftalatdan diğer şeritler; kalınlık < 0, 35 mm. kg 1500

22.21.30.67.00 Polietilen tereftalatdan seritler; kalınlık >0, 35 mm. kg 1500

22.21.30.67.00 Plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, polietilen
tereftalattan, takviyesiz vb., kalınlıkları > 0,35 mm olanlar

kg 1500

22.21.30.69.00 Diğer poliesterden levha, yaprak, film, folye ve şeritler kg 1500

22.21.30.69.00 Plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözeneksiz,
polyesterlerden olanlar (kendinden yapışkanlı ürünler ile
polikarbonatlardan, polietilen tereftalattan, doymamış
polyesterlerden olan yer, duvar, tavan kaplamaları hariç)

kg 1500

22.21.30.70.00 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)

kg 1500

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

kg 1500

22.21.30.70.00 Selüloz asetattan sinemacılık, fotoğrafçılık için rulo/şerit halinde
filmler

kg 1500

22.21.30.70.00 Selüloz asetattan diğer rulo/şerit halinde filmler kg 1500

22.21.30.70.00 Rejenere selülozdan levha, yaprak, film, folye ve şeritler kg 1500

22.21.30.70.00 Vulkanize liflerden levha, yaprak, film, folye ve şeritler
(gözeneksiz)

kg 1500
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Ölçü
Birim
Kodu

22.21.30.82.00 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)

kg 1500

22.21.30.82.00 Poliamidlerden levha, yaprak, film/şeritler kg 1500

22.21.30.86.00 Plastikten levha ve şeritlerin (polimid levha ve şeritler hariç)
diğerleri

kg 1500

22.21.30.86.00 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)

kg 1500

22.21.30.86.00 İyon değiştirici membranlar (kloralkali elekt.pillerde
kullan.mahsus florlanmış plastik)

kg 1500

22.21.30.86.00 Diğer katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar kg 1500

22.21.30.86.00 Bioryante poli(vinil alkol) film (ağırlık itibariyle >=% 97
poli(vinil alkol) içeren, kaplanmamış kalınlık <=1 mm)

kg 1500

22.21.30.86.00 Amino reçinelerden levha, yaprak, film/şeritler kg 1500

22.21.30.86.00 Poliamid levha ve şeritler kg 1500

22.21.30.86.00 Polivinil butiraldan levha, yaprak, film/şeritler kg 1500

22.21.30.86.00 Fenolik reçinelerden levha, yaprak, film/şeritler kg 1500

22.21.30.90.00 Diğer plastiklerden levha, yaprak, film/şeritler kg 1500

22.21.30.90.00 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)

kg 1500

22.21.30.90.00 Sertleştirilmiş proteinlerden levha, yaprak, film/şeritler kg 1500

22.21.41.20.00 Yalıtım amaçlı strafor (stiren polimer) duvar kaplamaları kg 1500

22.21.41.20.00 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, stiren
polimerlerinden, gözenekli

kg 1500

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

kg 1500

22.21.41.30.00 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, vinil klorür
polimerlerinden, gözenekli

kg 1500

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

kg 1500

22.21.41.50.00 Poliüretanlardan; levha, yaprak, film, folyeler ve şerit (gözenekli)
diğer

kg 1500

22.21.41.50.00 Poliüretanlardan; levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli)
esnek

kg 1500

22.21.41.50.00 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, poliüretanlardan,
gözenekli

kg 1500

22.21.41.70.00 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, rejenere
selülozdan, gözenekli

kg 1500

22.21.41.70.00 Rejenere selülozdan levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli) kg 1500

22.21.41.80.00 Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar (gözenekli) kg 1500
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22.21.41.80.00 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, plastikten,
gözenekli (stiren polimerlerinden, vinil klorür polimerlerinden,
poliüretanlardan ve rejenere selülozdan olanlar hariç)

kg 1500

22.21.41.80.00 Gözenekli olup plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar,
filmler, folyeler

kg 1500

22.21.42.30.00 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözeneksiz,
yoğunlaştırma/yeniden düzenleme polimerizasyonu ürünlerinden,
polyesterlerden (takviyeli, lamine edilmiş diğer malzemelerle
desteklenmiş/benzer şekilde birleştirilmiş olanlar),

kg 1500

22.21.42.30.00 Poliesterlerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler
ve şeritler

kg 1500

22.21.42.50.00 Fenolik reçinelerden levha, yaprak, film, folye ve şerit
(gözeneksiz)

kg 1500

22.21.42.50.00 Plakalar, şeritler, vb., fenolik reçinelerden, gözeneksiz kg 1500

22.21.42.75.00 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)

kg 1500

22.21.42.75.00 Amino reçineden levha, yaprak vb. (yüksek basınçta tabaka
tabaka tertip) dekoreli

kg 1500

22.21.42.79.00 Diğer plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler,
polimerizasyon ürünlerinden

kg 1500

22.21.42.79.00 diğer kondensasyon/çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden levha
vb (gözeneksiz)

kg 1500

22.21.42.79.00 Diğer katılma polimerizasyonu ürünlerinden levha, yaprak, film
vb (gözeneksiz)

kg 1500

22.21.42.79.00 Amino reçineden levha, yaprak, film, folye, şerit; diğer kg 1500

22.21.42.79.00 Amino reçineden levha, yaprak vb. (tabaka tabaka tertip) kg 1500

22.21.42.79.00 Poliamidlerden levha, yaprak, film, folye, şerit (gözeneksiz) kg 1500

22.21.42.79.00 Polivinil klorürden levha, yaprak, film, folye, şeritler (gözeneksiz) kg 1500

22.21.42.79.00 Poliüretanlardan levha, yaprak, film, folye, şerit (gözeneksiz) kg 1500

22.21.42.79.00 Polipropilenden levha, yaprak, film, folye, şeritler (gözeneksiz) kg 1500

22.21.42.79.00 Polietilenden levha, yaprak, film, folye, şeritler (gözeneksiz) kg 1500

22.21.42.80.01 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler,
polivinilklorür/polietilenden olanlar

kg 1500

22.21.42.80.02 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler,
poliamid/polietilenden olanlar

kg 1500

22.21.42.80.03 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler,
polipropilen/polietilenden olanlar

kg 1500

22.21.42.80.99 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler,
polietilen/polietilen tereftalattan olanlar

kg 1500

22.22.11.00.01 İdrar torbası; etilen polimerlerinden olanlar kg 1500

22.22.11.00.02 Torbalar ve çantalar (külahlar dahil) etilen polimerlerinden olanlar kg 1500

22.22.12.00.01 İdrar torbası; polivinil klorürden olanlar (etilen polimerlerinden
olanlar hariç)

kg 1500

22.22.12.00.02 Torbalar ve çantalar (külahlar dahil), polivinil klorürden olanlar
(etilen polimerlerinden olanlar hariç)

kg 1500

22.22.12.00.03 Plastiklerden aseptik dolum torbaları (etilen polimerlerinden
olanlar hariç)

kg 1500

22.22.12.00.04 Torbalar ve çantalar (külahlar dahil) diğer plastiklerden (etilen
polimerlerinden olanlar hariç)

kg 1500
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22.22.13.00.00 Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya kg 1500

22.22.13.00.00 Strafor (stiren polimer)'dan yapılan kutular (strafor balık kasaları
vb.)

kg 1500

22.22.13.00.00 Kutu, kasa, sandık ve malzeme taşıma veya paketlemede
kullanılan benzeri eşyalar, plastikten

kg 1500

22.22.14.50.00 Yarı katı ilaç şekilleri için kaplar; hacmi < 2 lt adet 2600

22.22.14.50.00 Katı ilaç şekilleri için kaplar; hacmi < 2 lt adet 2600

22.22.14.50.00 Damacana, şişe, matara ve malzeme taşıma veya paketlemede
kullanılan benzeri eşyalar, plastikten (kapasitesi ≤ 2 lt olanlar)

adet 2600

22.22.14.50.00 PET preform adet 2600

22.22.14.50.00 Diğer şişeler, mataralar vb eşya; hacmi < 2 lt adet 2600

22.22.14.70.00 Damacana, şişe, matara ve malzeme taşıma veya paketlemede
kullanılan benzeri eşyalar, plastikten (kapasitesi > 2 lt olanlar)

adet 2600

22.22.14.70.00 Damacanalar, şişeler, mataralar vb eşya; hacmi >2 lt adet 2600

22.22.19.10.00 Fotoğraf/sinema filmlerinin sarılmasına mahsus makaralar kg 1500

22.22.19.10.00 Diğer fotoğraf/sinema filmlerinin sarılmasına mahsus makaralar
vb eşya

kg 1500

22.22.19.10.00 Makara, masura, bobin ve benzeri mesnetler, plastikten kg 1500

22.22.19.10.00 Mürekkepli şeritler için boş kaset ve makaralar kg 1500

22.22.19.10.00 Diğer makaralar, masuralar, bobinler vb. eşya kg 1500

22.22.19.20.00 Şişeler için kapak ve kapsüller kg 1500

22.22.19.20.00 Kapak ve kapsüller, şişeler için, plastikten kg 1500

22.22.19.30.00 Tıpalar ve diğer kapama malzemeleri kg 1500

22.22.19.30.00 Tıkaçlar, kapaklar, tapalar ve diğer kapama malzemeleri (şişeler
için olanlar hariç), plastikten

kg 1500

22.22.19.50.00 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)

kg 1500

22.22.19.50.00 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus
diğer malzemeler

kg 1500

22.23.11.55.00 Pvc duvar/tavan kaplamaları; vinil klorür polimerlerinden m² 2300

22.23.11.55.00 Pvc yer kaplamaları; vinil klorür polimerlerinden m² 2300

22.23.11.55.00 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

m² 2300

22.23.11.59.00 Diğer zemin, duvar, tavan, vb. kaplamalar, vinil klorür
polimerlerinden

m² 2300

22.23.11.59.00 Vinil klorür polimerlerinden yer kaplamaları (kendinden yapışkan
olsun olmasın): kalınlık>5mm

m² 2300

22.23.11.59.00 Vinil klorür polimerlerinden yer kaplamaları (kendinden yapışkan
olsun olmasın): kalınlık<=5mm

m² 2300

22.23.11.90.00 Diğer plastiklerden olan diğer yer kaplamaları m² 2300

22.23.11.90.00 Zemin kaplamaları (rulo veya karo şeklinde), duvar veya tavan
kaplamaları, plastikten (vinil klorür polimerlerinden olanlar hariç)

m² 2300

22.23.11.90.00 İç mekan, duvar ve tavanlar için polistren karolar m² 2300

22.23.12.50.00 Lavabolar; plastiklerden adet 2600

22.23.12.50.00 Eviyeler adet 2600
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22.23.12.50.00 Banyo küvetleri; plastiklerden adet 2600

22.23.12.50.00 Duşlar; plastiklerden adet 2600

22.23.12.50.00 Banyo küvetleri, duş tekneleri, lavabolar, plastikten adet 2600

22.23.12.50.00 Mermeritten lavabolar ve mutfak tezgahları adet 2600

22.23.12.70.00 Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları; plastiklerden adet 2600

22.23.12.70.00 Klozet kapakları ve oturakları, plastikten adet 2600

22.23.12.90.00 Sifonlar adet 2600

22.23.12.90.00 Su depoları; plastiklerden adet 2600

22.23.12.90.00 Plastiklerden diğer duşlar, lavabolar, su depoları, bideler vb
hijyenik eşya

adet 2600

22.23.12.90.00 Bideler; plastiklerden adet 2600

22.23.12.90.00 Bideler, alafranga/alaturka tuvaletler, rezervuarlar ve benzeri sıhhi
ürünler, plastikten (banyo küvetleri, duşlar ve lavabolar,
klozetlerin oturak ve kapakları hariç)

adet 2600

22.23.13.00.00 Fiberglas/polyesterden yapılan su depoları, tanklar vb. ürünler,
kapasitesi > 300 litre

kg 1500

22.23.13.00.00 Depolar, tanklar, fıçılar, orta boy dökme yük konteynerleri ve
benzeri kaplar, kapasitesi > 300 litre, plastikten

kg 1500

22.23.13.00.00 Plastikten hacmi 300 litreyi >sarnıçlar, tanklar, fıçılar vb kaplar kg 1500

22.23.14.50.01 Plastikten pencereler ve bunların çerçeveleri ile pervazları ve
pencere eşikleri

adet 2600

22.23.14.50.02 Plastikten kapılar ve bunların çerçeveleri ile pervazları ve kapı
eşikleri

adet 2600

22.23.14.70.00 Plastikten panjurlar, storlar vb eşya ve aksam, parçaları kg 1500

22.23.14.70.00 Panjurlar, storlar, jaluziler ve benzeri eşyalar ile bunların
parçaları, plastikten

kg 1500

22.23.15.00.00 Yer muşambaları (linolyum) ile tekstil bir desteğe uygulanmış bir
sıvama veya kaplama maddesinden oluşan zemin kaplamaları
(linolyum bileşiklerinden tabakalar ve levhalar hariç)

m² 2300

22.23.15.00.00 Linoleum m² 2300

22.23.15.00.00 Diğer yer kaplamaları m² 2300

22.23.19.50.00 Montaj ve bağlantı elemanları, kalıcı tesisat için kullanılan (inşaat
malzemesi), plastikten

kg 1500

22.23.19.50.00 Plastikten kapı, pencere, merdiven, duvar/inşaat için bağlantı,
montaj elemanları

kg 1500

22.23.19.50.00 Plastik kapı ve pencere kolu (PVC olanlar dahil) kg 1500

22.23.19.90.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen plastikten diğer inşaat
malzemeleri

kg 1500

22.23.19.90.00 PVC çatı kaplama malzemeleri kg 1500

22.23.19.90.00 Fiberglas/polyesterden yapılan su depoları, tanklar vb. ürünler,
kapasitesi < 300 litre

kg 1500

22.23.19.90.00 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

kg 1500

22.23.20.00.00 Prefabrik yapılar, plastikten TL 3000

22.29.10.00.00 Giyim eşyası ve giysi aksesuarları (eldiven, yağmurluk, önlük,
kemer ve mama önlüğü dahil), plastikten (başlıklar hariç)

kg 1500

22.29.10.00.00 Polivinil klorür eldivenler (evlerde kullanılan) kg 1500
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22.29.10.00.00 Plastik giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarları kg 1500

22.29.21.30.00 Kendinden yapışkanlı şeritler, plastikten (vulkanize edilmemiş
doğal veya sentetik kauçuk içeren kaplaması olanlar) (genişliği ≤
20 cm olan rulolar halinde)

kg 1500

22.29.21.30.00 Yapışkan bantlar: Polivinil klorür veya polietilenden olanlar,
genişlik <=20cm

kg 1500

22.29.21.30.00 Yapışkan bantlar; diğer, rulo en=<20cm kg 1500

22.29.21.30.00 Yapışkan bantlar; polipropilenden olanlar, rulo en=<20cm kg 1500

22.29.21.40.00 Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Kondensasyon veya
çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden en=<20cm

kg 1500

22.29.21.40.00 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)

kg 1500

22.29.21.40.00 Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Diğerlerinden
en=<20cm

kg 1500

22.29.21.40.00 Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Katılma
polimerizasyonu ürünlerinden en=<20cm

kg 1500

22.29.22.40.00 Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Katılma
polimerizasyonu ürünlerinden en>20cm

kg 1500

22.29.22.40.00 Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Kondensasyon veya
çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden en>20cm

kg 1500

22.29.22.40.00 Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Yüzey işleminden daha
ileri işlem görmüş en>20cm

kg 1500

22.29.22.40.00 Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Diğerlerinden
en>20cm

kg 1500

22.29.22.40.00 Kendinden yapışkanlı tabaka, levha, bant, şerit, film, folyo ve
diğer yassı şekiller, plastikten, genişliği > 20 cm rulolar halinde
olsun veya olmasın (CN 3918'deki zemin, duvar ve tavan
kaplamaları hariç)

kg 1500

22.29.23.20.00 Sofra ve mutfak eşyası, plastikten kg 1500

22.29.23.20.00 Plastikten sofra ve mutfak eşyası kg 1500

22.29.23.40.00 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)

kg 1500

22.29.23.40.00 Plastikten diğer ev eşyası, sağlık veya tuvalet eşyası kg 1500

22.29.24.00.00 Plastikten aydınlatma cihazlarının aksam-parçaları TL 3000

22.29.24.00.00 Lambaların, aydınlatma ekipmanlarının, ışıklı tabelaların ve
benzerlerinin parçaları, plastikten

TL 3000

22.29.25.00.00 Plastikten okul ve büro malzemeleri kg 1500

22.29.25.00.00 Büro ve okul malzemesi, plastikten (kağıt ağırlıkları, mektup
açacakları, sümenler, kalemlikler ve kitap ayraçları dahil)

kg 1500

22.29.26.10.00 Plastik mobilya, karoseri/benzerleri için bağlantı elemanları kg 1500

22.29.26.10.00 Bağlantı parçaları, mobilya, kaporta ve benzerleri için, plastikten kg 1500

22.29.26.20.00 Plastikten küçük heykeller ve diğer süs eşyası kg 1500

22.29.26.20.00 Biblolar ve diğer süs eşyaları, plastikten (fotoğraf çerçeveleri,
resim çerçeveleri ve benzeri çerçeveler dahil)

kg 1500

22.29.26.30.00 Plastik drenaj girişinde suyun filtre edilmesi için delikli ızgara vb
eşya

kg 1500
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22.29.26.30.00 Delikli ızgaralar ve benzeri eşyalar, kanalizasyon girişlerinde
suyun filtre edilmesinde kullanılanlar, plastikten

kg 1500

22.29.29.10.00 Taraklar, saç tokaları vb., sert kauçuktan veya plastikten (elektro-
termik saç şekillendirme cihazları hariç)

kg 1500

22.29.29.10.00 Sertleştirilmiş kauçuktan/plastikten saç, süs tarakları, saç tokaları
vb. eşya

kg 1500

22.29.29.15.00 Saç firketeleri, bigudiler, vb.leri ile bunların parçaları, plastikten
(elektrotermik saç şekillendirme cihazları hariç)

kg 1500

22.29.29.20.00 Topuklar plastik maddelerden adet 2600

22.29.29.20.00 Dış taban ve topuklar, plastikten adet 2600

22.29.29.20.00 Dış taban plastik maddelerden adet 2600

22.29.29.50.00 Levhalardan yapılmış diğer eşyalar, plastikten kg 1500

22.29.29.50.00 Plastikten levhalardan kg 1500

22.29.29.90.00 Poliüretandan prezervatifler TL 3000

22.29.29.90.00 Plastikten yelpazeler,sapları ve saplarının aksamı TL 3000

22.29.29.90.00 Plastikten korseler,giyim eşyası veya aksesuarı için balenler ve
benzerleri

TL 3000

22.29.29.90.00 Plastikten ilaç ölçü kaşıkları TL 3000

22.29.29.90.00 Plastik veya diğer malzemelerden yapılmış diğer eşyalar (plastik
yol kasisleri (hız kesiciler), silikondan kek kalıpları ve plastik
ayakkabı kalıpları dahil)

TL 3000

22.29.29.90.00 Diğer plastiklerden yaprak, film/şeritler TL 3000

22.29.29.90.00 Ostomi kullanımlara mahsus olduğu tanımlanabilen aletler TL 3000

22.29.91.10.00 Plastik parçalar, makineler ve mekanik cihazlar için (içten
yanmalı pistonlu motorlardakiler, gaz türbinlerindekiler hariç)

TL 3000

22.29.91.25.00 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

TL 3000

22.29.91.27.00 Plastik parçalar, pikap platformları, pikaplar, kaset çalarlar,
manyetik bant kaydediciler ve diğer ses veya video kayıt/çoğaltma
cihazları için (pikap kafaları hariç)

TL 3000

22.29.91.30.00 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

TL 3000

22.29.91.40.00 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

TL 3000

22.29.91.50.00 Plastik parçalar, lokomotifler veya vagonlar ve demir yolu veya
tramvay raylarının bağlantı parçaları, mekanik sinyalizasyon,
güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları için

TL 3000

22.29.91.60.01 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer
kara taşıtları için elyafla güçlendirilmiş plastik aksam ve parçaları

TL 3000

22.29.91.60.02 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer
kara taşıtları için diğer plastik aksam ve parçaları (elyafla
güçlendirilmiş olanlar hariç)

TL 3000

22.29.91.80.00 Plastik parçalar, hava taşıtları ve uzay araçları için TL 3000
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22.29.91.93.00 Plastik parçalar, elektrikli makine ve ekipmanlar, ses kayıt ve
çoğaltma cihazları, televizyon görüntü ve ses kayıt ve çoğaltma
cihazları için

TL 3000

22.29.91.97.00 Plastik parçalar, optik, fotografik, sinematografik, tıbbi ve cerrahi
aletler ve cihazlar için olanlar ile ölçme, kontrol, hassas alet ve
cihazları için

TL 3000

23.11.11.10.00 Takviyesiz buzlu, renkli camlar m² 2300

23.11.11.10.00 Levhalar, telsiz (takviyesiz) olanlar, dökme veya haddelenmiş
camdan (emici veya yansıtıcı bir tabakası olsun veya olmasın),
başka bir şekilde işlem görmemiş olanlar

m² 2300

23.11.11.10.00 Yansıtıcı olmayan bir tabakası olan diğer camlar m² 2300

23.11.11.10.00 Yansıtıcı olmayan bir tabakası olan buzlu, renkli, dalgalı ve çizgili
camlar

m² 2300

23.11.11.10.00 Takviyesiz levha, yaprak; optik camdan, diğer m² 2300

23.11.11.10.00 Takviyesiz buzlu, renkli, dalgalı ve çizgili camlar (kütle halinde) m² 2300

23.11.11.10.00 Takviyesiz buzlu, renksiz camlar m² 2300

23.11.11.10.00 Takviyesiz dalgalı ve çizgili camlar m² 2300

23.11.11.10.00 Takviyesiz diğer camlar m² 2300

23.11.11.10.00 Takviyesiz diğer camlar (kütle halinde) m² 2300

23.11.11.10.00 Takviyesiz levha, yaprak (optik camdan, kütle halinde, ışık
geçirmez vb.)

m² 2300

23.11.11.30.00 Levhalar ile profiller, telli (takviyeli) olanlar, dökme veya
haddelenmiş camdan (emici veya yansıtıcı bir tabakası olsun veya
olmasın), başka bir şekilde işlem görmemiş olanlar

kg 1500

23.11.11.30.00 Takviyeli (telli) levha, yaprak; kütle halinde boyanmış, ışık
geçirmez, kaplanmış vb.

kg 1500

23.11.11.30.00 Takviye edilmiş (telli) levha, yaprak; diğer kg 1500

23.11.11.30.00 Dökme cam veya haddeden geçirilmiş profil cam kg 1500

23.11.11.50.00 Çekme/üfleme cam; 2, 5mm=<kalınlık<3, 5mm; kütle halinde
boyalı, ışık geçirmez/emici

m² 2300

23.11.11.50.00 Çekme/üfleme cam, optik camdan olanlar; diğer m² 2300

23.11.11.50.00 Çekme/üfleme cam, diğerleri m² 2300

23.11.11.50.00 Antik cam; kütle halinde boyanmış, ışık geçirmez/emici m² 2300

23.11.11.50.00 Antik cam m² 2300

23.11.11.50.00 Çekme/üfleme cam; 3, 5mm=<kalınlık<4, 5mm; kütle halinde
boyalı, ışık geçirmez/emici

m² 2300

23.11.11.50.00 Levhalar, çekilmiş veya üflenmiş camdan (emici veya yansıtıcı bir
tabakası olsun veya olmasın), başka bir şekilde işlem görmemiş
olanlar

m² 2300

23.11.11.50.00 Çekme/üfleme kalınlık =< 2, 5 mm.; kütle halinde boyanmış, ışık
geçirmez/emici

m² 2300

23.11.11.50.00 Çekme/üfleme cam; yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar m² 2300

23.11.11.50.00 Çekme/üfleme cam; kütle halinde boyanmış, ışık geçirmez/emici;
optik camdan

m² 2300

23.11.11.50.00 Çekme/üfleme cam; kalınlık >4, 5mm; kütle halinde boyalı, ışık
geçirmez/emici

m² 2300

23.11.12.12.00 Levhalar, telsiz (takviyesiz) olanlar, float, yüzeyi cilalanmış veya
parlatılmış camdan, yansıtıcı olmayan tabakalı olanlar

m² 2300

23.11.12.12.00 Takviyesiz cam (yansıtıcı olmayan bir tabakası olan) m² 2300
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23.11.12.14.00 Levhalar, telsiz (takviyesiz) olanlar, float, yüzeyi cilalanmış veya
parlatılmış camdan, emici veya yansıtıcı tabakalı, kalınlığı ≤ 3,5
mm olanlar

m² 2300

23.11.12.14.00 Takviyesiz cam (kalınlık =< 3, 5mm.emici/yansıtıcı) m² 2300

23.11.12.17.00 Levhalar, telsiz (takviyesiz) olanlar, float, yüzeyi cilalanmış veya
parlatılmış camdan, emici veya yansıtıcı tabakalı olan fakat, başka
türlü işlenmemiş, kalınlığı > 3,5 mm olanlar

m² 2300

23.11.12.17.00 Takviyesiz cam (3, 5 < kalınlık =< 4, 5mm.emici/yansıtıcı) m² 2300

23.11.12.17.00 Takviyesiz cam (kalınlık >4, 5mm.emici/yansıtıcı) m² 2300

23.11.12.30.00 Levhalar, telsiz (takviyesiz) olanlar, float, yüzeyi cilalanmış veya
parlatılmış camdan, kütle halinde boyanmış, ışık geçirmez hale
getirilmiş, kaplanmış ya da sadece parlatılmış olanlar

m² 2300

23.11.12.30.00 Takviyesiz cam (kalınlık>4, 5mm.kütle halinde boyalı, ışık
geçirmez, kaplı/cilalı)

m² 2300

23.11.12.30.00 Takviyesiz cam (kalınlık=<3, 5mm.kütle halinde boyalı, ışık
geçirmez, kaplı/cilalı)

m² 2300

23.11.12.30.00 Takviyesiz cam (3, 5<kalınlık=<4, 5mm.kütle halinde boyalı, ışık
geçirmez, kaplı)

m² 2300

23.11.12.90.00 Takviyesiz cam (3, 5 < kalınlık =< 4, 5mm; diğer) m² 2300

23.11.12.90.00 Takviyesiz cam (kalınlık =< 3, 5mm; diğer) m² 2300

23.11.12.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış float/parlatılmış/cilalanmış
camdan diğer levhalar

m² 2300

23.11.12.90.00 Takviye edilmiş (telli) cam m² 2300

23.11.12.90.00 Takviyesiz cam (kalınlık >4, 5mm; diğer) m² 2300

23.12.11.50.00 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)

kg 1500

23.12.11.50.00 Dökme, haddeden geçirilmiş, çekme ve üfleme flotal vs. optik
camlardan

kg 1500

23.12.11.90.00 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)

kg 1500

23.12.11.90.00 Her türlü sable cam (kum püskürtülmüş) kg 1500

23.12.11.90.00 Dökme, haddeden geçirilmiş, çekme ve üfleme flotal vs. diğer
camlardan

kg 1500

23.12.11.90.00 Şekilleri ne olursa olsun, kenarları işlenmiş camlar kg 1500

23.12.12.10.01 Emniyet camları, sertleştirilmiş (temperlenmiş), motorlu kara
taşıtlarında kullanım için uygun boyut ve şekilde olanlar

m² 2300

23.12.12.10.02 Emniyet camları, sertleştirilmiş (temperlenmiş) hava taşıtlarında,
uzay araçlarında, gemilerde ve diğer taşıtlarda kullanım için
uygun boyut ve şekilde olanlar (motorlu kara taşıtlarında
kullanılanlar hariç)

m² 2300

23.12.12.30.00 Sertleştirilmiş emniyet camı (bombeli, kütle halinde
boyanmış/emici/yansıtıcı olan)

m² 2300

23.12.12.30.00 Sertleştirilmiş emniyet camı (bombeli, emaye) m² 2300

23.12.12.30.00 Sertleştirilmiş emniyet camı (bombeli, diğer) m² 2300

23.12.12.30.00 Başka yerde sınıflandırılmamış sertleştirilmiş (temperlenmiş)
emniyet camları

m² 2300
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23.12.12.30.00 Sertleştirilmiş emniyet camı (düz, kütle halinde
boyanmış/emici/yansıtıcı olan)

m² 2300

23.12.12.30.00 Sertleştirilmiş emniyet camı (düz, diğer) m² 2300

23.12.12.30.00 Sertleştirilmiş emniyet camı (düz, emaye) m² 2300

23.12.12.50.01 Emniyet camları, lamine edilmiş, düz, motorlu kara taşıtlarda
kullanım için uygun boyut ve şekilde olanlar

kg 1500

23.12.12.50.02 Emniyet camları, lamine edilmiş, bombeli, motorlu kara taşıtlarda
kullanım için uygun boyut ve şekilde olanlar

kg 1500

23.12.12.50.03 Emniyet camları, lamine edilmiş, hava taşıtlarında, uzay
araçlarında, gemilerde ve diğer taşıtlarda kullanım için uygun
boyut ve şekilde olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar
hariç)

kg 1500

23.12.12.70.00 Rezistanslı/iletken düz emniyet camları (lamine; diğer) m² 2300

23.12.12.70.00 Rezistanslı/iletken bombeli emniyet camları (lamine; diğer) m² 2300

23.12.12.70.00 Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları (lamine; diğer) m² 2300

23.12.12.70.00 Diğer düz lamine emniyet camları m² 2300

23.12.12.70.00 Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları (lamine; diğer) m² 2300

23.12.12.70.00 Diğer bombeli lamine emniyet camları m² 2300

23.12.12.70.00 Başka yerde sınıflandırılmamış lamine edilmiş emniyet camları m² 2300

23.12.13.30.00 Çok katlı yalıtım camı; iki camı levha, birbirinden hava
tabakası/vakumla ayrılmış

m² 2300

23.12.13.30.00 Çok katlı yalıtım camı; kütle halinde boyalı, ışık geçirmez,
kaplanmış/emici vb.

m² 2300

23.12.13.30.00 Çok katlı yalıtım camı; diğer m² 2300

23.12.13.30.00 Çok katlı yalıtım camları m² 2300

23.12.13.50.00 Taşıtlar için dikiz aynaları adet 2600

23.12.13.50.00 Taşıtlar için dikiz aynaları; diğer adet 2600

23.12.13.50.00 Taşıtlar için dikiz aynaları; sadece kesilmiş olanlar adet 2600

23.12.13.90.00 Diğer cam aynalar, çerçeveli olsun veya olmasın kg 1500

23.12.13.90.00 Çerçevesiz cam aynalar; sadece kesilmiş olanlar kg 1500

23.12.13.90.00 Çerçevesiz cam aynalar; diğer kg 1500

23.12.13.90.00 Çerçeveli cam aynalar kg 1500

23.13.11.10.00 Eşya nakli/ambalajı için sterilizasyon kavanozu (hacmi 1.062 lt.) kg 1500

23.13.11.10.00 Eşya nakli/ambalajı için sterilizasyon kavanozu (hacmi 0.028
lt.az)

kg 1500

23.13.11.10.00 Eşya nakli/ambalajı için sterilizasyon kavanozu (hacmi 0.028 -
0.3)

kg 1500

23.13.11.10.00 Diğerleri için sterilizasyon kavanozu (hacmi 1.062 lt. fazla) kg 1500

23.13.11.10.00 Diğerleri için sterilizasyon kavanozu (hacmi 0.37-1.062 lt.) kg 1500

23.13.11.10.00 Diğerleri için sterilizasyon kavanozu (hacmi 0.028 lt.az) kg 1500

23.13.11.10.00 Saklama kavanozları, tıpalar, kapaklar ve diğer kapama araçları,
camdan (kullanım amacına uygun olarak muhafaza kaplarıyla
birlikte sunulan, herhangi bir malzemeden tıpalar veya kapaklar
dahil)

kg 1500

23.13.11.10.00 Eşya nakli/ambalajı için sterilizasyon kavanozu (hacmi 0.37-
1.062)

kg 1500

23.13.11.10.00 Camdan tıpa, kapak vb. kapama tertibatı kg 1500

23.13.11.10.00 Diğerleri için sterilizasyon kavanozu (hacmi 0.028 -0.37 lt.) kg 1500
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23.13.11.20.00 Boru şeklinde camdan çanak, tüp, damacana ve camdan (başka
yerde kullanılanlar) diğer kaplar

adet 2600

23.13.11.20.00 Boru şeklinde camdan çanak, tüp, damacana ve camdan
(eczacılıkta kullanılanlar) diğer kaplar

adet 2600

23.13.11.20.00 Muhafaza kapları, cam tüplerden yapılmış (saklama kavanozları
hariç)

adet 2600

23.13.11.30.00 Camdan diğer eşya (hacim; 2, 5 litre fazla ve diğer yerde
kullanılanlar)

adet 2600

23.13.11.30.00 Camdan diğer eşya (hacim; 2, 5 litre fazla ve eşya nakli/ambalajı
için)

adet 2600

23.13.11.30.00 Muhafaza kapları, camdan, nominal kapasitesi ≥ 2,5 litre olanlar
(saklama kavanozları hariç)

adet 2600

23.13.11.40.00 Şişeler; yiyecek ve içecek için, renksiz camdan (hacim < 0, 15
litre)

adet 2600

23.13.11.40.00 Yiyecek/içecek için renksiz cam şişe (hami; 1litre ve fazla) adet 2600

23.13.11.40.00 Şişeler; yiyecek ve içecek için, renksiz camdan (0, 33 =< hacim <
1 litre)

adet 2600

23.13.11.40.00 Şişeler; yiyecek ve içecek için, renksiz camdan (0, 15 =< hacim <
0, 33 litre)

adet 2600

23.13.11.40.00 Şişeler, renksiz camdan, içecekler ve gıda maddeleri için, nominal
kapasitesi < 2,5 litre olanlar (deriyle veya deri bileşimleriyle
kaplanmış şişeler ile biberonlar hariç)

adet 2600

23.13.11.50.00 Şişeler; yiyecek ve içecek için, renkli camdan (0, 33 =< hacim < 1
litre)

adet 2600

23.13.11.50.00 Şişeler; yiyecek ve içecek için, renkli camdan (0, 15 =< hacim <
0, 33 litre)

adet 2600

23.13.11.50.00 Şişeler, renkli camdan, içecekler ve gıda maddeleri için, nominal
kapasitesi < 2,5 litre olanlar (deriyle veya deri bileşimleriyle
kaplanmış şişeler ile biberonlar hariç)

adet 2600

23.13.11.50.00 Şişeler; yiyecek ve içecek için, renkli camdan (hacim < 0, 15 litre) adet 2600

23.13.11.50.00 Şişeler; yiyecek ve içecek için, renkli camdan (hacmi >1 litre) adet 2600

23.13.11.60.00 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)

adet 2600

23.13.11.60.00 Şişeler; yiyecek ve içecek için, diğer camdan (hacmi < 0.25 litre) adet 2600

23.13.11.60.00 Şişeler; yiyecek ve içecek için, diğer camdan (hacmi >0.25 litre) adet 2600

23.13.11.70.00 Cam muhafaza kapları, eczacılık ürünleri için nominal kapasitesi
< 2,5 litre olanlar

adet 2600

23.13.11.70.00 Eczacılık ürünleri için camdan eşya (hacmi < 0.055 litre) adet 2600

23.13.11.70.00 Eczacılık ürünleri için camdan eşya (hacmi >0.055 litre) adet 2600

23.13.11.80.00 Diğer ürünler için renkli camdan eşya adet 2600

23.13.11.80.00 Diğer ürünler için renksiz camdan eşya adet 2600

23.13.11.80.00 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)

adet 2600

23.13.12.20.00 Camdan ayaklı bardak; el imali olan (kurşun kristalden) adet 2600

23.13.12.20.00 Camdan diğer bardak; el imali olan, diğer (kurşun kristalden) adet 2600

23.13.12.20.00 Camdan diğer bardak; el imali olan, kesilmiş/dekorlanmış (kurşun
kristalden)

adet 2600
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23.13.12.20.00 Bardaklar, kurşun kristalinden, el yapımı (ayaklı olanlar dahil)
(cam seramiğinden olanlar hariç)

adet 2600

23.13.12.40.00 Camdan diğer bardak; makine imali olan, kesilmiş/dekorlanmış
(kurşun kristalden)

adet 2600

23.13.12.40.00 Bardaklar, kurşun kristalinden, makine yapımı (ayaklı olanlar
dahil) (cam seramiğinden olanlar hariç)

adet 2600

23.13.12.40.00 Camdan ayaklı bardak; makine imali olan (kurşun kristalden) adet 2600

23.13.12.40.00 Camdan diğer bardak; makine imali olan, diğer (kurşun
kristalden)

adet 2600

23.13.12.60.00 Camdan sertleştirilmiş; diğer bardak (diğerlerinden) adet 2600

23.13.12.60.00 Bardaklar, sertleştirilmiş camdan (ayaklı olanlar, cam
seramiğinden veya kurşun kristalinden olanlar hariç)

adet 2600

23.13.12.90.01 Diğer cam bardaklar, makine imali olan, diğerlerinden (makine
imali ayaklı bardaklar ile kesilmiş/başka şekilde dekorlanmış
olanlar dahil)

adet 2600

23.13.12.90.02 Diğer cam bardaklar, el imali olan, diğerlerinden (el imali ayaklı
bardaklar dahil)

adet 2600

23.13.13.10.00 Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya; el imali olan
(kurşun kıristaldan)

adet 2600

23.13.13.10.00 Cam eşyalar, sofra veya mutfak eşyası olarak kullanılanlar, kurşun
kristalinden, el yapımı (cam seramiğinden veya sertleştirilmiş
camdan olanlar ile bardaklar hariç)

adet 2600

23.13.13.10.00 Cam eşya (kurşun kristalden, tuvalet, yazıhane, ev teztinatı vb
işlere, el imali)

adet 2600

23.13.13.30.00 Cam eşya (kurşun kristalden, tuvalet, yazıhane, ev teztinatı vb
işlere, makine imali)

adet 2600

23.13.13.30.00 Cam eşyalar, sofra veya mutfak eşyası olarak kullanılanlar, kurşun
kristalinden, makine yapımı (cam seramiğinden veya
sertleştirilmiş camdan olanlar ile bardaklar hariç)

adet 2600

23.13.13.30.00 Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya; makine imali olan
(kurşun kıristaldan)

adet 2600

23.13.13.50.00 Cam sofra/mutfak eşyası; ısıya dayanıklı adet 2600

23.13.13.50.00 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)

adet 2600

23.13.13.60.00 Cam eşya (tuvalet, yazıhane, ev teztinatı vb. işler için, cam
seramiğinden)

adet 2600

23.13.13.60.00 Cam eşya (sofra ve mutfak işleri için, cam seramiğinden) adet 2600

23.13.13.60.00 Cam eşyalar, cam seramiğinden, sofra, mutfak, tuvalet, büro, iç
dekorasyon ve benzeri amaçlarla kullanılanlar

adet 2600

23.13.13.90.00 Sofra (bardaklar, cam seramiğinden, kurşun kristalinden,
sertleştirilmiş camdan olanlar hariç) ve mutfak işlerinde kullanılan
cam eşya, el imali olanlar

adet 2600

23.13.13.90.00 Sofra (bardaklar, cam seramiğinden, kurşun kristalinden olanlar
hariç) ve mutfak işlerinde kullanılan cam eşya, sertleştirilmiş
camdan makine imali olanlar (akvaryum dahil)

adet 2600

23.13.13.90.00 Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya; makine imali olan
(diğerlerinden)

adet 2600

23.13.13.90.00 Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya; el imali olan
(diğerlerinden)

adet 2600
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23.13.13.90.00 Camdan sertleştirilmiş sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya
(diğerlerinden)

adet 2600

23.13.13.90.00 Cam eşya (diğer, tuvalet, yazıhane, ev teztinatı vb.) adet 2600

23.13.13.90.00 Cam eşyalar, sertleştirilmiş camdan, sofra veya mutfak eşyası
olarak kullanılanlar (bardaklar hariç)

adet 2600

23.13.14.00.00 İzole edici, vakumlu kaplar için camdan iç gövdeler
tamamlanmayan eşya

adet 2600

23.13.14.00.00 İzole edici, vakumlu kaplar için camdan iç gövdeler tamamlanan
eşya

adet 2600

23.13.14.00.00 Termos veya diğer vakumlu kapların camdan yapılmış iç
yüzeyleri (tamamlanmamış ve tamamlanmış olanlar dahil)

adet 2600

23.14.11.10.00 Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi < kırpılmış iplikler kg 1500

23.14.11.10.00 İplikler, cam elyafından, uzunluğu ≥ 3 mm fakat ≤ 50 mm olacak
şekilde kesilmiş (iplik teli kırpıntıları)

kg 1500

23.14.11.30.00 Cam fitiller kg 1500

23.14.11.30.00 Lifler, cam elyafından (fitiller dahil) kg 1500

23.14.11.50.00 Şeritler, iplikler ve iplik teli kırpıntıları, cam elyafından (uzunluğu
≥ 3 mm fakat ≤ 50 mm olacak şekilde kesilmiş olanlar hariç)

kg 1500

23.14.11.50.00 Cam eşya; flamentlerden kg 1500

23.14.11.70.00 Devamsız cam elyafından eşyalar kg 1500

23.14.11.70.00 Cam eşya devamsız liflerden kg 1500

23.14.12.10.00 Cam liflerinden takviye tabakaları kg 1500

23.14.12.10.00 Keçeler, cam elyafından (cam yününden olanlar dahil) kg 1500

23.14.12.30.00 Cam tülü, cam elyafından (cam yününden olanlar dahil) kg 1500

23.14.12.30.00 Cam tülü kg 1500

23.14.12.50.00 Cam liflerinden şilte, pano vb. dokunmamış mensucattan eşya;
diğer;

kg 1500

23.14.12.50.00 Cam liflerinden panolar kg 1500

23.14.12.50.00 Cam liflerinden örtüler kg 1500

23.14.12.50.00 Cam liflerinden şilteler kg 1500

23.14.12.50.00 Ağlar, keçeler, şilteler ve paneller, dokusuz cam elyafından kg 1500

23.14.12.93.00 Dökme/küme halinde dokumaya elverişli olmayan lifler (cam
yünü)

kg 1500

23.14.12.93.00 Cam lifleri vb. eşya; diğer kg 1500

23.14.12.93.00 Cam liflerden keçe kg 1500

23.14.12.93.00 Diğer eşyalar, cam elyafından veya tekstil olmayan lif, yığın, flok
(tüy) ve diğerlerinden

kg 1500

23.14.12.95.00 Diğer eşyalar, kokiller, koruyucular, tüp veya boruların yalıtımı
için kullanılanlar, cam elyafından

kg 1500

23.14.12.95.00 Boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar;
cam liflerinden

kg 1500

23.14.12.99.00 Cam elyafından eşyalar, tekstil liflerinden kg 1500

23.14.12.99.00 Dokumaya elverişli liflerden; cam liflerinden kg 1500

23.19.11.10.00 Külçe cam (granül, toz veya pul şeklinde olan camlar hariç) kg 1500

23.19.11.10.00 Diğer külçe cam kg 1500

23.19.11.10.00 Külçe rubinli cam kg 1500

23.19.11.10.00 Külçe camdan optik cam kg 1500

23.19.11.30.00 Camdan diğer çubuklar (işlenmemiş) kg 1500
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23.19.11.30.00 Soda kireç camından renksiz çubuklar (işlenmemiş) kg 1500

23.19.11.30.00 Soda kireç camından renkli çubuklar (işlenmemiş) kg 1500

23.19.11.30.00 Isıya dayanıklı camdan renksiz çubuklar (işlenmemiş) kg 1500

23.19.11.30.00 Isıya dayanıklı camdan renkli çubuklar (işlenmemiş) kg 1500

23.19.11.30.00 Çubuklar (işlenmemiş rubinli camdan olanlar) kg 1500

23.19.11.30.00 Çubuklar (işlenmemiş optik camdan olanlar) kg 1500

23.19.11.30.00 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)

kg 1500

23.19.11.30.00 Bilyeler (işlenmemiş) kg 1500

23.19.11.50.00 Boru (eritilmiş kuvars/diğer eritilmiş silisten diğerleri) kg 1500

23.19.11.50.00 Boru (eritilmiş kuvars/diğer eritilmiş silisten rubinli camdan) kg 1500

23.19.11.50.00 Boru (ısıya dayanıklı renksiz diğer camdan) kg 1500

23.19.11.50.00 Boru (rubinli camdan) kg 1500

23.19.11.50.00 Boru (ısıya dayanıklı renkli diğer camdan) kg 1500

23.19.11.50.00 Kurşunlu camdan borular kg 1500

23.19.11.50.00 Soda kireç camından renksiz borular kg 1500

23.19.11.50.00 Soda kireç camından renkli borular kg 1500

23.19.11.50.00 Cam tüpler, işlenmemiş (kütleler halinde flüoresan maddelerle
birleştirilmiş tüpler dahil) (içi flüoresan malzemeyle kaplanmış
tüpler hariç)

kg 1500

23.19.11.50.00 Diğer cam borular kg 1500

23.19.11.50.00 Boru (ısıya dayanıklı diğer rubinli camdan) kg 1500

23.19.12.00.00 Bina veya inşaat için bloklar ve tuğlalar,diğerleri kg 1500

23.19.12.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış döşeme blokları, vb., camdan,
inşaat amaçlı

kg 1500

23.19.12.00.00 Vitray halinde birleştirilmiş kurşunla tutturulmuş cam kg 1500

23.19.12.00.00 Cam kiremitler kg 1500

23.19.12.00.00 Cam tuğlalar kg 1500

23.19.12.00.00 Cam karo (parke dahil) kg 1500

23.19.12.00.00 Vitray halinde birleştirilmiş cam; diğer kg 1500

23.19.12.00.00 Camdan bina/inşaat eşyası; diğer kg 1500

23.19.21.00.00 Diğer açık cam zarflar kg 1500

23.19.21.00.00 Yapıştırılmamış tüp camı parçaları (ekran, huni, boyun) katod ışın
tüpleri için

kg 1500

23.19.21.00.00 Siyah beyaz yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı, katod ışın
tüpleri için

kg 1500

23.19.21.00.00 Elektrikli aydınlatıcılar için cam zarflar, parçaları kg 1500

23.19.21.00.00 Renkli yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı, katod ışın tüpleri
için

kg 1500

23.19.21.00.00 Cam zarflar (açık) (elektrik lambaları, katot-ışınlı tüpler ve
benzerleri için kullanılan)

kg 1500

23.19.22.00.00 Gözlük camları, saat camları vb imalinde kullanılan içi boş cam
küre ve segmanlar

kg 1500

23.19.22.00.00 Camlar, saatler veya gözlükler için (optik işlem görmemiş) kg 1500

23.19.22.00.00 Güneş gözlüğü camları kg 1500

23.19.22.00.00 Numaralı gözlük camları kg 1500
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23.19.22.00.00 Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve maske
camları

kg 1500

23.19.22.00.00 Saat camları kg 1500

23.19.22.00.00 Sigorta, buşon kapaklarında kullanılan özel camlar kg 1500

23.19.23.30.00 Camdan eczane ve sağlığı koruyucu eşya; eritilmiş
kuvars/eritilmiş silisten

kg 1500

23.19.23.30.00 Cam eşyalar, laboratuvar, hijyen veya eczacılık ile ilgili olanlar,
dereceli olsun veya olmasın

kg 1500

23.19.23.30.00 Camdan eczane ve sağlığı koruyucu eşya; ısıya dayanıklı kg 1500

23.19.23.30.00 Camdan laboratuvar, eczane ve sağlığı koruyucu eşya; diğer kg 1500

23.19.23.30.00 Camdan laboratuvar eşyası; ısıya dayanıklı kg 1500

23.19.23.30.00 Camdan laboratuvar eşyası; eritilmiş kuvars/eritilmiş silisten
olanlar

kg 1500

23.19.23.50.00 Cam ampuller (serum ampulleri), malzeme taşımada veya
paketlemede kullanılanlar

adet 2600

23.19.23.50.00 Serum ampulleri adet 2600

23.19.24.00.01 Avize camı, avize damlaları TL 3000

23.19.24.00.02 Fasetalı camlar, plaketler, küreler, çeşitli şekilde parçalar vb. TL 3000

23.19.24.00.03 Gloplar TL 3000

23.19.24.00.04 Difüzörler, plafonyerler, kaseler, çanaklar, abajurlar vb. TL 3000

23.19.24.00.05 Projektörlere ait aksam; parçalar TL 3000

23.19.24.00.06 Lüks lambası camları TL 3000

23.19.24.00.07 Fener camları (cep feneri hariç) TL 3000

23.19.24.00.08 Gaz lambası camları TL 3000

23.19.24.00.99 Camdan diğer aksam, parça, aksesuarlar TL 3000

23.19.25.00.00 Elektrik izolatörleri; camdan olanlar kg 1500

23.19.25.00.00 Elektrik yalıtkanları (izolatörleri), camdan (elektrikli makineler,
cihazlar veya ekipmanlar için yalıtkan bağlantı parçaları
(izolatörler dışındakiler) hariç)

kg 1500

23.19.26.40.00 Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları; optik
camdan

kg 1500

23.19.26.40.00 Mozaik/benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya kg 1500

23.19.26.40.00 Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları; diğer kg 1500

23.19.26.40.00 Diğer sinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar; optik
camdan

kg 1500

23.19.26.40.00 Diğer sinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar; diğer kg 1500

23.19.26.40.00 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)

kg 1500

23.19.26.40.00 Diğer far ve stop camları; diğer kg 1500

23.19.26.40.00 Diğer far ve stop camları; optik camdan kg 1500

23.19.26.70.00 Camdan eşya kg 1500

23.19.26.70.00 Camdan boncuklar; kesilmiş ve makine ile cilalanmış kg 1500

23.19.26.70.00 Camdan boncuklar; diğer kg 1500

23.19.26.70.00 Camdan boncuk benzeri eşya; diğer kg 1500

23.19.26.70.00 Cam kürecikler (çap < 1mm.) kg 1500
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23.19.26.70.00 Camdan gözler kg 1500

23.19.26.70.00 Küçük cam eşyalar (boncuklar, imitasyon inciler/taşlar, vb. dahil) kg 1500

23.19.26.70.00 Camdan taklit inciler kg 1500

23.19.26.70.00 Camdan kıymetli/yarı taş taklitleri; kesilmiş ve makine ile
cilalanmış

kg 1500

23.19.26.70.00 Camdan kıymetli/yarı kıymetli taş taklitleri; diğer kg 1500

23.19.26.70.00 Camdan heykelcikler ve diğer süsler kg 1500

23.19.26.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer cam eşyalar TL 3000

23.19.26.90.00 Camdan diğer eşya; diğer TL 3000

23.19.26.90.00 Camdan diğer eşya; eritilmiş kuvars/diğer eritilmiş silisten TL 3000

23.19.26.90.00 Deri perdahlamaya cam merdaneler; eritilmiş kuvars/diğer
eritilmiş silisten

TL 3000

23.19.26.90.00 Deri perdahlamaya mahsus cam merdaneler; ısıya dayanıklı TL 3000

23.19.26.90.00 Difizyon ve oksidasyon ocaklarına konulacak kuvars reaktör tüp
ve tutucuları

TL 3000

23.19.26.90.00 Makine, motor, kara nakil vasıtaları aksamı olan diğer cam eşya;
ısıya dayanıklı

TL 3000

23.19.26.90.00 Makine, motor, kara n.vasıtaları cam aksamı; eritilmiş
kuvars/eritilmiş silisten

TL 3000

23.19.26.90.00 Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar; ısıya dayanıklı TL 3000

23.19.26.90.00 Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar; eritilmiş
kuvars/eritilmiş silisten

TL 3000

23.19.26.90.00 Kazanlar için özel emniyet camları; ısıya dayanıklı TL 3000

23.19.26.90.00 Kazanlar için özel emniyet camları; eritilmiş kuvars/diğer eritilmiş
silisten

TL 3000

23.19.26.90.00 Isıya dayanıklı camdan diğer eşya TL 3000

23.20.11.00.00 Silisli topraklardan mamul seramik eşya, tuğla, blok, karo vb kg 1500

23.20.11.00.00 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)

kg 1500

23.20.12.10.00 Magnezitli, pişirilmiş dolomit ateş tuğlaları (mgo, cao/cr2o3
>%50, mg, ca/cr içeren)

kg 1500

23.20.12.10.00 Magnezit ateş tuğlaları (mgo, cao/cr2o3 oranı >%50, mg, ca/cr
içeren)

kg 1500

23.20.12.10.00 Kromit ateş tuğlaları (mgo, cao/cr2o3 oranı >%50, mg, ca/cr
içeren)

kg 1500

23.20.12.10.00 Krom magnezit ateş tuğlaları (mgo, cao/cr2o3 oranı>%50, mg,
ca/cr içeren)

kg 1500

23.20.12.10.00 Ateşe dayanıklı diğer tuğlalar (mgo, cao/cr2o3 oranı >%50, mg,
ca/cr içeren)

kg 1500

23.20.12.10.00 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)

kg 1500

23.20.12.33.00 Ateşe dayanıklı (refrakter) tuğlalar, bloklar, vb., ürünün ağırlığına
göre Al2O3 (alumin), SiO2 (silis) veya bunların karışımın/
bileşiği içeriği > % 50 olanlar: karışımdaki/ bileşikteki silis (SiO2)
içeriği ≥ % 93 olanlar

kg 1500

23.20.12.33.00 Ateşe tuğlaları silis [(sio2) oranı =>%93] kg 1500
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23.20.12.35.00 Şamottan tuğlalar (%20 < alumin <%44) kg 1500

23.20.12.35.00 Şamottan karo (%20 < alumin <%44) kg 1500

23.20.12.35.00 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

kg 1500

23.20.12.35.00 Diğer ateşe dayanıklı tuğlalar (%7 < alumin <%45) kg 1500

23.20.12.35.00 Şamottan diğer eşyalar (%20 < alumin <%44) kg 1500

23.20.12.37.00 Ateşe dayanıklı (refrakter) tuğlalar, bloklar, vb., ağırlığına göre
Al2O3 ve/veya SiO2 içeriği > % 50 olanlar: diğerleri

kg 1500

23.20.12.37.00 Ateş tuğlaları [%75 < sömi; silika (sio2) <%85] kg 1500

23.20.12.37.00 Ateş tuğlaları (diğer, alumin <%70) kg 1500

23.20.12.37.00 Ateş tuğlaları (alumin >%70) kg 1500

23.20.12.37.00 Ateş tuğlaları (alumin <%50) kg 1500

23.20.12.37.00 Ateş tuğlaları (%50 =< alumin =<%70) kg 1500

23.20.12.90.00 Ateşe dayanıklı karo, inşaatta kullanılan benzeri seramik eşya;
diğer

kg 1500

23.20.12.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı (refrakter) tuğlalar,
bloklar, karolar vb.

kg 1500

23.20.12.90.00 Karbon blokları kg 1500

23.20.13.00.00 Ateşe dayanıklı harçlar kg 1500

23.20.13.00.00 Ateşe dayanıklı çimentolar kg 1500

23.20.13.00.00 Ateşe dayanıklı betonlar vb. karışımlar kg 1500

23.20.13.00.00 Ateşe dayanıklı (refrakter) çimento, harç, beton ve benzeri
karışımlar (ateşe dayanıklı (refrakter) plastikler, dövme harç ve
püskürtme harç karışımları dahil) (karbonlu macunlar hariç)

kg 1500

23.20.14.10.00 Magnezit, dolomit/kromit içeren diğer eşya kg 1500

23.20.14.10.00 Pişirilmemiş kromit tuğlası kg 1500

23.20.14.10.00 Magnezit, dolomit veya kromit içeren ürünler (tuğlalar, karolar,
vb., değerli metalleri test etmek için mihenk taşları (denek taşları),
döşeme blokları ve levhaları dahil) (ateşe dayanıklı (refrakter)
ürünler hariç)

kg 1500

23.20.14.30.00 Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı (refrakter) seramik
ürünler, ağırlığına göre grafit veya diğer şekillerdeki karbon
içeriği > % 25 olanlar

kg 1500

23.20.14.30.00 Grafitten ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (grafit oranı = >%50) kg 1500

23.20.14.30.00 Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (diğer karbon oranı = >%50) kg 1500

23.20.14.30.00 Diğer seramik eşya (%25 < grafit/diğer karbon oranı = <%50) kg 1500

23.20.14.55.00 Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı (refrakter) seramik
ürünler, ağırlığına göre alümin, silis veya karışımları içeriği > %
50 olanlar: karışımdaki alümin içeriği < % 45 olanlar

kg 1500

23.20.14.55.00 Diğer seramik eşya (alumin oranı =>%50/alumin + silis >%50) kg 1500

23.20.14.55.00 Silikadan diğer seramik eşya (alumin oranı <%45, alumin + silis
>%50)

kg 1500

23.20.14.55.00 Sömi silikadan diğer seramik eşya (alumin oranı <%45, alumin +
silis >%50)

kg 1500

23.20.14.59.00 Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı (refrakter) seramik
ürünler, ağırlığına göre alümin, silis veya karışımları içeriği > %
50 olanlar: karışımdaki alümin içeriği ≥ % 45 olanlar

kg 1500

23.20.14.59.00 Diğer seramik eşya (alumin oranı =>%45, alumin + silis >%50) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
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23.20.14.90.00 Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya kg 1500

23.20.14.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı (refrakter) seramik
ürünler

kg 1500

23.20.14.90.00 Dolomitten diğer seramik eşya kg 1500

23.20.14.90.00 Korborandumdan (silisyum karbürden) diğer seramik eşya kg 1500

23.20.14.90.00 Kromitten diğer seramik eşya kg 1500

23.20.14.90.00 Magnezitten diğer seramik eşya kg 1500

23.31.10.10.00 Tek renkli karo; cilasız/sırsız seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm.) m² 2300

23.31.10.10.00 Mozaik karolar, küpler ve benzeri ürünler, sırsız seramikten,
yüzeyi < 49 cm² olanlar

m² 2300

23.31.10.10.00 Küpler vb. eşya; cilasız/sırsız seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm.) m² 2300

23.31.10.10.00 Diğer karo; cilasız/sırsız seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm.) m² 2300

23.31.10.20.00 Küpler vb.; cilalı/sırlı seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm. diğer) m² 2300

23.31.10.20.00 Küpler vb.; cilalı/sırlı seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm. adi
topraktan)

m² 2300

23.31.10.20.00 Diğer karo; cilalı/sırlı seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm. diğer) m² 2300

23.31.10.20.00 Diğer karo; cilalı/sırlı seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm. adi
topraktan)

m² 2300

23.31.10.20.00 Mozaik karolar, küpler ve benzeri ürünler, sırlı seramikten, yüzeyi
< 49 cm² olanlar

m² 2300

23.31.10.20.00 Tek renkli karo; cilalı/sırlı seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm.
diğer)

m² 2300

23.31.10.20.00 Tek renkli karo; cilalı/sırlı seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm. adi
topraktan)

m² 2300

23.31.10.30.00 Çift karolar (spaltplatten tipi), sırsız seramikten m² 2300

23.31.10.30.00 Spaltplatten tipi çift karo (cilasız/sırsız seramikten) m² 2300

23.31.10.53.00 Greden olan diğer karo (cilasız/sırsız seramikten) m² 2300

23.31.10.53.00 Küpler vb. eşya; greden olanlar (cilasız/sırsız seramikten) m² 2300

23.31.10.53.00 Kaldırım ve döşeme taşları ile şömine veya duvar karoları, sırsız
stonewareden olanlar (spaltplatten tipi çift karolar hariç)

m² 2300

23.31.10.53.00 Tek renkli karo; greden olanlar (cilasız/sırsız seramikten) m² 2300

23.31.10.57.00 Kaldırım ve döşeme taşları ile şömine veya duvar karoları, kaliteli
topraktan ve diğer sırsız seramikten (silisli fosil kaba unlarından
veya benzeri silisli topraklardan olanlar ile ateşe dayanıklı
(refrakter) seramik ürünler, stoneware ürünler, spaltplatten tipi çift
karolar, karo sehpalar/tezgahlar, karo süs eşyaları ve ocaklar için
özel imal edilmiş karolar hariç)

m² 2300

23.31.10.57.00 Küpler vb. eşya; adi topraktan olanlar (cilasız/sırsız seramikten) m² 2300

23.31.10.57.00 Küpler, benzeri eşya; diğer seramik maddelerden olanlar
(cilasız/sırsız seramikten)

m² 2300

23.31.10.57.00 Küpler, benzeri eşya; fayanstan/ince çömlekçi eşyasından
(cilasız/sırsız seramikten)

m² 2300

23.31.10.57.00 Tek renkli karo; adi topraktan (cilasız/sırsız seramikten) m² 2300

23.31.10.57.00 Tek renkli karo; diğer seramik maddelerden (cilasız/sırsız
seramikten)

m² 2300

23.31.10.57.00 Tek renkli karo; fayanstan/ince çömlekçi eşyasından (cilasız/sırsız
seramikten)

m² 2300

23.31.10.57.00 Diğer karo; adi topraktan (cilasız/sırsız seramikten) m² 2300

23.31.10.57.00 Diğer karo; diğer seramik maddelerden (cilasız/sırsız seramikten) m² 2300
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23.31.10.57.00 Diğer karo; fayanstan/ince çömlekçi eşyasından (cilasız/sırsız
seramikten)

m² 2300

23.31.10.71.00 Spaltplatten tipi çift karo (cilalı/sırlı seramikten, diğer) m² 2300

23.31.10.71.00 Çift karolar (spaltplatten tipi), cilalı veya sırlı seramikten m² 2300

23.31.10.71.00 Spaltplatten tipi çift karo; cilalı/sırlı seramikten (adi topraktan) m² 2300

23.31.10.73.00 Diğer karo (yüzeyi >90cm2.; cilalı/sırlı seramikten, greden) m² 2300

23.31.10.73.00 Kaldırım ve döşeme taşları ile şömine veya duvar karoları, sırlı
stonewareden, yüzeyi > 90 cm² olanlar

m² 2300

23.31.10.73.00 Küpler vb. (yüzeyi >90cm2.; cilalı/sırlı seramikten, greden) m² 2300

23.31.10.73.00 Tek renkli karo (yüzeyi >90cm2.; cilalı/sırlı seramikten, greden) m² 2300

23.31.10.75.00 Kaldırım ve döşeme taşları ile şömine veya duvar karoları, sırlı
kaliteli topraktan, yüzeyi > 90 cm² olanlar

m² 2300

23.31.10.75.00 Tek renkli karo (fayanstan/ince çömlekçi eşyasından, cilalı/sırlı
seramikten)

m² 2300

23.31.10.75.00 Küpler, benzeri eşya (fayanstan/ince çömlekçi eşyasından,
cilalı/sırlı seramikten)

m² 2300

23.31.10.75.00 Diğer karo (fayanstan/ince çömlekçi eşyasından, cilalı/sırlı
seramikten)

m² 2300

23.31.10.79.00 Küpler vb. (kalınlık >15mm.; cilalı/sırlı seramikten, adi topraktan) m² 2300

23.31.10.79.00 Küpler vb. (kalınlık =< 15mm.; cilalı/sırlı seramikten, adi
topraktan)

m² 2300

23.31.10.79.00 Kaldırım ve döşeme taşları ile şömine veya duvar karoları, sırlı
seramikten, yüzeyi ≤ 90 cm² (spaltplatten tipi çift karolar,
stonewareden, kaliteli topraktan kaldırım taşları, döşeme taşları
veya karolar hariç)

m² 2300

23.31.10.79.00 Diğer karo (yüzeyi < 90cm2.; cilalı/sırlı seramikten) m² 2300

23.31.10.79.00 Diğer karo (kalınlık >15mm.; cilalı/sırlı seramikten, adi topraktan) m² 2300

23.31.10.79.00 Diğer karo (kalınlık =< 15mm.; cilalı/sırlı seramikten, adi
topraktan)

m² 2300

23.31.10.79.00 Diğer karo (cilalı/sırlı seramikten, diğer) m² 2300

23.31.10.79.00 Küpler vb. eşya (cilalı/sırlı seramikten, diğer) m² 2300

23.31.10.79.00 Tek renkli karo (yüzeyi < 90cm2.; cilalı/sırlı seramikten) m² 2300

23.31.10.79.00 Tek renkli karo (kalınlık >15mm.; cilalı/sırlı seramikten, adi
topraktan)

m² 2300

23.31.10.79.00 Tek renkli karo (kalınlık =< 15mm.; cilalı/sırlı seramikten, adi
topraktan)

m² 2300

23.31.10.79.00 Tek renkli karo (cilalı/sırlı seramikten, diğer) m² 2300

23.31.10.79.00 Küpler vb.(yüzeyi < 90cm2.; cilalı/sırlı seramikten) m² 2300

23.32.11.10.00 İnşaat tuğlaları, ateşe dayanıklı (refrakter) olmayan kilden (silisli
fosil unlarından veya silisli topraklardan olanlar hariç)

m³ 2400

23.32.11.10.00 İnşaat tuğlaları; adi topraktan m³ 2400

23.32.11.10.00 İnşaat tuğlaları; diğer seramik maddelerden m³ 2400

23.32.11.30.01 Kaba tuğlalar, putrel üstü tuğla vb. eşya (asmolen dahil) (adi
topraktan olan), ateşe dayanıksız kilden

kg 1500

23.32.11.30.02 Kaba tuğlalar, putrel üstü tuğla vb. eşya (diğer seramik
maddeden), ateşe dayanıksız kilden

kg 1500

23.32.12.50.00 Ateşe dayanıklı (refrakter) olmayan kilden kiremitler, mahya ve
köşe kaplamaları (düz kiremit)

adet 2600

23.32.12.50.00 Kiremit (adi topraktan) adet 2600
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23.32.12.50.00 Kiremit (diğer seramik maddelerden) adet 2600

23.32.12.70.00 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)

kg 1500

23.32.12.70.00 Baca şapka, boru, mimari tezyinat, inşaat için diğer seramik eşya
(diğer seramikten)

kg 1500

23.32.12.70.00 Baca şapka, boru, mimari tezyinat, inşaat için diğer seramik eşya
(adi topraktan)

kg 1500

23.32.13.00.00 Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları (adi
topraktan)

kg 1500

23.32.13.00.00 Borular, nakil boruları, oluklar (yağmur olukları vb.) ve boru
bağlantı parçaları, seramikten: bağlantı parçalı atık su boruları ve
oluklar

kg 1500

23.32.13.00.00 Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları (diğer
seramik maddelerden)

kg 1500

23.41.11.30.01 Porselen veya çini sofra ve mutfak eşyası, tek renkli olanlar
(beyaz olanlar dahil)

kg 1500

23.41.11.30.02 Porselen veya çini sofra ve mutfak eşyası, desenli olanlar kg 1500

23.41.11.50.00 Porselenden diğer ev eşyası ve tuvalet (diğer) kg 1500

23.41.11.50.00 Başka yerde sınıflandırılmamış ev ve tuvalet eşyaları, porselenden
veya çiniden yapılmış

kg 1500

23.41.11.50.00 Porselenden diğer ev eşyası ve tuvalet (beyaz) kg 1500

23.41.11.50.00 Porselenden diğer ev eşyası ve tuvalet (tek renkli) kg 1500

23.41.12.10.00 Sofra eşyaları ve diğer ev eşyaları, seramikten: adi topraktan
olanlar

kg 1500

23.41.12.10.00 Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası (adi toprak)
(porselen ve çini hariç)

kg 1500

23.41.12.30.00 Sofra eşyaları ve diğer ev eşyaları, seramikten: stoneware olanlar kg 1500

23.41.12.30.00 Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası(greden)
(porselen ve çini hariç)

kg 1500

23.41.12.50.00 Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası (fayanstan,
tek renkli)

kg 1500

23.41.12.50.00 Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası (fayanstan,
diğer)

kg 1500

23.41.12.50.00 Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası (fayanstan,
beyaz)

kg 1500

23.41.12.50.00 Sofra eşyaları ve diğer ev eşyaları, seramikten: kaliteli topraktan
olanlar

kg 1500

23.41.12.90.00 Sofra eşyaları ve diğer ev eşyaları, seramikten: diğerleri kg 1500

23.41.12.90.00 Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası (diğer)
(porselen ve çini hariç)

kg 1500

23.41.13.30.00 Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası (porselen+seramik) TL 3000

23.41.13.30.00 Biblolar ve diğer süs eşyaları, porselen veya çiniden TL 3000

23.41.13.50.00 Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası (diğer) TL 3000

23.41.13.50.00 Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası (greden) TL 3000

23.41.13.50.00 Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası (fayanstan/ince
çömlekli eşyasından)

TL 3000

23.41.13.50.00 Biblolar ve diğer süs eşyaları, seramikten (porselen veya çini
olanlar hariç)

TL 3000
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23.41.13.50.00 Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası (adi topraktan) TL 3000

23.42.10.30.00 Eviye, vb. ile diğer sıhhi ürünler, seramikten (porselenden veya
çiniden)

adet 2600

23.42.10.30.00 Porselen ve çiniden musluk taşı, lavabo ve ayakları, küvet, bide,
pisuar vb

adet 2600

23.42.10.50.00 Seramikten musluk taşı, lavabo ve ayakları, küvet, bide, pisuar vb;
diğer

adet 2600

23.42.10.50.00 Başka yerde sınıflandırılmamış seramik eviyeler, lavabolar,
küvetler ve diğer sıhhi ürünler

adet 2600

23.43.10.33.00 Elektrik izolatörleri seramikten olan metal parçası bulunmayanlar kg 1500

23.43.10.33.00 Elektrik yalıtkanları (izolatörleri), seramikten (metal parçası
bulunanlar hariç)

kg 1500

23.43.10.35.00 Elektrik yalıtkanları (izolatörleri), seramikten, havai enerji nakil
veya çekiş hatları için olanlar (metal parçası bulunanlar dahil)
(elektrikli aletleri yıldırımdan koruyan aygıtlar hariç)

kg 1500

23.43.10.35.00 Elektrik izolatörleri seramikten olan, metal parçası bulunan,havai
enerji nakil hatları veya cer hatları için

kg 1500

23.43.10.39.00 Elektrik yalıtkanları (izolatörleri), seramikten (metal parçası
bulunanlar dahil) (havai enerji nakil veya çekiş hatları için olanlar,
elektrikli aletleri yıldırımdan koruyan aygıtlar hariç)

kg 1500

23.43.10.39.00 Diğer elektrik izolatörleri seramikten olan, metal parçası bulunan kg 1500

23.43.10.53.00 Yalıtkan (izolatör) bağlantı parçaları, seramikten, elektrikli
makineler, cihazlar veya ekipmanlar için, ağırlığına göre metal
oksit içeriği ≥ % 80 olanlar

kg 1500

23.43.10.53.00 Seramikten izole bağlantı parçası; metal oksit=>% 80 kg 1500

23.43.10.55.00 Seramikten bağlantı parçası; metal oksit <% 80 kg 1500

23.43.10.55.00 Yalıtkan bağlantı parçaları, seramikten, elektrikli makineler,
cihazlar veya ekipmanlar için (ağırlığına göre metal oksit içeriği ≥
% 80 olanlar hariç)

kg 1500

23.44.11.00.00 Laboratuvar eşyası (porselenden) kg 1500

23.44.11.00.00 Kimyasal işlerde kullanılan cihazlar ve eşya (porselenden) kg 1500

23.44.11.00.00 Seramik eşyalar, laboratuvarda, kimyasal veya teknik amaçla
kullanılanlar (porselenden veya çiniden)

kg 1500

23.44.11.00.00 Teknik işlerde ve sanayide kullanılan cihazlar ve eşya
(porselenden)

kg 1500

23.44.12.10.00 Teknik işlerde ve sanayide kullanılan cihazlar ve eşya; diğer kg 1500

23.44.12.10.00 Kimyasal işlerde kullanılan cihazlar ve eşya; diğer kg 1500

23.44.12.10.00 Laboratuvar eşyası; diğer kg 1500

23.44.12.10.00 Mohs skalasına göre sertliği 9/daha fazla olan eşya kg 1500

23.44.12.10.00 'Seramik eşyalar, laboratuvarda, kimyasal veya diğer teknik
amaçlarla kullanılanlar (porselenden veya çiniden yapılmış olanlar
hariç)

kg 1500

23.44.12.30.00 Diğer daimi mıknatıslar kg 1500

23.44.12.30.00 Daimi mıknatıslar ve daimi mıknatıs olabilen eşyalar (metalden
olanlar hariç)

kg 1500

23.44.12.30.00 Aglomere edilmiş ferritten daimi mıknatıslar kg 1500

23.49.11.00.00 Ticari nakliyat ve ambalajlamada kullanılanlar seramik kaplar vb.
eşya

kg 1500

23.49.11.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış (tarımsal) yalaklar, tekneler, vb.,
seramikten; saksılar, kavanozlar, vb., seramikten

kg 1500
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23.49.11.00.00 Ziraat işlerinde kullanılan seramikten yalak, gerdel vb. diğer
kaplar

kg 1500

23.49.12.30.00 Seramikten diğer eşya (porselen+seramik) kg 1500

23.49.12.30.00 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)

kg 1500

23.49.12.55.00 Seramikten diğer eşya (adi topraktan) kg 1500

23.49.12.55.00 Diğer seramik eşyalar, adi topraktan (ısıtma cihazları, ateşe
dayanıklı (refrakter) olmayan ateş tuğlası yanakları, ocak/şömine
parçaları, saksılar, tutamaklar ve tokmaklar, dükkanlar için
işaretler/motifler, radyatör nemlendiricileri dahil)

kg 1500

23.49.12.59.00 Başka yerde sınıflandırılmamış seramik eşyalar (porselenden veya
adi topraktan yapılmış olanlar hariç)

kg 1500

23.49.12.59.00 Seramikten diğer eşya (diğer) kg 1500

23.51.11.00.00 Çimento klinkeri kg 1500

23.51.11.00.00 Çimento; klinker kg 1500

23.51.12.10.01 Katkılı Portland çimento (KPç) kg 1500

23.51.12.10.02 Traslı çimento (TPç) kg 1500

23.51.12.10.03 Uçucu küllü çimento (UKç) kg 1500

23.51.12.10.04 Portland çimento (beyaz) kg 1500

23.51.12.10.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gri portland çimentoları kg 1500

23.51.12.90.00 Çimento; su altında sertleşen, ambalajlanmamış kg 1500

23.51.12.90.00 Çimento; su altında sertleşen, ambalajlanmış kg 1500

23.51.12.90.00 Çimento; şaplı ; ambalajlanmış kg 1500

23.51.12.90.00 Çimento; şaplı ; diğer kg 1500

23.51.12.90.00 Diğer hidrolik çimentolar kg 1500

23.52.10.33.00 Kireç; sönmemiş kg 1500

23.52.10.33.00 Sönmemiş kireç kg 1500

23.52.10.35.00 Sönmüş kireç kg 1500

23.52.10.35.00 Kireç; sönmüş kg 1500

23.52.10.50.00 Hidrolik kireç (su kireci) kg 1500

23.52.10.50.00 Kireç; su altında sertleşen kg 1500

23.52.20.00.00 Diğer alçılar; tıp ve dişçilik dışında kullanılanlar kg 1500

23.52.20.00.00 Alçılar, kalsine alçı taşı veya kalsiyum sülfat içerenler (inşaatta
kullanılanlar, dokunmuş kumaşları giydirmek veya kağıtları
kaplamak için kullanılanlar ve dişçilikte kullanılanlar dahil)

kg 1500

23.52.20.00.00 Dişçilikte kullanılan alçılar kg 1500

23.52.20.00.00 Tıpta kullanılan alçılar kg 1500

23.52.30.30.00 Dolomit, kalsine edilmiş ve sinterlenmiş, ham veya kabaca
tıraşlanmış veya dikdörtgen ya da kare bloklar veya kalın dilimler
halinde kesilmiş

kg 1500

23.52.30.30.00 Dolomit; kalsine, diğer kg 1500

23.52.30.30.00 Dolomit; kalsine, öğütülmüş kg 1500

23.52.30.50.00 Dolomit (katranlı dolomit dahil) aglomere kg 1500

23.52.30.50.00 Dolomit, aglomera edilmiş (katranlı dolomit dahil) kg 1500

23.61.11.30.00 İnşaat için bloklar ve levhalar; diğer kg 1500

23.61.11.30.00 İnşaat için bloklar ve levhalar; hafif betondan kg 1500
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Ölçü
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23.61.11.30.00 İnşaat için bloklar ve levhalar; suni mermerden olanlar kg 1500

23.61.11.30.00 İnşaat blokları ve tuğlaları, çimentodan, betondan veya suni taştan kg 1500

23.61.11.50.00 karo, döşemelik taşlar, tuğlalar vb. eşya (diğer) kg 1500

23.61.11.50.00 karo, döşemelik taşlar, tuğlalar vb. eşya (suni mermerden) kg 1500

23.61.11.50.00 Diğer karolar ve kaldırım kaplamaları (suni mermerden) kg 1500

23.61.11.50.00 Diğer karolar ve kaldırım kaplamaları (diğer) kg 1500

23.61.11.50.00 Karolar, döşeme taşları ve benzeri ürünler, çimentodan, betondan
veya suni taştan olanlar (inşaat blokları ve tuğlaları hariç)

kg 1500

23.61.11.50.00 Çatı kiremitleri kg 1500

23.61.11.50.00 Diğer karolar ve kaldırım kaplamaları (betondan) kg 1500

23.61.12.00.01 Beton direkler kg 1500

23.61.12.00.02 Beton travers kg 1500

23.61.12.00.03 Beton yapı elemanları "prefabrik" mozaik yapı elemanları
(kirişler, kolonlar, panolar, döşeme elemanları vb.)

kg 1500

23.61.12.00.04 Gaz beton yapı elemanları (kireç taşından olanlar dahil) (kirişler,
kolonlar, panolar, döşeme elemanları vb.)

kg 1500

23.61.12.00.99 Başka yerde sınıflandırılmamış çimento, beton veya suni taştan
diğer inşaat amaçlı prefabrik yapı elemanları

kg 1500

23.61.20.00.00 Prefabrik binalar, betondan TL 3000

23.62.10.50.00 Levha, karo vb.; alçıdan, yüzü sadece kağıt/kartonla
kaplanmış/takviyeli

m² 2300

23.62.10.50.00 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)

m² 2300

23.62.10.90.00 Levha, karo, plaka, pano vb. eşya; alçı ve alçı esaslı bileşiklerden m² 2300

23.62.10.90.00 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)

m² 2300

23.63.10.00.00 Hazır beton kg 1500

23.63.10.00.00 Kalıba dökülmeye hazır beton kg 1500

23.64.10.00.00 Ateşe dayanıklı olmayan harç ve betonlar kg 1500

23.64.10.00.00 Hazır harçlar kg 1500

23.65.11.00.00 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

m² 2300

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

m² 2300

23.65.12.20.00 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

kg 1500

23.65.12.20.00 Amyantlı çimentodan eşya kg 1500

23.65.12.40.00 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

m² 2300
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23.65.12.40.00 Selülozlu çimentodan ve benzerlerinden oluklu levhalar m² 2300

23.65.12.40.00 Amyant içermeyen 40x60 cm.yi geçmeyen levha (çatı ve duvar
için)

m² 2300

23.65.12.40.00 Amyant içermeyen diğer levha, pano, karo vb.eşya m² 2300

23.65.12.60.00 Tüpler, borular ve boru bağlantı parçaları, 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

kg 1500

23.65.12.60.00 Amyant içermeyen boru ve boru bağlantı parçaları kg 1500

23.65.12.80.00 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 yapılan ürünler (levhalar, paneller,
karolar, vb. ile tüpler, borular ve bunların bağlantı parçaları hariç)

kg 1500

23.65.12.80.00 Amyant içermeyen diğer eşya kg 1500

23.69.11.00.00 Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya; diğer kg 1500

23.69.11.00.00 'Başka yerde sınıflandırılmamış alçı veya alçı esaslı bileşenlerden
ürünler

kg 1500

23.69.19.30.00 Borular, çimento, beton veya suni taşlardan kg 1500

23.69.19.80.00 Çimentodan bordür taşları ve diğer eşya kg 1500

23.69.19.80.00 Betondan bordür taşları kg 1500

23.69.19.80.00 Çimento, beton veya suni taşlardan eşyalar, inşaat dışı kullanımlar
için (vazolar, saksılar, mimari süsler veya bahçe süsleri, heykeller
ve dekoratif eşyalar dahil)

kg 1500

23.70.11.00.01 Traverten; yontulmuş/kesilmiş, silinmiş/tornalanmış, süslenmiş
veya heykeltıraşlık çalışması yapılmış

kg 1500

23.70.11.00.02 Su mermeri; yontulmuş/kesilmiş, süslenmiş veya heykeltıraşlık
çalışması yapılmış

kg 1500

23.70.11.00.03 Mermerden salon süs eşyaları; heykeltıraşlık sanatına göre
yontulmuş

kg 1500

23.70.11.00.04 Mermerden kurna, banyo ve lavabolar; heykeltıraşlık sanatına
göre yontulmuş

kg 1500

23.70.11.00.05 Mermer; yontulmuş/kesilmiş, parlatılmış veya süslenmiş kg 1500

23.70.11.00.06 Diğer mermer, traverten ve su mermeri; yontulmaya elverişli kg 1500

23.70.11.00.07 Cilalanmış su mermeri, tezyin edilmiş/başka şekilde işlenmiş,
yontulmamış

kg 1500

23.70.12.10.00 Doğal taşlardan kaldırım döşemeleri, kaldırım kenar taşları, büyük
ve yassı döşeme taşları (kayağantaşından (arduvaz - kayraktaşı)
olanlar hariç)

kg 1500

23.70.12.10.00 Kaldırım, döşeme ve kaldırım kenar taşları (tabii taşlardan) kg 1500

23.70.12.30.00 Karolar, küpler ve benzeri ürünler, dikdörtgen/kare şeklinde olsun
veya olmasın, en geniş yüzeyi, kenar uzunluğu < 7 cm. olan bir
karenin içine sığabilecek olanlar; suni olarak boyanmış granüller,
küçük parçalar ve tozlar

kg 1500

23.70.12.30.00 Kayagan taşından mozaik için küpler vb. ve suni olarak granüller,
tozlar

kg 1500

23.70.12.30.00 Kalkerli taşlardan/su mermerinden karo, küpler vb. eşya kg 1500

23.70.12.30.00 Diğer karo, küpler vb. eşya kg 1500

23.70.12.60.00 Granit; diğer kg 1500
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23.70.12.60.00 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)

kg 1500

23.70.12.60.00 Granit; yontulmaya elverişli kg 1500

23.70.12.60.00 Granit; net ağırlığı =>10 kg, cilalanmış, dekore/işlenmiş fakat
yontulmamış

kg 1500

23.70.12.70.00 Diğer taşlar; net ağırlığı=>10 kg, cilalanmış, dekore/işlenmiş fakat
yontulmamış

kg 1500

23.70.12.70.00 Diğer taşlar; yontulmaya elverişli kg 1500

23.70.12.70.00 İşlenmiş anıt veya bina taşları ve bunlardan yapılan ürünler (en
geniş yüzeyi < 7 cm² olan ve granit veya kayağantaşından
(arduvaz - kayraktaşı) yapılmış karolar, küpler ve benzeri ürünler
hariç)

kg 1500

23.70.12.70.00 Diğer taşlar; diğer kg 1500

23.70.12.70.00 Diğer kalkerli taşlar; yontulmaya elverişli kg 1500

23.70.12.70.00 Diğer kalkerli taşlar : kg 1500

23.70.12.70.00 Diğer kalkerli taşlar; cilalanmış, tezyin edilmiş/işlenmiş fakat
yontulmamış

kg 1500

23.70.12.80.00 İşlenmiş kayagan taşı, kayagan taşından çatı ve duvar için kg 1500

23.70.12.80.00 İşlenmiş kayagan taşı, kayagan taşından diğer eşya kg 1500

23.70.12.80.00 İşlenmiş kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ve kayağantaşından
veya aglomera kayağantaşından ürünler

kg 1500

23.91.11.10.00 Diğer öğütücü taşlar kg 1500

23.91.11.10.00 Değirmen taşları ve bileği taşları, çembersiz (öğütme, bileyleme
veya hamur haline getirme işleri için kullanılanlar)

kg 1500

23.91.11.10.00 Değirmen taşları kg 1500

23.91.11.20.00 Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri,
çembersiz (aglomera edilmiş sentetik veya doğal elmastan olanlar)
(öğütme, bileyleme veya hamur haline getirme işleri için
kullanılan değirmen taşı ve bileği taşı hariç)

kg 1500

23.91.11.20.00 Bileği taşları; aglomere edilmiş sentetik/tabii elmastan kg 1500

23.91.11.20.00 Bileği çarkları, benzerleri; aglomere edilmiş sentetik/tabii
elmastan

kg 1500

23.91.11.20.00 Matkap uçları; aglomere edilmiş sentetik/tabii elmastan kg 1500

23.91.11.30.00 Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (takviyeli, sentetik/suni
reçinelerden)

kg 1500

23.91.11.30.00 Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri,
çembersiz (bir bağlayıcıyla beraber takviyeli sentetik veya suni
reçineden olanlar) (öğütme, bileyleme veya hamur haline getirme
işleri için kullanılan değirmen taşı ve bileği taşı hariç)

kg 1500

23.91.11.40.00 Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (takviyesiz, sentetik/suni
reçinelerden)

kg 1500

23.91.11.40.00 Değirmen taşı, bileği taşı, bileği çarkları ve benzerleri, çembersiz
(bir bağlayıcıyla beraber takviyeli olmayan sentetik veya suni
reçineden olanlar) (öğütme, bileyleme veya hamur haline getirme
işleri için kullanılan değirmen taşı ve bileği taşı hariç)

kg 1500

23.91.11.50.00 Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (seramikten/silikattan) kg 1500
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23.91.11.50.00 Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri,
çembersiz (seramik veya silikatlardan olanlar) (öğütme, bileyleme
veya hamur haline getirme işleri için kullanılan değirmen taşı ve
bileği taşı hariç)

kg 1500

23.91.11.90.00 Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (diğer aglomere aşındırıcılardan) kg 1500

23.91.11.90.00 Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (diğer suni aşındırıcılardan) kg 1500

23.91.11.90.00 Traş bıçakları için bileme taşları; tabii taşlardan kg 1500

23.91.11.90.00 Matkap uçları; tabii taşlardan kg 1500

23.91.11.90.00 El ile bilemeye/parlatmaya mahsus taşlar; diğer kg 1500

23.91.11.90.00 El ile bilemeye/parlatmaya mahsus taşlar; aglomere edilmiş
aşındırıcılardan

kg 1500

23.91.11.90.00 Diğer değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri,
çembersiz; el ile bilemeye veya cilalamaya yarayan taşlar

kg 1500

23.91.11.90.00 Diğer bileği taşları, bileği çarkları vb. tabii taşlardan kg 1500

23.91.12.30.00 Doğal veya suni aşındırıcı tozlar veya parçacıklar, dokuma tekstil
kumaşına tutturulmuş olanlar

m² 2300

23.91.12.30.00 Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi sadece dokunmuş
mensucat olan)

m² 2300

23.91.12.50.00 Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi sadece
kağıt/karton olan)

m² 2300

23.91.12.50.00 Doğal veya suni aşındırıcı tozlar veya parçacıklar, kağıt veya
mukavvaya tutturulmuş olanlar

m² 2300

23.91.12.90.00 Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi dokunmuş
mensucat, kağıt karton)

m² 2300

23.91.12.90.00 Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (diğer) m² 2300

23.91.12.90.00 Doğal veya suni aşındırıcı tozlar veya parçacıklar, bir zemine
tutturulmuş olanlar (dokuma tekstil kumaşına, kağıt veya
mukavvaya tutturulmuş olanlar hariç)

m² 2300

23.91.12.90.00 Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi vulkanize edilmiş
elyaf olan)

m² 2300

23.99.11.00.00 Amyant ve amyant karışımlarından diğer eşya; sivil hava taşıtları
için

kg 1500

23.99.11.00.00 Amyant ve amyant karışımlarından giyim eşyası, aksesuarı,
ayakkabı ve başlık

kg 1500

23.99.11.00.00 Amyant ve amyant karışımlarından iplikler kg 1500

23.99.11.00.00 Amyant ve amyant karışımlarından kağıt, cilt kartonu ve keçe kg 1500

23.99.11.00.00 Amyant ve amyant karışımlarından sıkıştırılmış amyant lif conta kg 1500

23.99.11.00.00 Amyant; işlenmiş amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışım;
diğerleri için

kg 1500

23.99.11.00.00 Amyant; işlenmiş amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışım;
sivil hava taşıtları için

kg 1500

23.99.11.00.00 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

kg 1500

23.99.11.00.00 Krosidolitten diğer eşya kg 1500

23.99.11.00.00 Krosidolitten dokunmuş/örme mensucat kg 1500

23.99.11.00.00 Krosidolitten iplik kg 1500

23.99.11.00.00 Krosidolitten işlenmiş lif; amyant/magnezyum karbonat ve
amyant esaslı karışım

kg 1500
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23.99.11.00.00 Amyant içeren diğer mineraller ve selüloz olan sürtme eşyası kg 1500

23.99.11.00.00 Amyant içeren fren balataları kg 1500

23.99.11.00.00 Amyant içeren fren yastıkları kg 1500

23.99.11.00.00 Amyant içermeyen diğer mineraller ve selüloz olan sürtme eşyası kg 1500

23.99.11.00.00 Amyant içermeyen fren balataları kg 1500

23.99.11.00.00 Amyant içermeyen fren yastıkları kg 1500

23.99.11.00.00 Amyant ve amyant karışımından dokunmuş/örme mensucat kg 1500

23.99.11.00.00 Amyant ve amyant karışımlarından diğer eşya kg 1500

23.99.12.53.00 Çatı yapımında kullanılan veya su yalıtımında kullanılan keçeler,
bitüm esaslı olanlar (rulolar halinde)

m² 2300

23.99.12.53.00 Asfalttan/benzeri maddeden eşya (çatı/bina yüzeylerinde
kullanılan, rulo halinde)

m² 2300

23.99.12.59.00 Bitüm esaslı diğer ürünler (rulolar halinde) m² 2300

23.99.12.59.00 Asfalttan/benzeri maddeden eşya (rulo halinde) m² 2300

23.99.12.90.00 Bitüm esaslı ürünler (rulolar halinde olanlar hariç) kg 1500

23.99.12.90.00 Asfalttan/benzeri maddeden eşya (diğer) kg 1500

23.99.13.10.00 Bitümlü karışımlar (doğal veya suni agregalar ile bir bağlayıcı
olarak bitüm veya doğal asfalt esaslı olanlar)

kg 1500

23.99.13.10.00 Bitümenli karışım (tabii asfalt, tabii bitümen, katran esaslı) kg 1500

23.99.13.20.00 Katranlı makadam kg 1500

23.99.13.20.00 Ön kaplamalı agregalar kg 1500

23.99.14.00.00 Elektrotlar için karbonlu hamurlar ve fırınların izolasyonu için
benzeri hamur

kg 1500

23.99.14.00.00 Esası hamur, blok, levha/diğer yarı; mamul grafit/diğer karbon
olan müstahzarlar

kg 1500

23.99.14.00.00 Metalo; grafitik bileşikler halindeki karbonlar/diğerleri kg 1500

23.99.14.00.00 Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı; kolloidal
grafit

kg 1500

23.99.14.00.00 Suni grafit kg 1500

23.99.14.00.00 Suni grafit, koloidal veya yarı koloidal grafit ve müstahzarları kg 1500

23.99.14.00.00 Kolloidal grafit; yarı; kolloidal grafit; diğer kg 1500

23.99.15.00.00 Suni korendon (alüminyum oksit ağırlık: < %98,5 ) (toplam
ağırlık: > %50, partikül boyu: > 10 mm)

kg 1500

23.99.15.00.00 Suni korendon (alüminyum oksit ağırlık: > %98,5 ) (toplam
ağırlık: < %50, partikül boyu: > 10 mm)

kg 1500

23.99.15.00.00 Suni korendon (alüminyum oksit ağırlık: > %98,5 ) (toplam
ağırlık: > %50, partikül boyu: > 10 mm)

kg 1500

23.99.15.00.00 Suni korindon (mekanik karışımlar hariç) kg 1500

23.99.15.00.00 Suni korendon (alüminyum oksit ağırlık: < %98,5 ) (toplam
ağırlık: < %50, partikül boyu: > 10 mm)

kg 1500

23.99.19.10.00 Cüruf yünü, kaya yünü (taş yünü) ve benzeri mineral yünler ile
bunların karışımları (dökme, tabaka veya rulolar halinde olanlar)

kg 1500

23.99.19.10.00 Cüruf, kaya yünü vb. mineral yünler, karışımları (kütük, levha vb.
halinde)

kg 1500

23.99.19.20.00 Genleştirilmiş perlitten harçlar kg 1500

23.99.19.20.00 Pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve
benzeri genleştirilmiş mineral maddeler ile bunların karışımları

kg 1500

23.99.19.20.00 Genleştirilmiş perlitten blok ürünler kg 1500
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23.99.19.20.00 Genleştirilmiş kil kg 1500

23.99.19.20.00 Diğer genleştirilmiş vermikulit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf
ve benzeri genleştirilmiş mineral maddeler

kg 1500

23.99.19.30.00 Mineral maddeden ısıyı tecrit edici, sesi tecrit/muhafaza edici
karışım

kg 1500

23.99.19.30.00 Başka yerde sınıflandırılmamış ısı/ses yalıtım malzemelerinden
karışımlar ve ürünler

kg 1500

23.99.19.30.00 Soğuk tandiş plakaları kg 1500

23.99.19.50.00 İşlenmiş mika ve mikadan ürünler kg 1500

23.99.19.50.00 İşlenmiş mika ve mikadan eşya kg 1500

23.99.19.50.00 Aglomere edilmiş/terkip yoluyla elde edilmiş mikadan levha,
yaprak, şerit vb.

kg 1500

23.99.19.70.00 Karbon elyaf ve karbon elyafdan eşya kg 1500

23.99.19.70.00 Grafit/diğer karbondan eşya; diğer kg 1500

23.99.19.70.00 Grafitten veya diğer karbonlardan ürünler, elektrik dışı
kullanımlar için

kg 1500

23.99.19.80.00 Turbadan ürünler (levhalar, tüp gövdeleri ve saksılar dahil) (turba
lifinden yapılan tekstil eşyaları hariç)

kg 1500

23.99.19.80.00 Turbdan eşya kg 1500

23.99.19.90.00 Ergitilmiş bazalttan mamul eşya kg 1500

23.99.19.90.00 Kömürden (turb hariç)tabii/suni grafitten eşya kg 1500

23.99.19.90.00 Ateşe dayanıklı maddelerden (kimyasal olarak birleştirilmiş) eşya kg 1500

23.99.19.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış taştan veya diğer mineral
maddelerden ürünler

kg 1500

23.99.19.90.00 Kimyasal maddelerle aglomere edilmiş fakat pişirilmemiş tuğlalar kg 1500

23.99.19.90.00 Silis ve alumin esaslı topraklardan mamul pişirilmemiş tekneler
(pota)

kg 1500

23.99.19.90.00 Tarifenin başka yerinde yer almayan taş./diğer mineral maddeden
eşya

kg 1500

24.10.11.00.00 Alaşımsız dökme demir (fosfor = <%0, 5, mangenez <%0, 1, ilk
şekillerde)

kg 1500

24.10.11.00.00 Alaşımsız dökme demir (fosfor = <%0, 5, %0, 1=<mangenez<%0,
4, ilk şekillerde)

kg 1500

24.10.11.00.00 Alaşımsız dökme demir (fosfor >%0, 5, silisyum oranı=<%1, ilk
şekillerde)

kg 1500

24.10.11.00.00 Alaşımsız dökme demir (fosfor =<%0, 5, mangenez =>%0, 4,
silisyum oranı=<%1)

kg 1500

24.10.11.00.00 Alaşımlı dökme demir; aynalı demir (diğer, ilk şekillerde) kg 1500

24.10.11.00.00 Pik demir ve manganezli dökme demir (aynalı demir), külçe (pik),
blok veya diğer birincil formlarda

kg 1500

24.10.11.00.00 Alaşımsız dökme demir (fosfor >%0, 5, silisyum oranı>%1, ilk
şekillerde)

kg 1500

24.10.11.00.00 Alaşımlı dökme demir; aynalı demir (%0, 3=<titanyum=<%1 ve
%0, 5=<vanadyum=<%1)

kg 1500

24.10.11.00.00 Alaşımsız dökme demir (fosfor =<%0, 5, mangenez =>%0, 4 ve
silisyum oranı>%1)

kg 1500

24.10.12.15.00 Ferro-manganez (C oranı >%2) kg 1500

24.10.12.15.00 Ferro-manganez (granülometrisi <5mm, manganez >%65, C oranı
>%2)

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

24.10.12.15.00 Ferro manganez; Granülometrisi<0,4 mm ve ağırlık itibariyle
manganez>%78

kg 1500

24.10.12.15.00 Ferro-manganez kg 1500

24.10.12.15.00 Diğer ferro manganez kg 1500

24.10.12.30.00 Ferro-silisyum (diğer) kg 1500

24.10.12.30.00 Ferro-silisyum (silisyum oranı >%80) kg 1500

24.10.12.30.00 Ferro-silisyum (%55 <silisyum oranı <%80) kg 1500

24.10.12.30.00 Ferro-silisyum (%4 < magnezyum oranı <%10) kg 1500

24.10.12.30.00 Ferro-silisyum kg 1500

24.10.12.45.00 Ferro-siliko-manganez kg 1500

24.10.12.60.00 Ferro-krom (C oranı >%6, krom oranı >%60) kg 1500

24.10.12.60.00 Ferro-krom (%0, 05 =< C oranı<%0, 5) kg 1500

24.10.12.60.00 Ferro-krom (%0, 5 < C oranı =<%4) kg 1500

24.10.12.60.00 Ferro-krom (%4 < C oranı<%6) kg 1500

24.10.12.60.00 Ferro-krom (C oranı <%0, 05) kg 1500

24.10.12.60.00 Ferro-krom kg 1500

24.10.12.60.00 Ferro-krom (C oranı >%6, krom oranı =<%60) kg 1500

24.10.12.75.00 Ferro-molibden kg 1500

24.10.12.90.00 Ferro-siliko-magnezyum kg 1500

24.10.12.90.00 Ferro-titanyum ve ferro-siliko-titanyum kg 1500

24.10.12.90.00 Ferro-tungsten ve ferro-siliko-tungsten kg 1500

24.10.12.90.00 Ferro-vanadyum kg 1500

24.10.12.90.00 Ferro-niobyum kg 1500

24.10.12.90.00 Ferro-siliko-krom kg 1500

24.10.12.90.00 Ferro-nikel kg 1500

24.10.12.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ferro alaşımlar kg 1500

24.10.12.90.00 Diğer ferro-alyajlar kg 1500

24.10.12.90.00 Ferro fosfor (fosfor oranı =>%15) kg 1500

24.10.12.90.00 Ferro fosfor (fosfor oranı >%15) kg 1500

24.10.13.00.00 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

kg 1500

24.10.13.00.00 Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen demirli
ürünler

kg 1500

24.10.13.00.00 Diğer sünger görünüşlü demirli ürünler kg 1500

24.10.14.10.00 Granüller; aynalı demirden kg 1500

24.10.14.10.00 Tozlar; dökme demirden kg 1500

24.10.14.10.00 Tozlar; demir/çelikten kg 1500

24.10.14.10.00 Tozlar; aynalı demirden kg 1500

24.10.14.10.00 Tozlar; alaşımlı çelikten kg 1500

24.10.14.10.00 Granüller; demir/çelikten kg 1500

24.10.14.10.00 Granüller; dökme demirden kg 1500

24.10.14.10.00 Granüller ve tozlar, pik demirden ve manganezli dökme demirden
(aynalı demir), demir veya çelikten olanlar

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

24.10.14.20.00 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)

kg 1500

24.10.14.20.00 Döküntü ve hurdanın yeniden ergitilmesiyle elde edilen külçeler;
alaşımlı çelikten

kg 1500

24.10.14.20.00 Döküntü ve hurdanın yeniden ergitilmesiyle elde edilen külçeler;
diğer

kg 1500

24.10.21.10.00 Haddelenmiş sac platinaları [C oranı<%0, 25, enine kesit
dikdörtgen (kare hariç)]

kg 1500

24.10.21.10.00 Haddelenmiş levha blokları (C oranı=>%0, 25, enine kesit
dikdörtgen (kare hariç)]

kg 1500

24.10.21.10.00 Haddelenmiş levha blokları [C oranı<%0, 25, enine kesit
dikdörtgen (kare hariç)]

kg 1500

24.10.21.10.00 Haddelenmiş sac platinaları (C oranı=>%0, 25, enine kesit
dikdörtgen (kare hariç)]

kg 1500

24.10.21.10.00 Dövülmüş sac platinaları [C oranı=>%0, 25, enine kesit
dikdörtgen (kare hariç)]

kg 1500

24.10.21.10.00 Yassı yarı mamul ürünler (alaşımsız çelikten) kg 1500

24.10.21.10.00 Sürekli döküm sac platinaları [C oranı<%0, 25, enine kesit
dikdörtgen (kare hariç)]

kg 1500

24.10.21.10.00 Sürekli döküm sac platinaları (C oranı=>%0, 25, enine kesit
dikdörtgen (kare hariç)]

kg 1500

24.10.21.10.00 Sürekli döküm levha blokları [C oranı<%0, 25, enine kesit
dikdörtgen (kare hariç)]

kg 1500

24.10.21.10.00 Sürekli döküm levha blok. (C oranı=>%0, 25, enine kesit
dikdörtgen (kare hariç)]

kg 1500

24.10.21.10.00 Dövülmüş levha blokları [C oranı<%0, 25, enine kesit dikdörtgen
(kare hariç)]

kg 1500

24.10.21.10.00 Dövülmüş levha blokları [C oranı=>%0, 25, enine kesit
dikdörtgen (kare hariç)]

kg 1500

24.10.21.10.00 Dövülmüş sac platinaları [C oranı<%0, 25, enine kesit dikdörtgen
(kare hariç)]

kg 1500

24.10.21.21.00 Kütükler (ingotlar), diğer birincil formlar ve uzun yarı mamul
ürünler, dikişsiz borular için (alaşımsız çelikten)

kg 1500

24.10.21.22.00 Diğer kütükler (ingotlar), birincil formlar ve uzun yarı mamul
ürünler (taslaklar dahil) (alaşımsız çelikten)

kg 1500

24.10.22.10.00 Yassı yarı mamul ürünler (kalın tabakalar) (paslanmaz çelikten) kg 1500

24.10.22.10.00 Paslanmaz çelikten yarı mamuller (dövülmüş, dörtgen (kare hariç)
nikel=>%2, 5)

kg 1500

24.10.22.10.00 Paslanmaz çelikten yarı mamuller (haddeli/sürekli döküm, dörtgen
(kare hariç) nikel >%2, 5)

kg 1500

24.10.22.10.00 Paslanmaz çelikten yarı mamuller (haddeli/sürekli döküm, dörtgen
(kare hariç) nikel=>%2, 5)

kg 1500

24.10.22.10.00 Paslanmaz çelikten yarı mamuller (dövülmüş, dörtgen (kare hariç)
nikel >%2, 5)

kg 1500

24.10.22.21.00 Külçeler, diğer birincil formlar ve uzun yarı mamul ürünler,
dikişsiz borular için (paslanmaz çelikten)

kg 1500

24.10.22.22.00 Diğer kütükler (ingotlar), birincil formlar ve yarı tamamlanmış
uzun ürünler, dikişsiz borular için (paslanmaz çelikten)

kg 1500

24.10.23.10.00 Yassı yarı mamul ürünler (paslanmaz çelik haricindeki alaşımlı
çelikten)

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

24.10.23.10.00 Kütükler (sıcak haddeli/dökümden, kesiti dikdörtgen, kare dahil) kg 1500

24.10.23.10.00 Blum (sıcak haddeli/dökümden, kesiti dikdörtgen, kare dahil) kg 1500

24.10.23.21.00 Külçeler, diğer birincil formlar ve uzun yarı mamul ürünler,
dikişsiz borular için (paslanmaz çelik haricindeki alaşımlı
çelikten)

kg 1500

24.10.23.22.00 'Diğer kütükler (ingotlar), birincil formlar ve uzun yarı mamul
ürünler (paslanmaz çelik haricindeki alaşımlı çelikten)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, rulo, sıcak hadde, kalınlık
<3mm.dekopaja tabi)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, rulo, sıcak hadde, kalınlık
<3mm.sıcak hadde)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, rulo, sıcak hadde, kalınlık=>4,
75mm.dekopaja tabi)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, geniş.=>600mm.rulo, sıcak hadde,
üzeri kabartmalı)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, rulo, sıcak hadde, 4,
75=<kalınlık<10mm. sıcak hadde)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, rulo, sıcak hadde, 3mm<kalınlık<4,
75mm.dekopaja tabi)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, geniş.=>600mm.rulo, sıcak hadde,
üzeri kabartmalı)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (C oranı=>%0, 6, rulo, sıcak haddelenmiş,
kalınlık>10mm.)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (C oranı<%0, 6, rulo, sıcak haddelenmiş,
kalınlık>10mm.)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, rulo, sıcak hadde, kalınlık
<3mm.yeniden hadde)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, rulo, sıcak hadde, 3=<kalınlık<4,
75mm.yeniden hadde)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, rulo, sıcak hadde, 3mm
<kalınlık<4, 75mm.dekopaja tabi)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, rulo, sıcak hadde, 4,
75=<kalınlık<10mm.yeniden hadde)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, rulo, sıcak hadde, kalınlık
<3mm.dekopaja tabi)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, rulo, sıcak hadde, kalınlık=>4,
75mm.dekopaja tabi)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, 3=<kalınlık<4, 75mm.sıcak
hadde)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, 3=<kalınlık<4,
75mm.yeniden hadde)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, 4, 75=< kalınlık <10mm.
sıcak hadde)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, 4, 75=<kalınlık <10mm.
yeniden hadde)

kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, kalınlık<3mm. sıcak hadde) kg 1500

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, kalınlık<3mm.yeniden
hadde)

kg 1500

24.10.31.10.00 Haddelenmiş yassı ürünler, demirden veya alaşımsız çelikten,
basitçe sıcak haddelenmiş, genişliği ≥ 600 mm, kangal şeklinde
olanlar (çeşitli tekniklerle kaplanmamış)

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

24.10.31.10.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, rulo, sıcak hadde, 3=<kalınlık<4,
75mm.sıcak hadde)

kg 1500

24.10.31.30.00 Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, üzeri kabartmalı motifli) kg 1500

24.10.31.30.00 Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, C =>%0, 6,
kalınlık=>2mm.genişlik=>600mm.)

kg 1500

24.10.31.30.00 Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, C =>%0, 6, genişlik=>600mm.) kg 1500

24.10.31.30.00 Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, C <%0, 6,
kalınlık=>2mm.genişlik=>600mm.)

kg 1500

24.10.31.30.00 Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, C <%0, 6, genişlik=>600mm.) kg 1500

24.10.31.30.00 Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, sıcak hadde, kalınlık=>2mm.
üzeri kabartmalı)

kg 1500

24.10.31.30.00 Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, sıcak hadde, üzeri kabartmalı
motifli)

kg 1500

24.10.31.30.00 Yassı hadde ürünü (3mm.=<kalınlık <4, 75 mm. diğer hallerde,
diğer)

kg 1500

24.10.31.30.00 Yassı hadde ürünü (3mm.=<kalınlık <4, 75 mm. diğer hallerde,
ağırlık; %0, 6+ karbon)

kg 1500

24.10.31.30.00 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)

kg 1500

24.10.31.30.00 Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, kalınlık=>2mm. üzeri
kabartmalı)

kg 1500

24.10.31.50.00 Geniş levhalar (sıcak hadde, kalınlık>10mm. <15mm, genişlik
=<1250mm.)

kg 1500

24.10.31.50.00 Diğer yassı ürünler (sıcak hadde, kalınlık>10mm. <15mm,
genişlik =<1250mm.)

kg 1500

24.10.31.50.00 Sıcak mamul demir, çelik (3mm.=<kalınlık <4, 75 mm.)(haddeli,
ağırlık; %0, 6+ karbon)

kg 1500

24.10.31.50.00 Sıcak mamul demir, çelik (3mm.=<kalınlık <4, 75 mm.)(kapalı
usulle dört yüzü haddeli, diğer)

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürün. (karbon<%0, 6, sıcak hadde, 4,
75mm.=<kalınlık<10mm.genişlik=<1250mm.)

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürün. (karbon=>%0, 6, sıcak hadde, 4,
75mm.=<kalınlık<10mm.genişlik=<1250mm.)

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, sıcak hadde,
10mm.<kalın=<15mm.genişlik=>2050mm.)

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, sıcak hadde,
10mm<kalın=<15mm.genişlik=>2050mm.)

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, sıcak hadde, kalınlık>10mm.
<15mm, genişlik =<1250mm.)

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, sıcak hadde, kalınlık>15mm.
diğerleri)

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, sıcak hadde,
kalınlık>15mm.genişlik=< 1250mm.)

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, 4,
75mm.=<kalınlık<10mm.genişlik=>2050mm.-, diğer)

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, 4,
75mm.=<kalınlık<10mm.genişlik=>2050mm.+, ağırlık; %0, 6+
karbon)

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, 4,
75mm.=<kalınlık<10mm.genişlik=>2050mm.+, diğer)

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü diğer levha (sıcak hadde, kalınlık>15mm.
diğerleri)

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü diğer levha (sıcak hadde,
kalınlık>15mm.genişlik=< 1250mm.)

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü geniş levha (sıcak hadde, kalınlık>15mm.
diğerleri)

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü geniş levha (sıcak hadde,
kalınlık>15mm.genişlik=< 1250mm.)

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü, delinmiş ( sadece yüzey işçiliğine tabi
tutulmuş veya dikdörtgenden )

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü, delinmiş ( sadece yüzey işçiliğine tabi
tutulmuş veya dikdörtgenden ); diğer

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü, delinmiş ( sadece yüzey işçiliğine tabi
tutulmuş veya dikdörtgenden karbon içeriği >%0.6)

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü, diğer ( Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş
veya dikdörtgenden )

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü, diğer (Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş
veya başka şekillerde basitçe kesilmiş )

kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, 4,
75mm.=<kalınlık<10mm.genişlik=>2050mm.-, ağırlık; %0, 6+
karbon)

kg 1500

24.10.31.50.00 Diğer Yassı hadde ürünleri kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü; diğer kg 1500

24.10.31.50.00 Yassı hadde ürünü; delinmiş, diğer kg 1500

24.10.31.50.00 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

kg 1500

24.10.32.10.00 Yassı çubuklar (C<%0, 6, genişlik >150mm.sıcak hadde,
kalınlık=>4mm.kaplanmamış)

kg 1500

24.10.32.10.00 Şeritler (C oranı =>%0, 6, genişlik >150mm.sıcak hadde,
kalınlık=>4mm.kaplanmamış)

kg 1500

24.10.32.10.00 Şeritler (C oranı <%0, 6, genişlik >150mm.sıcak hadde,
kalınlık=>4mm.kaplanmamış)

kg 1500

24.10.32.10.00 saclar (C oranı =>%0, 6, genişlik >150mm. sıcak hadde,
kalınlık=>4mm.kaplanmamış)

kg 1500

24.10.32.10.00 Saclar (C oranı <%0, 6, genişlik >150mm. sıcak hadde,
kalınlık=>4mm.kaplanmamış)

kg 1500

24.10.32.10.00 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

kg 1500

24.10.32.10.00 Geniş levhalar (C=>%0, 6, genişlik >150mm.sıcak hadde,
kalınlık=>4mm.kaplanmamış)

kg 1500
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24.10.32.10.00 Geniş levhalar (C<%0, 6, genişlik >150mm.sıcak hadde,
kalınlık=>4mm.kaplanmamış)

kg 1500

24.10.32.30.00 Saclar (C oranı <%0, 6, sıcak hadde, diğer, kaplanmamış) kg 1500

24.10.32.30.00 Saclar (C oranı =>%0, 6, sıcak hadde, diğer, kaplanmamış) kg 1500

24.10.32.30.00 Saclar (C=>%0, 6, genişlik =<500mm.sıcak hadde, kalınlık=>4,
75mm.kaplanmamış)

kg 1500

24.10.32.30.00 Şeritler (C <%0, 6, genişlik =<500mm.sıcak hadde, kalınlık=>4,
75mm.kaplanmamış)

kg 1500

24.10.32.30.00 Şeritler (C oranı <%0, 6, sıcak hadde, diğer, kaplanmamış) kg 1500

24.10.32.30.00 Şeritler (C oranı =>%0, 6, sıcak hadde, diğer, kaplanmamış) kg 1500

24.10.32.30.00 Şeritler (C=>%0, 6, genişlik =<500mm.sıcak hadde, kalınlık=>4,
75mm.kaplanmamış)

kg 1500

24.10.32.30.00 Yassı çubuklar (C<%0, 6, genişlik =<500mm.sıcak hadde,
kalınlık=>4, 75mm.kaplanmamış)

kg 1500

24.10.32.30.00 Saclar (C <%0, 6, genişlik =<500mm.sıcak hadde, kalınlık=>4,
75mm.kaplanmamış)

kg 1500

24.10.32.30.00 Sac taslakları (rulo, C <%0, 6, sıcak hadde, diğer, kaplanmamış) kg 1500

24.10.32.30.00 Sac taslakları (rulo, C <%0, 6, genişlik >500mm.sıcak hadde,
kalınlık=>4, 75mm. kaplanmamış)

kg 1500

24.10.32.30.00 Yassı çubuklar (C<%0, 6, sıcak hadde, diğer, kaplanmamış) kg 1500

24.10.32.30.00 Geniş levhalar (C=>%0, 6, genişlik >500mm.sıcak hadde,
kalınlık=>4, 75mm.kaplanmamış)

kg 1500

24.10.32.30.00 Geniş levhalar (C=>%0, 6, genişlik <500mm.sıcak hadde,
kalınlık=>4, 75mm.kaplanmamış)

kg 1500

24.10.32.30.00 Geniş levhalar (C <%0, 6, genişlik >500mm.sıcak hadde,
kalınlık=>4, 75mm.kaplanmamış)

kg 1500

24.10.32.30.00 Geniş levhalar (C <%0, 6, genişlik <500mm.sıcak hadde,
kalınlık=>4, 75mm.kaplanmamış)

kg 1500

24.10.32.30.00 Haddelenmiş yassı ürünler, demirden veya alaşımsız çelikten,
sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş (çeşitli tekniklerle
kaplanmamış), genişliği < 600 mm, "geniş yassılar" hariç

kg 1500

24.10.33.10.00 Sıcak haddelenmiş yassı ürünler, genişliği ≥ 600 mm ve yeniden
haddeleme için olanlar, kangal şeklinde olanlar (paslanmaz
çelikten)

kg 1500

24.10.33.20.00 Diğer sıcak haddelenmiş yassı ürünler, genişliği ≥ 600 mm ve
kangal şeklinde olanlar (paslanmaz çelikten)

kg 1500

24.10.33.30.00 Paslanmaz çelik.sac (sıcak hadde, rulo değil (4, 75=<kalın<10mm,
en=>600mm, nikel=>%2, 5)

kg 1500

24.10.33.30.00 Paslanmaz çelik.saclar (sıcak hadde, rulo değil (4,
75=<kalın<10mm, en=>600mm, nikel<%2, 5)

kg 1500

24.10.33.30.00 Paslanmaz çelikten geniş levha (sıcak hadde, rulo değil (4,
75=<kal<10mm, en=>600mm, nikel<%2, 5)

kg 1500

24.10.33.30.00 Paslanmaz çelikten geniş levha (sıcak hadde, rulo değil
3=<kalın<4, 75mm, en=>600mm)

kg 1500

24.10.33.30.00 Paslanmaz çelikten geniş levha (sıcak hadde, rulo değil
kalın<3mm, en=>600mm)

kg 1500

24.10.33.30.00 Paslanmaz çelikten saclar (sıcak hadde, rulo değil (3=<kalın<4,
75mm, en=>600mm)

kg 1500

24.10.33.30.00 Paslanmaz çelikten saclar (sıcak hadde, rulo değil (kalın<3mm,
en=>600mm)

kg 1500
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24.10.33.30.00 Sıcak haddelenmiş geniş şeritlerden kesilerek üretilen tabakalar ve
levhalar, genişliği ≥ 600 mm (paslanmaz çelikten)

kg 1500

24.10.33.30.00 Paslanmaz çel.geniş levha (sıcak hadde, rulo değil (4,
75=<kal.<10mm, en=>600mm, nikel=>%2, 5)

kg 1500

24.10.33.40.00 Paslanmaz çelikten saclar (sıcak hadde, rulo değil (kalın>10mm,
en=>600mm, nikel<% 2, 5)

kg 1500

24.10.33.40.00 Paslanmaz çelikten geniş levha (sıcak hadde, rulo değil
(kalın>10mm, en=>600mm, nikel<%2, 5)

kg 1500

24.10.33.40.00 Çift yönlü hadde (quarto hadde tezgahı) üzerinde üretilen
tabakalar ve levhalar, genişliği ≥ 600 mm olanlar ile geniş yassılar
(paslanmaz çelikten)

kg 1500

24.10.33.40.00 Paslanmaz çelikten geniş levha (sıcak hadde, rulo değil
(kalın>10mm, en=>600mm, nikel=>%2, 5)

kg 1500

24.10.33.40.00 Paslanmaz çelikten saclar (sıcak hadde, rulo değil (kalın>10mm,
en=>600mm, nikel=>% 2, 5)

kg 1500

24.10.34.10.00 'Sıcak haddelenmiş yassı ürünler, genişliği < 600 mm ve yeniden
haddeleme için olanlar, kangal şeklinde olanlar (paslanmaz
çelikten)

kg 1500

24.10.34.20.00 'Diğer sıcak haddelenmiş yassı ürünler, genişliği < 600 mm,
kangal şeklinde olanlar (paslanmaz çelikten)

kg 1500

24.10.35.10.00 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)

kg 1500

24.10.35.10.00 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli (rulo)
en=>600mm, takım çeliğinden)

kg 1500

24.10.35.10.00 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli (rulo)
en=>600mm, diğer)

kg 1500

24.10.35.20.00 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (yüksek hız çeliği, soğuk
haddeli, kalınlık:>3mm,en=>600mm) diğer hallerde

kg 1500

24.10.35.20.00 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü ((rulo) en=>600mm,
yüksek hız çeliğinden) sadece yüzeyi işlenmiş; kesilmiş

kg 1500

24.10.35.20.00 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü ((rulo) en=>600mm,
yüksek hız çeliğinden) diğer hallerde olan

kg 1500

24.10.35.20.00 Alaşımlı çeliklerden sıcak haddelenmiş yassı mamuller (yüksek
hız çeliğinden) sadece yüzeyi işlenmiş; kesilmiş

kg 1500

24.10.35.20.00 Alaşımlı çeliklerden sıcak haddelenmiş yassı mamuller (yüksek
hız çeliğinden) diğer hallerde olan

kg 1500

24.10.35.20.00 Haddelenmiş yassı ürünler, yüksek hız çeliğinden, genişliği ≥ 600
mm, haddelenmiş veya soğuk haddelenmiş "soğuk indirgenmiş"
olanlar

kg 1500

24.10.35.20.00 Alaşımlı çelik. yassı hadde (yüksek hız çeliği, soğuk haddeli,
kalınlık:=<3mm,en=>600mm) yüzeyi işlenmiş; kesilmiş

kg 1500

24.10.35.20.00 Alaşımlı çelik. yassı hadde (yüksek hız çeliği, soğuk haddeli,
kalınlık:=<3mm,en=>600mm) diğer hallerde

kg 1500

24.10.35.20.00 Alaşımlı çelik. yassı hadde (yüksek hız çeliği, soğuk haddeli,
kalınlık: >3mm,en=>600mm) yüzeyi işlenmiş; kesilmiş

kg 1500
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24.10.35.30.00 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)

kg 1500

24.10.35.30.00 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli,
kalın>10mm, en=>600mm)

kg 1500

24.10.35.30.00 Alaşımlı çeliklerden sıcak haddelenmiş yassı mamuller (takım
çeliğinden)

kg 1500

24.10.35.30.00 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli, 4,
75=<kalın<10mm, en=<600mm)

kg 1500

24.10.35.40.00 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli, kalın <4,
75mm, en=>600mm)

kg 1500

24.10.35.40.00 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)

kg 1500

24.10.35.50.00 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (yüzey işli, basitçe kesili,
en=>600mm)

kg 1500

24.10.35.50.00 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)

kg 1500

24.10.35.50.00 Alaşımlı çelikten diğer yassı hadde mamuller (en=>600 mm) kg 1500

24.10.36.00.00 Alaşımlı çeliklerden sıcak haddelenmiş yassı mamuller
(genişlik;<600mm takım çeliğinden)

kg 1500

24.10.36.00.00 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)

kg 1500

24.10.36.00.00 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddelenmiş,
kalın=>4, 75 mm)

kg 1500

24.10.36.00.00 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddelenmiş, kalın
<4, 75 mm)

kg 1500

24.10.41.10.00 Levhalar, tabakalar ve şeritler, kaplanmamış, soğuk haddelenmiş,
paslanmaz çelik dışındaki alaşımsız çelikten, genişliği ≥ 600 mm
olanlar

kg 1500

24.10.41.30.00 Levhalar ve şeritler, nihai olarak tavlanmamış, elektrik
çeliğinden/transformatör çeliğinden, genişliği ≥ 600 mm olanlar

kg 1500

24.10.41.50.00 Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, 0,
5mm.=<kalınlık<1mm.vat kayıbı>0, 75, manyetik)

kg 1500

24.10.41.50.00 Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, 1mm.<kalınlık<3mm. vat
kayıbı=<0, 75, manyetik)

kg 1500

24.10.41.50.00 Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, 1mm.<kalınlık<3mm. vat
kayıbı>0, 75, manyetik)

kg 1500

24.10.41.50.00 Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, kalınlık<0, 5mm.vat
kayıbı=<0, 75, manyetik)

kg 1500

24.10.41.50.00 Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, kalınlık<0, 5mm.vat
kayıbı>0, 75, manyetik)

kg 1500
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24.10.41.50.00 Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, 0, 5mm.=<kalınlık<1mm.vat
kayıbı=<0, 75, manyetik)

kg 1500

24.10.41.50.00 Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, 0, 5mm.=<kalınlık<1mm.vat
kayıbı>0, 75, manyetik)

kg 1500

24.10.41.50.00 Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, 1mm.<kalınlık<3mm. vat
kayıbı=<0, 75, manyetik)

kg 1500

24.10.41.50.00 Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, 1mm.<kalınlık<3mm. vat
kayıbı>0, 75, manyetik)

kg 1500

24.10.41.50.00 Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, kalınlık<0, 5mm.vat kayıbı=<0,
75, manyetik)

kg 1500

24.10.41.50.00 Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, 0,
5mm.=<kalınlık<1mm.vat kayıbı=<0, 75, manyetik)

kg 1500

24.10.41.50.00 Levhalar ve şeritler, yönlendirilmiş taneli olmayan, elektrik
çeliğinden/transformatör çeliğinden, genişliği ≥ 600 mm olanlar

kg 1500

24.10.41.50.00 Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, kalınlık<0, 5mm.vat kayıbı>0,
75, manyetik)

kg 1500

24.10.42.00.00 Paslanmaz çelikten diğer delinmiş yassı hadde mamulleri kg 1500

24.10.42.00.00 Paslanmaz çelikten diğer hallerde yassı hadde mamulleri kg 1500

24.10.42.00.00 Soğuk haddelenmiş levha, plaka ve geniş şeritler, genişliği ≥ 600
mm olanlar (paslanmaz çelikten)

kg 1500

24.10.42.00.00 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, kalın = >4,
75mm nikel=>% 2, 5)

kg 1500

24.10.42.00.00 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddelenmiş, kalın = >4,
75mm)

kg 1500

24.10.42.00.00 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 0, 5=<kalın <1
mm, nikel<% 2, 5)

kg 1500

24.10.42.00.00 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 0, 5=<kalın <1
mm, nikel=>%2, 5)

kg 1500

24.10.42.00.00 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 1mm < kalın <3
mm, nikel <% 2, 5)

kg 1500

24.10.42.00.00 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 1mm < kalın <3
mm, nikel=>% 2, 5)

kg 1500

24.10.42.00.00 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, kalın < 0, 5 mm,
nikel <% 2, 5)

kg 1500

24.10.42.00.00 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, kalın < 0, 5 mm,
nikel=>% 2, 5)

kg 1500

24.10.42.00.00 Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, kalın = >4,
75mm nikel <% 2, 5)

kg 1500

24.10.43.00.00 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (diğer, soğuk haddeli,
kalınlık: >3mm,en=>600mm) diğerlerinden

kg 1500

24.10.43.00.00 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (diğer, soğuk haddeli,
kalınlık: <3mm,en=>600mm) diğerlerinden

kg 1500

24.10.43.00.00 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelik dışındaki diğer
alaşımlı çelikten, soğuk haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği
≥ 600 mm olanlar (yüksek hız çeliğinden veya silisyumlu elektrik
çeliğinden/transformatör çeliğinden ürünler hariç)

kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, genişlik =>600mm. krom kaplı) kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm. kalaylı,
baskılı)

kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, genişlik =>600mm. kalayla kaplı,
kalınlık <0, 5mm.)

kg 1500
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24.10.51.10.00 Teneke levha, diğer inceltilmiş levha ve şeritler, elektrolitik krom
kaplı çelik (ECCS) dahil

kg 1500

24.10.51.10.00 Elektrolitik teneke, kok teneke; sade yüzey işçiliği (C=>%0, 6,
kalınlık<0, 5mm. genişlik =>600mm.)

kg 1500

24.10.51.10.00 Elektrolitik teneke, kok teneke; sade yüzey işçiliği (C<%0, 6,
kalınlık<0, 5mm. genişlik =>600mm.)

kg 1500

24.10.51.10.00 Elektro.teneke, kok teneke; sade yüzey işçiliği (kalınlık<0, 5mm.
genişlik =>600mm.)

kg 1500

24.10.51.10.00 Elektro.teneke, kok teneke (sadece yüzeyi işlenmiş, kalayla kaplı,
genişlik <600mm.)

kg 1500

24.10.51.10.00 Diğer tenekeler sade yüzey işçiliği (kalınlık<0, 5mm. genişlik
=>600mm.)

kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm. krom oksit
kaplı, verniklenmiş)

kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm. krom kaplı) kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm. kalaylı,
kalınlık=>0, 5mm.)

kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey
işçiliği, kalaylı, baskılı)

kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey
işçiliği, kalaylı, kalınlık=>0, 5mm.)

kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey
işçiliği, krom kaplı)

kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (genişlik =>600mm.sade yüzey işçiliği, krom
oksit kaplı, verniklenmiş)

kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (sade yüzey işçiliği , C <%0, 6,
gen=>600mm.kalayla kaplı, kalınlık<0, 5mm.)

kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (sade yüzey işçiliği , C =>%0, 6, genişlik işlik
=>600mm.kalayla kaplı, kal.<0, 5mm.)

kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, genişlik =>600mm. kalaylı, baskılı) kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey
işçiliği, kalaylı, baskılı)

kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey
işçiliği, krom kaplı)

kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey
işçiliği, kalaylı, kalınlık=>0, 5mm.)

kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, genişlik =>600mm. krom oksit
kaplı, verniklenmiş)

kg 1500

24.10.51.10.00 Diğer tenekeler (C<%0, 6, kalınlık<0, 5mm. genişlik =>600mm.) kg 1500

24.10.51.10.00 Diğer tenekeler (C=>%0, 6, kalınlık<0, 5mm. genişlik
=>600mm.)

kg 1500

24.10.51.10.00 Diğer tenekeler (sadece yüzeyi işlenmiş, kalayla kaplı, genişlik
<600mm.)

kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, genişlik =>600mm. kalayla kaplı,
kalınlık <0, 5mm.)

kg 1500

24.10.51.10.00 Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, genişlik =>600mm. kalaylı,
kalınlık=>0, 5mm.)

kg 1500

24.10.51.20.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey
işçiliği, elektrolit.çinko kaplı)

kg 1500

24.10.51.20.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm.
elektrolit.çinko kaplı)

kg 1500
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24.10.51.20.00 Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey
işçiliği, elektrolit.çinko kaplı)

kg 1500

24.10.51.20.00 Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, genişlik =>600mm. elektrolit.çinko
kaplı)

kg 1500

24.10.51.20.00 Haddelenmiş yassı ürünler, demirden veya alaşımsız çelikten,
genişliği ≥ 600 mm, elektrolitik olarak çinkoyla kaplanmış olanlar

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, genişlik =>600mm. diğer çinko
kaplı, oluklu)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, genişlik =>600mm. diğer çinko
kaplı)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, genişlik =>600mm. sade yüzey
işçiliği, kurşunla kaplı)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, genişlik =>600mm. kurşunla
kaplı)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, genişlik =>600mm. sadece yüzey
işçiliği, diğer)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, genişlik =>600mm. sade yüzey
işçiliği, kurşunla kaplı)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, genişlik =>600mm. kurşunla kaplı) kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, genişlik =>600mm. diğer) kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, genişlik =>600mm. aluminyum-
çinko alaşımı kaplı)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, genişlik =>600mm. aluminyum
kaplı)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ür.(C <%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey işçiliği,
aluminyum-çinko alaşımı kaplı)

kg 1500

24.10.51.30.00 Levhalar ve şeritler, sıcak daldırma usulüyle metal kaplanmış,
genişliği ≥ 600 mm olanlar

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey
işçiliği, aluminyum kaplı)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey
işçiliği, diğer çinko kaplı, oluklu)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey
işçiliği, diğer çinko kaplı)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey
işçiliği, alüminyum-çinko alaşımı kaplı)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey
işçiliği, aluminyum kaplı)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey
işçiliği, diğer çinko kaplı)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey
işçiliği, diğer çinko kaplı, oluklu)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm. aluminyum
kaplı)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm. aluminyum-
çinko alaşımı kaplı)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm. diğer çinko
kaplı)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm. diğer çinko
kaplı, oluklu)

kg 1500

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm. diğer) kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

24.10.51.30.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm. sadece yüzey
işçiliği, diğer)

kg 1500

24.10.51.40.00 Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, genişlik =>600mm. boyalı,
vernikli/plastik kaplı)

kg 1500

24.10.51.40.00 Yassı hadde ür.(C=>%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey işçiliği,
boyalı, vernikli/plastik kaplı)

kg 1500

24.10.51.40.00 Yassı hadde ür.(C <%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey işçiliği,
boyalı, vernikli/plastik kaplı)

kg 1500

24.10.51.40.00 Organik kaplı levhalar, genişliği ≥ 600 mm olanlar kg 1500

24.10.51.40.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm. boyalı,
vernikli/plastik kaplı)

kg 1500

24.10.51.50.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey
işçiliği, plakaj ameliyesine tutulmuş)

kg 1500

24.10.51.50.00 Haddelenmiş yassı ürünler, demirden veya alaşımsız çelikten,
genişliği ≥ 600 mm, preslenerek kaplanmış

kg 1500

24.10.51.50.00 Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, genişlik =>600mm. plakaj
ameliyesine tutulmuş)

kg 1500

24.10.51.50.00 Yassı hadde ürünü (C >%0, 6, genişlik =>600mm.sade yüzey
işçiliği, plakaj ameliyesine tutulmuş)

kg 1500

24.10.51.50.00 Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm. plakaj
ameliyesine tutulmuş)

kg 1500

24.10.52.10.00 Alaşımlı çelikten yassı mamuller (elektrolitik çinkolu, yüzey işli,
basit kesili, en=>600mm)

kg 1500

24.10.52.10.00 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (elektrolitik çinko kaplı,
diğer, en=>600mm)

kg 1500

24.10.52.10.00 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)

kg 1500

24.10.52.30.00 Alaşımlı çelikten yassı mamuller (çinko kaplı, yüzey işli/basit
kesili, en=>600mm)

kg 1500

24.10.52.30.00 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (çinko kaplı, diğer,
en=>600mm)

kg 1500

24.10.52.30.00 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)

kg 1500

24.10.53.10.00 Levhalar ve şeritler, yönlendirilmiş taneli, silisyumlu elektrik
çeliğinden/transformatör çeliğinden, genişliği ≥ 600 mm olanlar

kg 1500

24.10.53.10.00 Manyetik [(silikonlu)çelikten yassı hadde mamul.; taneleri
yönlendirilmiş, en=>600mm]

kg 1500

24.10.53.30.00 Haddelenmiş yassı ürünler, silisyumlu elektrik
çeliğinden/transformatör çeliğinden, yönlendirilmiş taneli
olmayan, genişliği ≥ 600 mm olanlar

kg 1500

24.10.53.30.00 Manyetik [(silikon)çelik yassı hadde mamul.; sıcak çek, vat
kayıbı=<0, 75, en=>600mm]

kg 1500

24.10.53.30.00 Manyetik [(silikon)çeliklerden yassı hadde mamuller; sıcak
çekilmiş, en=>600mm]

kg 1500

24.10.53.30.00 Manyetik [(silikonlu)çeliklerden yassı hadde mamuller; soğuk
çekilmiş, en=>600mm]

kg 1500
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24.10.54.10.00 Manyetik [(silikonlu)çelikten yassı hadde mamul.; taneleri
yönlendirilmiş, en>500mm]

kg 1500

24.10.54.10.00 Soğuk haddelenmiş dilinmiş şeritler, yönlendirilmiş taneli,
silisyumlu elektrik çeliğinden/transformatör çeliğinden, genişliği
< 600 mm olanlar

kg 1500

24.10.54.10.00 Manyetik [(silikonlu)çelikten yassı hadde mamul.; taneleri
yönlendirilmiş; en=<500mm]

kg 1500

24.10.54.30.00 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (soğuk haddeli; en =< 500
mm)

kg 1500

24.10.54.30.00 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (soğuk haddeli; en >500
mm)

kg 1500

24.10.54.30.00 Haddelenmiş yassı ürünler, silisyumlu elektrik
çeliğinden/transformatör çeliğinden, yönlendirilmiş taneli
olmayan, genişliği < 600 mm olanlar

kg 1500

24.10.54.30.00 Manyetik [(silikon)çelik yassı hadde mamul.; sıcak çek, vat
kayıbı=<0, 75, en <600mm]

kg 1500

24.10.54.30.00 Manyetik [(silikon)çelik yassı hadde mamuller; sıcak çekilmiş, en
<600mm]

kg 1500

24.10.55.00.00 Haddelenmiş yassı ürünler, yüksek hız çeliğinden, genişliği < 600
mm olanlar

kg 1500

24.10.55.00.00 Yüksek hız çeliğinden yassı hadde mamuller (diğer, en < 600mm) kg 1500

24.10.55.00.00 Yüksek hız çelik. yassı hadde mamul. (sıcak haddeli, plakaj
ameliyeli, en=<500mm)

kg 1500

24.10.55.00.00 Yüksek hız çeliğinden yassı hadde mamuller (sadece sıcak
haddelenmiş, en<600mm)

kg 1500

24.10.55.00.00 Yüksek hız çelik.yassı hadde mamul. (soğuk haddeli/yüzeyi işli
(plakaj) en>500mm)

kg 1500

24.10.61.10.00 Tel çubuklar, nervürlü veya yüzeyi diğer deformasyonlu olanlar
(alaşımsız çelikten)

kg 1500

24.10.61.10.00 Demir/alaşımsız çelik filmaşin (üzerinde çentik şekil bozuk.
olan.sıcak hadde)

kg 1500

24.10.61.20.00 Elektrot imali için filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, otomat
çeliğinden)

kg 1500

24.10.61.20.00 Tel çubuklar, otomat çeliğinden kg 1500

24.10.61.20.00 Diğer filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, otomat çeliğinden) kg 1500

24.10.61.20.00 Cıvata, somun imali için filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde,
otomat çeliğinden)

kg 1500

24.10.61.20.00 Tel ve çivi imali için filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde,
otomat çeliğinden)

kg 1500

24.10.61.30.00 Diğer filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, beton takviyesinde,
çap<14mm.)

kg 1500

24.10.61.30.00 Tel çubuklar, betonu güçlendirmek için kullanılanlar
(kafesli/soğuk nervürlü barlar)

kg 1500

24.10.61.40.00 Diğer filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, tekerlek dış
lastiklerinde, çap<14mm.)

kg 1500

24.10.61.40.00 Tel çubuklar, lastik kordu için olanlar kg 1500

24.10.61.90.01 Filmaşin (C <= 0,06, sıcak hadde, kangal, çap < 14 mm) kg 1500

24.10.61.90.02 Filmaşin (0,06 < C < 0,25, sıcak hadde, kangal, çap < 14 mm) kg 1500

24.10.61.90.03 Filmaşin (0,25 <= C < 0,75, sıcak hadde, kangal, çap < 14 mm) kg 1500

24.10.61.90.04 Diğer filmaşin (C => 0,75, sıcak hadde, kangal, çap < 14 mm) kg 1500

24.10.61.90.05 Filmaşin (C < 0,25, sıcak hadde, kangal, çap > 14 mm) kg 1500
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24.10.61.90.06 Filmaşin (C => 0,25, sıcak hadde, kangal, çap > 14 mm) kg 1500

24.10.62.10.01 Barlar ve çubuklar, sıcak haddelenmiş, betonu güçlendirmek için
kullanılanlar, demir veya alaşımsız çelikten (haddeleme sürecinde
yapılan çentikli, nervürlü, oluklu veya diğer deformasyona
uğramış olanlar)

kg 1500

24.10.62.10.02 Barlar ve çubuklar, sıcak haddelenmiş, betonu güçlendirmek için
kullanılanlar, demir veya alaşımsız çelikten (C < % 0,25, dört
yüzü haddeli, pürüzsüz yüzeyli olanlar)

kg 1500

24.10.62.30.00 Yuvarlak çubuklar (26mm.<enine kesit, otomat çeliğinden) kg 1500

24.10.62.30.00 Yuvarlak çubuklar (6mm.<enine kesit=<8 mm. otomat çeliğinden) kg 1500

24.10.62.30.00 Yuvarlak çubuklar (10mm.<enine kesit=<26 mm. otomat
çeliğinden)

kg 1500

24.10.62.30.00 Sıcak haddelenmiş barlar, otomat çeliğinden kg 1500

24.10.62.30.00 Dört köşeli çubuklar (otomat çeliğinden) kg 1500

24.10.62.30.00 Yuvarlak çubuklar (8mm.<enine kesit=<10 mm. otomat
çeliğinden)

kg 1500

24.10.62.30.00 Altı köşeli çubuklar (otomat çeliğinden) kg 1500

24.10.62.30.00 Diğer köşeli çubuklar (otomat çeliğinden) kg 1500

24.10.62.50.00 Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş) kg 1500

24.10.62.50.00 Diğer çubuklar (C <%0, 6, dört yüzü haddelenmiş) kg 1500

24.10.62.50.00 Diğer çubuklar (C >%0, 6, dört yüzü haddelenmiş) kg 1500

24.10.62.50.00 Diğer çubuklar (C<%0, 25, dört yüzü haddelenmiş) kg 1500

24.10.62.50.00 Dört köşeli çubuklar (C <%0, 6, dört yüzü haddelenmiş) kg 1500

24.10.62.50.00 Dört köşeli çubuklar (C >%0, 6, dört yüzü haddelenmiş) kg 1500

24.10.62.50.00 Dört köşeli çubuklar (C<%0, 25, dört yüzü haddelenmiş) kg 1500

24.10.62.50.00 Sıcak haddelenmiş barlar (içi boş sondaj barları ve çubukları
hariç) alaşımsız çelikten (otomat çeliğinden olanlar hariç)

kg 1500

24.10.62.50.00 Yuvarlak çubuklar (10mm.<enine kesit=<26 mm. C <%0, 25, dört
yüzü haddelenmiş)

kg 1500

24.10.62.50.00 Yuvarlak çubuklar (10mm.<enine kesit=<26 mm. C =>%0, 25,
dört yüzü hadde.)

kg 1500

24.10.62.50.00 Yuvarlak çubuklar (26mm.<enine kesit, C <%0, 25, dört yüzü
haddelenmiş)

kg 1500

24.10.62.50.00 Yuvarlak çubuklar (26mm.<enine kesit, C =>%0, 25, dört yüzü
haddelenmiş)

kg 1500

24.10.62.50.00 Yuvarlak çubuklar (6mm.<enine kesit=<8 mm. C <%0, 25, dört
yüzü haddelenmiş)

kg 1500

24.10.62.50.00 Yuvarlak çubuklar (6mm.<enine kesit=<8 mm. C =>%0, 25, dört
yüzü haddelenmiş)

kg 1500

24.10.62.50.00 Yuvarlak çubuklar (8mm.<enine kesit=<10 mm. C <%0, 25, dört
yüzü haddelenmiş)

kg 1500

24.10.62.50.00 Yuvarlak çubuklar (8mm.<enine kesit=<10mm. C =>%0, 25, dört
yüzü haddelenmiş)

kg 1500

24.10.62.50.00 Altı köşeli çubuklar (C <%0, 6, dört yüzü haddelenmiş) kg 1500

24.10.62.50.00 Altı köşeli çubuklar (C >%0, 6, dört yüzü haddelenmiş) kg 1500

24.10.62.50.00 Altı köşeli çubuklar (C<%0, 25, dört yüzü haddelenmiş) kg 1500

24.10.62.50.00 Demir/alaşımsız çelik çubuklar (0, 25=< C <%0, 6, dört yüzü
hadde, enine kesit=>80mm)

kg 1500

24.10.62.50.00 Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C<%0, 25, dört yüzü hadde,
enine kesit=>80mm)

kg 1500
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24.10.62.50.00 Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C<%0, 6, dört yüzü
haddelenmiş)

kg 1500

24.10.62.50.00 Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C=>%0, 6, dört yüzü
haddelenmiş)

kg 1500

24.10.63.00.00 Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş kangal) nikel<%
2, 5)

kg 1500

24.10.63.00.00 Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş kangal) nikel =
>% 2, 5)

kg 1500

24.10.63.00.00 Tel çubuklar, sıcak haddelenmiş, kangal şeklinde, paslanmaz
çelikten

kg 1500

24.10.64.10.00 Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli&çekilmiş, daire, çap <
80mm, nikel=>%2, 5)

kg 1500

24.10.64.10.00 Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli&çekilmiş, daire, çap <
80mm, nikel <%2, 5)

kg 1500

24.10.64.10.00 Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli&çekilmiş, kesiti daire,
çap=>80mm, nikel<%2, 5)

kg 1500

24.10.64.10.00 Sıcak haddelenmiş yuvarlak barlar, paslanmaz çelikten kg 1500

24.10.64.10.00 Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli&çekilmiş, kesiti daire,
çap=>80mm, nikel=>%2, 5)

kg 1500

24.10.64.30.00 Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli ve çekilmiş, çap <
25mm, nikel <%2, 5)

kg 1500

24.10.64.30.00 Barlar ve çubuklar, paslanmaz çelikten, sadece sıcak haddelenmiş,
sadece sıcak çekilmiş veya sadece kalıptan çekilmiş olanlar
(dairesel kesitli olanlar hariç)

kg 1500

24.10.64.30.00 Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli ve çekilmiş, çap <
25mm, nikel=>%2, 5)

kg 1500

24.10.64.50.00 Dövülmüş barlar, paslanmaz çelikten kg 1500

24.10.64.50.00 Paslanmaz çelikten diğer çubuk (dövülmüş, nikel = >% 2, 5) kg 1500

24.10.64.50.00 Paslanmaz çelikten diğer çubuk (dövülmüş, nikel <% 2, 5) kg 1500

24.10.64.70.00 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)

kg 1500

24.10.64.70.00 Paslanmaz çelikten diğer çubuk (diğer) kg 1500

24.10.64.70.00 Paslanmaz çelikten diğer çubuk (sıcak haddeli ve çekilmiş, plakaj
ameliyeli)

kg 1500

24.10.65.10.00 Bar ve çubuklar, yüksek hız çeliğinden, sıcak haddelenmiş, kangal
şeklinde olanlar

kg 1500

24.10.65.10.00 Yüksek hız çeliğinden filmaşin (kangal halinde) kg 1500

24.10.65.30.00 Barlar ve çubuklar, sliko-manganez çelikten, sıcak haddelenmiş,
kangal şeklinde olanlar

kg 1500

24.10.65.30.00 Siliko manganez çeliğinden filmaşin (kangal halinde) kg 1500

24.10.65.50.00 Alaşımlı çelik filmaşin (sıcak haddeli, kangal;%0, 9=< C=<%1;
15, %0, 5=< Cr<%2; mo=<%0, 5)

kg 1500

24.10.65.50.00 Tel çubuklar, sıcak haddelenmiş, yatak çeliğinden kg 1500

24.10.65.70.00 Alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde; bor
= >%0, 0008)

kg 1500

24.10.65.70.00 Alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde;
diğer)

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
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24.10.65.70.00 Barlar ve çubuklar, paslanmaz çelik dışındaki alaşımlı çelikten,
sıcak haddelenmiş, kangal şeklinde (yatak çeliğinden, yüksek hız
çeliğinden veya siliko-manganez çeliğinden ürünler hariç)

kg 1500

24.10.66.10.00 Yüksek hız çeliğinden çubuklar (dövülmüş) kg 1500

24.10.66.10.00 Barlar, sıcak haddelenmiş, yüksek hız çeliğinden kg 1500

24.10.66.10.00 Yüksek hız çeliğinden çubuklar (sadece sıcak haddelenmiş,
çekilmiş, plakaj yapılmış)

kg 1500

24.10.66.20.00 Barlar, sıcak haddelenmiş, siliko-manganez çeliğinden kg 1500

24.10.66.20.00 Siliko manganez çeliğinden çubuklar (haddelenmiş, kesiti
dikdörtgen, kare hariç)

kg 1500

24.10.66.20.00 Siliko manganez çeliğinden çubuklar (sıcak haddeli ve çekilmiş,
plakaj yapılmış)

kg 1500

24.10.66.30.00 Alaşımlı çelik çubuk(sıcak haddelenmiş çap=>80mm, daire, %0,
9=< C=<%1, 15 (%0, 5=< Cr<%2; mo=<%0, 5)

kg 1500

24.10.66.30.00 Alaşımlı çelikten çubuklar (sıcak haddelenmiş, %0, 9=< C=<%1,
15; %0, 5=< Cr<%2; mo=<%0, 5)

kg 1500

24.10.66.30.00 Barlar, sıcak haddelenmiş, yatak çeliğinden kg 1500

24.10.66.40.00 Alaşımlı çelikten çubuklar (takım çeliğinden, dövülmüş) kg 1500

24.10.66.40.00 Alaşımlı çelikten çubuklar (sıcak haddeli, çekilmiş, takım
çeliğinden)

kg 1500

24.10.66.40.00 Barlar, sıcak haddelenmiş, takım çeliğinden kg 1500

24.10.66.50.00 Alaşımlı çelikten çubuk (kesiti dikdörtgen, kare hariç; sıcak
haddeli, çekili)

kg 1500

24.10.66.50.00 Alaşımlı çelikten çubuklar (diğer, dövülmüş) kg 1500

24.10.66.50.00 Alaşımlı çelikten çubuklar (diğer, sıcak haddelenmiş ve çekilmiş) kg 1500

24.10.66.50.00 Alaşımlı çelikten çubuklar (kesiti daire, sıcak haddeli, çekili,
çap<80mm)

kg 1500

24.10.66.50.00 Alaşımlı çelikten çubuklar (kesiti daire, sıcak haddeli, çekili,
çap=>80mm)

kg 1500

24.10.66.50.00 Alaşımlı çelikten çubuklar (takım çeliğinden olanlar) kg 1500

24.10.66.50.00 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)

kg 1500

24.10.66.60.00 Alaşımlı çelikten çubuklar (diğer) kg 1500

24.10.66.60.00 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)

kg 1500

24.10.67.00.00 Bar ve çubuklar, içi boş, sondaj işlerinde kullanılanlar kg 1500

24.10.67.00.00 Sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar (alaşımlı çelikten) kg 1500

24.10.67.00.00 Sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar (alaşımsız çelikten) kg 1500

24.10.71.10.00 U şeklinde profil (flanş yüz.paralel, sıcak hadde,
80=<yüksek.<220mm. C <%0, 6)

kg 1500

24.10.71.10.00 U şeklinde profil (flanş yüz.paralel, sıcak hadde, 220mm.<yüksek,
C =>%0, 6)

kg 1500

24.10.71.10.00 U-profiller, alaşımsız çelikten, yüksekliği ≥ 80 mm olanlar kg 1500

24.10.71.10.00 U şeklinde profil (flanş yüz.paralel, sıcak hadde,
80=<yüksek.<220mm. C =>%0, 6)

kg 1500
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24.10.71.10.00 U şeklinde profil (flanş yüz.paralel, sıcak hadde, 220mm.<yüksek,
C <%0, 6)

kg 1500

24.10.71.10.00 U şeklinde profil (diğer yüz.paralel, sıcak hadde,
80=<yüksek.<220mm. C >%0, 6)

kg 1500

24.10.71.10.00 U şeklinde profil (diğer yüz.paralel, sıcak hadde,
80=<yüksek.<220mm. C =>%0, 6)

kg 1500

24.10.71.10.00 U şeklinde profil (diğer yüz.paralel, sıcak hadde,
220mm.<yüksek, C =>%0, 6)

kg 1500

24.10.71.10.00 U şeklinde profil (diğer yüz.paralel, sıcak hadde,
220mm.<yüksek, C <%0, 6)

kg 1500

24.10.71.20.00 I şeklinde profil (sıcak hadde, 220mm.<yüksek, C <%0, 6) kg 1500

24.10.71.20.00 I şeklinde profil (diğer, sıcak hadde, 80mm.=<yüksek.<220mm. C
<%0, 6)

kg 1500

24.10.71.20.00 I-profiller, alaşımsız çelikten, yüksekliği ≥ 80 mm olanlar kg 1500

24.10.71.20.00 I şeklinde profil (sıcak hadde, 220mm.<yüksek, C =>%0, 6) kg 1500

24.10.71.20.00 I şeklinde profil (diğer, sıcak hadde, 80mm.=<yüksek.<220mm. C
=>%0, 6)

kg 1500

24.10.71.20.00 I şeklinde profil (flanş yüz.paralel, sıcak hadde, 220mm.<yüksek,
C <%0, 6)

kg 1500

24.10.71.20.00 I şeklinde profil (flanş yüz.paralel, sıcak hadde, 220mm.<yüksek,
C =>%0, 6)

kg 1500

24.10.71.20.00 I şeklinde profil (flanş yüz.paralel, sıcak hadde,
80=<yüksek.<220mm. C <%0, 6)

kg 1500

24.10.71.20.00 I şeklinde profil (flanş yüz.paralel, sıcak hadde,
80=<yüksek.<220mm. C =>%0, 6)

kg 1500

24.10.71.30.00 H-profiller, alaşımsız çelikten, yüksekliği ≥ 80 mm olanlar kg 1500

24.10.71.30.00 H şeklinde profil (sıcak hadde, 180mm.<yüksek. C <%0, 6) kg 1500

24.10.71.30.00 H şeklinde profil (sıcak hadde, 80mm.=<yüksek.<180mm. C
=>%0, 6)

kg 1500

24.10.71.30.00 H şeklinde profil (sıcak hadde, 80mm.=<yüksek.<180mm. C
<%0, 6)

kg 1500

24.10.71.30.00 H şeklinde profil (sıcak hadde, 180mm.<yüksek. C =>%0, 6) kg 1500

24.10.71.40.00 I şeklinde profil (C<%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.) kg 1500

24.10.71.40.00 I şeklinde profil (C=>%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.) kg 1500

24.10.71.40.00 L şeklinde profil (C<%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.) kg 1500

24.10.71.40.00 L şeklinde profil (C=>%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.) kg 1500

24.10.71.40.00 L şeklinde profil (sıcak hadde, 80mm.=<yüksek. C <%0, 6) kg 1500

24.10.71.40.00 L şeklinde profil (sıcak hadde, 80mm.=<yüksek. C =>%0, 6) kg 1500

24.10.71.40.00 Lama demiri (sıcak hadde) kg 1500

24.10.71.40.00 T şeklinde profil (C<%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.) kg 1500

24.10.71.40.00 T şeklinde profil (C=>%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.) kg 1500

24.10.71.40.00 T şeklinde profil (sıcak hadde, 80mm.=<yüksek. C <%0, 6) kg 1500

24.10.71.40.00 T şeklinde profil (sıcak hadde, 80mm.=<yüksek. C =>%0, 6) kg 1500

24.10.71.40.00 U şeklinde profil (C<%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.) kg 1500

24.10.71.40.00 U şeklinde profil (C=>%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.) kg 1500

24.10.71.40.00 Z şeklinde olan profiller (enine kesit<80mm. C <%0, 6) kg 1500

24.10.71.40.00 Z şeklinde olan profiller (enine kesit<80mm. C =>%0, 6) kg 1500
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24.10.71.40.00 Diğer açık profiller, alaşımsız çelikten (sıcak haddeleme, sıcak
çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem
görmemiş olanlar)

kg 1500

24.10.71.40.00 H şeklinde profil (C=>%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.) kg 1500

24.10.71.40.00 H şeklinde profil (C<%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.) kg 1500

24.10.71.40.00 Diğer profiller (sıcak hadde, enine kesit=>80mm. C =>%0, 6) kg 1500

24.10.71.40.00 Diğer profiller (sıcak hadde, enine kesit=>80mm. C <%0, 6) kg 1500

24.10.71.40.00 Diğer profiller (enine kesit<80mm. C <%0, 6) kg 1500

24.10.71.40.00 Diğer profiller (enine kesit<80mm. C =>%0, 6) kg 1500

24.10.72.00.00 Paslanmaz çelikten profil (diğer) kg 1500

24.10.72.00.00 Açık profiller, paslanmaz çelikten (sıcak haddeleme, sıcak çekme
veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş
olanlar)

kg 1500

24.10.72.00.00 Paslanmaz çelikten profil (sadece sıcak haddelenmiş/çekilmiş) kg 1500

24.10.73.00.00 Açık profiller, diğer alaşımlı çelikten (sıcak haddeleme, sıcak
çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem
görmemiş olanlar)

kg 1500

24.10.73.00.00 Alaşımlı çelikten profiller (sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş) kg 1500

24.10.74.10.00 Levha kazıkları (palplanş), çelikten kg 1500

24.10.74.10.00 Demir/çelikten çatılmış palplanşlar; delinmiş/birleştirilmiş
parçadan

kg 1500

24.10.74.10.00 Demir/çelikten çatılmamış palplanş; delinmiş/birleştirilmiş
parçadan

kg 1500

24.10.74.20.00 Kaynaklı ve soğuk şekillendirilmiş profiller, çelikten kg 1500

24.10.74.20.00 Demir/çelikten kaynak yapılmış profiller kg 1500

24.10.75.00.00 Demir/çelikten; makas dilleri, göbeği, diğer kruvazman ve makas
elemanları

kg 1500

24.10.75.00.00 Demir/çelikten dişli raylar kg 1500

24.10.75.00.00 Demir/çelikten elektrik iletici raylar (demirli olmayan metal
aksamı ile)

kg 1500

24.10.75.00.00 Demir/çelikten kontr-raylar kg 1500

24.10.75.00.00 Demir/çelikten oluklu yeni raylar kg 1500

24.10.75.00.00 Demir/çelikten raylar; kullanılmış olanlar kg 1500

24.10.75.00.00 Demir/çelikten rayların döşenmesi, eklenmesi için diğer bağlantı
levha ve çubukları

kg 1500

24.10.75.00.00 Demir/çelikten traversler kg 1500

24.10.75.00.00 Demir/çelikten yassı tabanlı simetrik demiryolu raylar (yeni, bir
metre ağırlığı = >46 kg)

kg 1500

24.10.75.00.00 Demir/çelikten yeni diğer raylar (bir metre ağırlığı < 27 kg) kg 1500

24.10.75.00.00 Demir/çelikten diğer raylar kg 1500

24.10.75.00.00 Demir/çelikten cebireler ve seletler; haddelenmiş kg 1500

24.10.75.00.00 Demir/çelikten cebireler ve seletler; diğer kg 1500

24.10.75.00.00 Demir/çelik yassı tabanlı simetrik demiryolu rayı(yeni, bir metre
ağırlığı; 27=<ağırlık <46kg)

kg 1500

24.10.75.00.00 Demir yolu malzemesi, çelikten kg 1500

24.10.75.00.00 Demir/çelikten diğer yeni raylar kg 1500

24.20.11.10.00 Hat boruları, petrol veya gaz boru hatları için, dikişsiz, paslanmaz
çelikten

kg 1500
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24.20.11.10.00 Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan paslanmaz çelikten ince ve
kalın borular

kg 1500

24.20.11.50.00 Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan diğer ince ve kalın boru (dış
çapı: <73 mm)

kg 1500

24.20.11.50.00 Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan diğer ince ve kalın boru (dış
çapı: <73 mm, >168,3mm)

kg 1500

24.20.11.50.00 Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan diğer ince ve kalın boru (dış
çapı: <219 mm, >406,4mm)

kg 1500

24.20.11.50.00 Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan diğer ince ve kalın boru (dış
çapı: <168,3 mm, >219mm)

kg 1500

24.20.11.50.00 Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan diğer ince ve kalın boru (dış
çapı: >406,4 mm)

kg 1500

24.20.11.50.00 Hat boruları, petrol veya gaz boru hatları için, dikişsiz, paslanmaz
çelik dışındaki çelikten

kg 1500

24.20.12.10.00 Gaz/petrol mahfaza/üretiminde kullanılan borular; paslanmaz
çelikten

kg 1500

24.20.12.10.00 Gaz/petrol mahfaza/üretiminde kullanılan boruların aksamı;
paslanmaz çelikten

kg 1500

24.20.12.10.00 Sondaj boruları; paslanmaz çelikten kg 1500

24.20.12.10.00 Sondaj borularının paslanmaz çelikten aksamı kg 1500

24.20.12.10.00 Sondaj muhafaza boruları, borular ve sondaj boruları, petrol veya
gaz sondajı için kullanılan, dikişsiz, paslanmaz çelikten

kg 1500

24.20.12.50.00 Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer
borular (dış çapı: <168,3 mm)

kg 1500

24.20.12.50.00 Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer
borular (dış çapı: >406,4mm)

kg 1500

24.20.12.50.00 Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer
boruların aksamı (dış çapı: <168,3 mm)

kg 1500

24.20.12.50.00 Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer
boruların aksamı (dış çapı: <168,3 mm. >406,4mm)

kg 1500

24.20.12.50.00 Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer
boruların aksamı (dış çapı: >406,4mm)

kg 1500

24.20.12.50.00 Sondaj boruları; diğer kg 1500

24.20.12.50.00 Sondaj borularının aksamı; diğer kg 1500

24.20.12.50.00 Sondaj muhafaza boruları, borular ve sondaj boruları, petrol veya
gaz sondajı için kullanılan, dikişsiz, paslanmaz çelik dışındaki
çelikten

kg 1500

24.20.12.50.00 Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer boru
ve aksamı (dış çapı: <244,5 mm. >406,4mm)

kg 1500

24.20.12.50.00 Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer boru
ve aksamı (dış çapı: >244,5mm)

kg 1500

24.20.13.10.00 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)

kg 1500

24.20.13.10.00 Paslanmaz çelikten daire kesitli boru; dış çapı =<406,4 mm. diğer
kullanımlar için

kg 1500

24.20.13.10.00 Paslanmaz çelikten daire kesitli boru; dış çapı =<406,4 mm.
havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.13.10.00 Paslanmaz çelikten daire kesitli boru; dış çapı >168,3 mm. diğer
kullanımlar için

kg 1500
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24.20.13.10.00 Paslanmaz çelikten, kesiti daire boru, profiller; soğuk haddeli,
diğer kullanımlar için

kg 1500

24.20.13.10.00 Paslanmaz çelikten daire kesitli boru; dış çapı >406,4 mm.
havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.13.10.00 Paslanmaz çelikten işlenmemiş, düz, et kalınlığı her yerinde aynı
ince, kalın boru.

kg 1500

24.20.13.10.00 Paslanmaz çelikten, kesiti daire boru, profiller; havacılık&gaz,
sıvı naklinde

kg 1500

24.20.13.10.00 Paslanmaz çelikten daire kesitli boru; dış çapı >406, 4 mm. diğer
kullanımlar için

kg 1500

24.20.13.30.00 Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, hassas, diğer kullanımlar
için)

kg 1500

24.20.13.30.00 Hassas tüpler ve borular, dairesel kesitli, soğuk çekilmiş veya
soğuk haddelenmiş, dikişsiz, paslanmaz çelik dışındaki çelikten

kg 1500

24.20.13.30.00 Demir/çelikten soğuk çekilmiş/haddelenmiş hassas boru,
havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.13.30.00 Demir/çelikten soğuk çekilmiş/haddelenmiş hassas boru, diğer
kullanımlar için

kg 1500

24.20.13.30.00 Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, hassas, havacılık&gaz, sıvı
naklinde)

kg 1500

24.20.13.50.00 Demir/çelikten soğuk çekilmiş/haddelenmiş diğer boru, diğer
kullanımlar için

kg 1500

24.20.13.50.00 Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, diğer, diğer kullanımlar
için)

kg 1500

24.20.13.50.00 Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, uzun>4, 5m; %0, 9<c<%1,
15; %0, 5<cr<%2; mo=<%0, 5)

kg 1500

24.20.13.50.00 Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, uzu=<4, 5m; %0, 9<c<%1,
15; %0, 5<cr<%2; mo=<%0, 5)

kg 1500

24.20.13.50.00 Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, diğer, havacılık&gaz, sıvı
naklinde)

kg 1500

24.20.13.50.00 Demir/çelikten soğuk çekilmiş/haddelenmiş diğer boru,
havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.13.50.00 Tüpler ve borular, dairesel kesitli, soğuk çekilmiş veya soğuk
haddelenmiş, dikişsiz, paslanmaz çelik dışındaki çelikten (hassas
tüpler ve borular hariç

kg 1500

24.20.13.70.00 Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; 168, 3 < dış çapı=<406, 4 mm.
diğer kullanımlar için

kg 1500

24.20.13.70.00 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)

kg 1500

24.20.13.70.00 Demir/alaşımsız çelikten işlenmemiş, düz, et kalınlığı aynı olan
ince, kalın borular

kg 1500

24.20.13.70.00 Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; 168, 3 < dış çapı=<406, 4 mm.
havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.13.70.00 Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; dış çapı >406, 4 mm diğer
kullanımlar için

kg 1500

24.20.13.70.00 Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; dış çapı >406, 4 mm
havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.13.70.00 Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; dış çapı=<168, 3 mm. diğer
kullanımlar için

kg 1500
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24.20.13.70.00 Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; dış çapı=<168, 3 mm.
havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.13.70.00 Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; işlenmemiş, düz, et kalınlığı
her yerde aynı

kg 1500

24.20.13.70.00 Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; uzu=<4, 5m; %0, 9<c<%1, 15;
%0, 5<cr<%2; mo=<%0, 5

kg 1500

24.20.13.70.00 Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; uzun>4, 5m; %0, 9<c<%1, 15;
%0, 5<cr<%2; mo=<%0, 5

kg 1500

24.20.13.70.00 Demir/alaşımsız çelikten boru ve profil; 421 mm.yi ve et kalınlığı
10,5 mm.yi geçenler)

kg 1500

24.20.13.70.00 Demir/alaşımsız çelikten boru ve profil; dış çapı >406,4 mm,
diğer

kg 1500

24.20.13.70.00 Demir/alaşımsız çelikten boru ve profil; dış çapı 168, 3 mm'yi >
(diğerleri)

kg 1500

24.20.13.70.00 Demir/alaşımsız çelikten boru ve profil; dış çapı 168, 3 mm'yi >
(sivil hava taşıtları, gaz/sıvı naklinde kullanılan)

kg 1500

24.20.13.70.00 Demir/alaşımsız çelikten boru ve profil; dış çapı 168, 3 mm'yi
>fakat 406, 4 mmyi > (diğerleri)

kg 1500

24.20.13.70.00 Demir/alaşımsız çelikten boru ve profil; dış çapı 168,3 mm'yi
>fakat 406,4 mm>(sivil hava taşıt)

kg 1500

24.20.13.70.00 Demir/alaşımsız çelikten boru ve profil; dış çapı>406.4 sivil hava
taşıt, gaz/sıvı naklinde kullanılan)

kg 1500

24.20.13.70.00 Demir/alaşımsız çelikten diş açılmış çinko kaplı gaz borular
(diğerleri)

kg 1500

24.20.13.70.00 Demir/alaşımsız çelikten diş açılmış çinko kaplı gaz borular (sivil
hava taşıtı, gaz/sıvı naklinde kullanılan türden)

kg 1500

24.20.13.70.00 Demir/alaşımsız çelikten diş açılmış diğer gaz borular (diğerleri) kg 1500

24.20.13.70.00 Demir/alaşımsız çelikten diş açılmış diğer gaz borular (sivil hava
taşıtı için, gaz/sıvı naklinde kullanılan türden)

kg 1500

24.20.14.00.00 Demir/çelikten diğer boru, profiller; diğer &gaz, diğer kullanımlar
için

kg 1500

24.20.14.00.00 Demir/çelikten diğer boru, profiller; havacılık&gaz, sıvı naklinde kg 1500

24.20.14.00.00 Tüpler ve borular, dikişsiz olanlar ve dairesel kesitli olmayanlar
ile dikişsiz içi boş profillerden olanlar, çelikten

kg 1500

24.20.21.10.00 Demir/çelikten uzunlamasına ark kaynağı yapılmış ince, kalın
boru.-gaz/petrol hattı

kg 1500

24.20.21.10.00 Demir/çelikten uzunlamasına dikişli ince, kalın borular-gaz/petrol
hattı için

kg 1500

24.20.21.10.00 Hat boruları, petrol veya gaz boru hatları için kullanılan, boyuna
kaynaklı, dış çapı > 406.4 mm, çelikten

kg 1500

24.20.21.50.00 Demir/çelikten diğer dikişli, perçinli ince, kalın borular-gaz/petrol
hattı için

kg 1500

24.20.21.50.00 Hat boruları, petrol veya gaz boru hatları için kullanılan, boyuna
kaynaklı olanlar dışındakiler, dış çapı > 406.4 mm, çelikten

kg 1500

24.20.22.00.00 Demir/çelik gaz/petrol sondajı mahfaza boru;uzunlama.dikişli kg 1500

24.20.22.00.00 Sondaj muhafaza boruları, petrol veya gaz sondajı için kullanılan,
kaynaklı, dış çapı > 406.4 mm, çelikten

kg 1500

24.20.23.00.00 Demir/çelikten diğer dikişli borular; diğer kg 1500

24.20.23.00.00 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)

kg 1500
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24.20.23.00.00 Demir/çelikten uzunlamasına dikişli borular; hidroelektrik tesisler
için

kg 1500

24.20.23.00.00 Demir/çelikten diğer dikişli borular; hidroelektrik tesisler için kg 1500

24.20.23.00.00 Demir/çelikten uzunlamasına dikişli borular; diğer kg 1500

24.20.24.00.00 Demir/çelikten diğer ince, kalın boru (dikişli/perçinli)
hidroelektrik tesis için

kg 1500

24.20.24.00.00 Demir/çelikten diğer ince, kalın boru (dikişli/perçinli) diğer kg 1500

24.20.24.00.00 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)

kg 1500

24.20.31.10.00 Paslanmaz çelikten; gaz/petrol boru hattında kullanılan boru
(uzunlamasına dikişli olan)

kg 1500

24.20.31.10.00 Paslanmaz çelikten; gaz/petrol boru hattında kullanılan boru
(spiral dikişli olan)

kg 1500

24.20.31.10.00 Hat boruları, petrol veya gaz boru hatları için kullanılan, boyuna
veya spiral kaynaklı, dış çapı ≤ 406,4 mm, paslanmaz çelikten

kg 1500

24.20.31.50.00 Demir/çelikten diğer gaz/petrol boru hattı için boru (uzunlamasına
dikişli olan)

kg 1500

24.20.31.50.00 Demir/çelikten diğer gaz/petrol boru hattında kullanılan boru
(sprial dikişli)

kg 1500

24.20.31.50.00 Hat boruları, petrol veya gaz boru hatları için kullanılan, boyuna
veya spiral kaynaklı, dış çapı ≤ 406,4 mm, paslanmaz çelik
dışındaki çelikten

kg 1500

24.20.32.10.00 Gaz/petrol sondajında kullanılan mahfaza/üretim boruları (dikişli,
paslanmaz çelik)

kg 1500

24.20.32.10.00 Sondaj muhafaza boruları ve borular, petrol veya gaz sondajı için
kullanılan, kaynaklı, dış çapı ≤ 406,4 mm, paslanmaz çelikten

kg 1500

24.20.32.50.00 Gaz/petrol sondajında kullanılan mahfaza/üretim boruları (diğer) kg 1500

24.20.32.50.00 Sondaj muhafaza boruları ve borular, petrol veya gaz sondajı için
kullanılan, kaynaklı, dış çapı ≤ 406,4 mm, paslanmaz çelik
dışındaki çelikten

kg 1500

24.20.33.10.00 Paslanmaz çelikten kesiti daire diğer boru. (dikişli) diğer; diğer
kullanımlar için

kg 1500

24.20.33.10.00 Paslanmaz çelikten kesiti daire diğer boru. (dikişli) diğer;
havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.33.10.00 Paslanmaz çelikten kesiti daire diğer boru. (dikişli) soğuk
çekilmiş, haddeli; diğer kullanımlar için

kg 1500

24.20.33.10.00 Paslanmaz çelikten kesiti daire diğer boru. (dikişli) soğuk
çekilmiş, haddeli; havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.33.10.00 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)

kg 1500

24.20.33.40.00 Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) hassas boru.; et kalın
>2 mm. havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.33.40.00 Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) hassas boru.; et kalın
>2 mm. diğer kullanımlar için

kg 1500

24.20.33.40.00 Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) hassas boru.; et kalın
=<2 mm. havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500
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24.20.33.40.00 Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) hassas boru.; et kalın
=<2 mm. diğer kullanımlar için

kg 1500

24.20.33.40.00 Diğer alaşımlı çelikten kesiti daire şeklinde olan hassas (dikişli);
diğer kullanımlar için

kg 1500

24.20.33.40.00 Hassas tüpler ve borular, dairesel kesitli, kaynaklı, dış çapı ≤
406,4 mm, paslanmaz çelik dışındaki çelikten

kg 1500

24.20.33.40.00 Diğer alaşımlı çelikten kesiti daire şeklinde olan hassas (dikişli);
havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.33.70.00 Demir/alaşımsız çelikten dikişli diğer boru; çinko kaplı, dış
çapı=<168, 3mm diğer kullanımlar için

kg 1500

24.20.33.70.00 Demir/alaşımsız çelikten dikişli diğer boru; çinko kaplı, dış
çapı=<168, 3mm havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.33.70.00 Tüpler ve borular, dairesel kesitli, sıcak veya soğuk
şekillendirilmiş ve kaynaklı, dış çapı ≤ 406,4 mm, paslanmaz çelik
dışındaki çelikten

kg 1500

24.20.33.70.00 Diğer alaşımlı çelikten kesiti daire şeklinde olan diğer (dikişli);
havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.33.70.00 Diğer alaşımlı çelikten kesiti daire şeklinde olan diğer (dikişli);
diğer kullanımlar için

kg 1500

24.20.33.70.00 Demir/alaşımsız çelikten dikişli diğer boru; diğer kaplı, 168, 3 <
dış çapı =<406, 4mm diğer kullanımlar için

kg 1500

24.20.33.70.00 Demir/alaşımsız çelikten dikişli diğer boru; diğer kaplı, 168,3 <
dış çapı =<406,4mm havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.33.70.00 Demir/alaşımsız çelikten dikişli diğer boru; diğer kaplı, dış
çapı=<168, 3mm diğer kullanımlar için

kg 1500

24.20.33.70.00 Demir/alaşımsız çelikten dikişli diğer boru; diğer kaplı, dış
çapı=<168, 3mm havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.33.70.00 Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) diş açılmış boru;
çinko kaplı diğer kullanımlar için

kg 1500

24.20.33.70.00 Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) diş açılmış boru;
çinko kaplı havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.33.70.00 Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) diş açılmış boru;
diğer kaplı diğer kullanımlar için

kg 1500

24.20.33.70.00 Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) diş açılmış boru;
diğer kaplı havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.34.10.00 Kesiti kare/dikdörtgen şeklinde paslanmaz çelikten (dikişli) boru kg 1500

24.20.34.10.00 Paslanmaz çelikten (kesiti daire şakilinde olmayan (dikişli) gaz,
sıvı naklinde kullanılan tüp, boru

kg 1500

24.20.34.10.00 Paslanmaz çelikten (kesiti daire şakilinde olmayan (dikişli)
havacılık&gaz, sıvı naklinde kullanılan tüp, boru

kg 1500

24.20.34.10.00 Tüpler ve borular, dairesel kesitli olmayan, sıcak veya soğuk
şekillendirilmiş ve kaynaklı, paslanmaz çelikten

kg 1500

24.20.34.30.00 Tüpler ve borular, kare veya dikdörtgen kesitli, et kalınlığı ≤ 2
mm, sıcak veya soğuk şekillendirilmiş ve kaynaklı, paslanmaz
çelik dışındaki çelikten

kg 1500

24.20.34.30.00 Kesiti daire /dikdörtgen, et kalınlık; =< 2mm. diğer çelik. (dikişli);
diğer kullanımlar için

kg 1500

24.20.34.30.00 Kesiti daire /dikdörtgen, et kalınlık; =< 2mm. diğer çelik. (dikişli);
havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.34.50.00 Tüpler ve borular, kare veya dikdörtgen kesitli, et kalınlığı > 2
mm, sıcak veya soğuk şekillendirilmiş ve kaynaklı, paslanmaz
çelik dışındaki çelikten

kg 1500
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24.20.34.50.00 Kesiti daire /dikdörtgen, et kalınlık; > 2mm. diğer çelik. (dikişli);
havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.20.34.50.00 Kesiti daire /dikdörtgen, et kalınlık; > 2mm. diğer çelik. (dikişli);
diğer kullanımlar için

kg 1500

24.20.34.70.00 Kesiti diğer şekilde, diğer çelikten (dikişli); havacılık&gaz, sıvı
naklinde

kg 1500

24.20.34.70.00 Kesiti diğer şekilde, diğer çelikten (dikişli); diğer kullanımlar için kg 1500

24.20.34.70.00 Tüpler ve borular, kare veya dikdörtgen hariç, diğer dairesel
kesitli olmayanlar, sıcak veya soğuk şekillendirilmiş ve kaynaklı,
paslanmaz çelik dışındaki çelikten

kg 1500

24.20.35.00.00 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)

kg 1500

24.20.35.00.00 Demir/çelikten diğer ince ve kalın boru, içi boş profiller, dikişli kg 1500

24.20.40.10.00 Demir/çelikten diğer flanşlar kg 1500

24.20.40.10.00 Paslanmaz çelikten flanşlar kg 1500

24.20.40.10.00 Flanşlar, çelikten (dökme bağlantı parçaları hariç) kg 1500

24.20.40.30.00 Paslanmaz çelikten dirsekler (diş açılmış) kg 1500

24.20.40.30.00 Dirsek ve benzerleri, manşon, rakor ve diğer yivli tüp ve boru
bağlantı parçaları, çelikten (dökme bağlantı parçaları hariç)

kg 1500

24.20.40.30.00 Demir/çelikten diş açılmış diğer boru bağlantı parçaları kg 1500

24.20.40.30.00 Demir/çelikten diğer manşonlar (diş açılmış) kg 1500

24.20.40.30.00 Paslanmaz çelikten manşonlar (diş açılmış) kg 1500

24.20.40.30.00 Demir/çelikten diğer dirsekler (diş açılmış) kg 1500

24.20.40.30.00 Paslanmaz çelikten diş açılmış bağlantı parçaları kg 1500

24.20.40.30.00 Paslanmaz çelikten kavisler (diş açılmış) kg 1500

24.20.40.30.00 Demir/çelikten diğer kavisler (diş açılmış) kg 1500

24.20.40.50.00 Demir/çelikten kaynak için diğer boru bağlantı parçaları kg 1500

24.20.40.50.00 Dirsek ve benzerleri, manşon, rakor ve diğer soket kaynaklı tüp ve
boru bağlantı parçaları, çelikten (dökme bağlantı parçaları hariç)

kg 1500

24.20.40.50.00 Paslanmaz çelikten rakorlar kg 1500

24.20.40.50.00 Paslanmaz çelikten diğer boru bağlantı parçaları kg 1500

24.20.40.50.00 Paslanmaz çelikten contalar boru bağlantı parçaları kg 1500

24.20.40.50.00 Demir/çelikten diğer rakorlar kg 1500

24.20.40.50.00 Paslanmaz çelikten kaynak için bağlantı parçaları kg 1500

24.20.40.50.00 Demir/çelikten diğer contalar kg 1500

24.20.40.50.00 Demir/çelikten diğer boru bağlantı parçaları kg 1500

24.20.40.73.00 Alın kaynaklı dirsekler ve benzerleri, tüpler veya borular için,
çelikten (dökme bağlantı parçaları hariç)

kg 1500

24.20.40.73.00 Demir/çelikten uç uca kaynak için dirsekler; dış çapı =<609, 6
mm

kg 1500

24.20.40.73.00 Demir/çelikten uç uca kaynak için dirsekler; dış çapı >609, 6 mm kg 1500

24.20.40.73.00 Paslanmaz çelikten uç uca kaynak için dirsekler kg 1500

24.20.40.73.00 Paslanmaz çelikten uç uca kaynak için kavisler kg 1500

24.20.40.73.00 Demir/çelikten uç uca kaynak için kavisler; dış çapı =<609, 6 mm kg 1500

24.20.40.73.00 Demir/çelikten uç uca kaynak için kavisler; dış çapı >609, 6 mm kg 1500
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24.20.40.75.00 Alın kaynaklı bağlantı parçaları, tüpler veya boru bağlantı
parçaları için, çelikten (dirsek ve benzerleri ile dökme bağlantı
parçaları hariç)

kg 1500

24.20.40.75.00 Demir/çelikten uç uca kaynak için diğer boru bağlantı parçaları;
dış çap >609, 6mm

kg 1500

24.20.40.75.00 Demir/çelikten uç uca kaynak için diğer boru bağlantı parçaları;
dış çap=<609, 6mm

kg 1500

24.20.40.75.00 Paslanmaz çelikten uç uca kaynak yapılacak diğer boru bağlantı
parçaları

kg 1500

24.31.10.10.00 soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar (otomat çeliğinden) kg 1500

24.31.10.10.00 soğuk olarak şekil verilmiş köşeli çubuklar (otomat çeliğinden) kg 1500

24.31.10.10.00 Barlar ve çubuklar, alaşımsız otomat çeliğinden, soğuk işleme
veya soğuk şekillendirme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş
olanlar (örn. soğuk çekme)

kg 1500

24.31.10.10.00 Demir/alaşımsız çelikten diğer çubuklar (otomat çeliğinden,
işlenmiş)

kg 1500

24.31.10.20.00 Diğer çubuklar (C<%0, 25, diğer şekil verilmiş, yuvarlak) kg 1500

24.31.10.20.00 Diğer çubuklar (C<%0, 25, soğuk şekil verilmiş, yuvarlak) kg 1500

24.31.10.20.00 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)

kg 1500

24.31.10.30.00 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)

kg 1500

24.31.10.30.00 Diğer çubuklar (soğuk şekillenmiş/işlenmiş) (karbon<%0, 25, dört
yüzü haddelenmiş)

kg 1500

24.31.10.40.00 Demir/alaşımsız çelikten diğer çubuklar (diğer) kg 1500

24.31.10.40.00 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)

kg 1500

24.31.10.40.00 Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (sıcak haddelenmiş/çekilmiş,
sadece plakaj)

kg 1500

24.31.10.50.00 Diğerlerinden çubuklar (0, 25=< C <%0, 6, işlenmiş) kg 1500

24.31.10.50.00 Soğuk olarak şekil verilmiş köşeli çubuklar (0, 25=< C <%0, 6) kg 1500

24.31.10.50.00 Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar (0, 25=< C <%0, 6) kg 1500

24.31.10.50.00 Diğerlerinden çubuklar (0, 25< C , işlenmiş) kg 1500

24.31.10.50.00 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)

kg 1500

24.31.10.60.00 Diğer profiller (soğuk işli, C <%0, 6) kg 1500

24.31.10.60.00 Diğer profiller (soğuk işli, C =>%0, 6) kg 1500
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24.31.10.60.00 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)

kg 1500

24.31.20.10.00 Yüksek hız çeliğinden çubuklar (diğer) kg 1500

24.31.20.10.00 Siliko manganez çeliğinden çubuklar (diğer hallerde) kg 1500

24.31.20.10.00 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)

kg 1500

24.31.20.20.00 Alaşımlı çelik çubuk (soğuk olarak şekilli, işli %0, 9=< C=<%1;
15, %0, 5=< Cr<%2; mo=<%0, 5)

kg 1500

24.31.20.20.00 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)

kg 1500

24.31.20.30.00 Alaşımlı çelikten çubuklar (takım çeliğinden soğuk olarak şekil
verilmiş, işli)

kg 1500

24.31.20.30.00 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)

kg 1500

24.31.20.40.00 Alaşımlı çelikten çubuk (soğuk olarak şekilli, işlenmiş, kesiti
daire, çap<80 mm)

kg 1500

24.31.20.40.00 Alaşımlı çelikten çubuklar (soğuk şekil verilmiş ve işlenmiş) kg 1500

24.31.20.40.00 Alaşımlı çelikten çubuk (soğuk olarak şekilli, işlenmiş, kesiti
daire, çap=>80 mm)

kg 1500

24.31.20.40.00 Barlar ve çubuklar, alaşımlı çelikten, soğuk şekillendirilmiş veya
soğuk işlenmiş olanlar (örn. soğuk çekme) (paslanmaz çelikten,
yüksek hız çeliğinden, siliko-manganez çeliğinden, alaşımlı yatak
çeliğinden ve takım çeliğinden olanlar hariç)

kg 1500

24.31.20.50.00 Profiller, paslanmaz çelik dışındaki alaşımlı çelikten, soğuk
işlenmiş veya soğuk şekillendirilmiş olanlar (örn. soğuk çekme)

kg 1500

24.31.20.50.00 Alaşımlı çelikten profiller (diğer) kg 1500

24.31.30.00.00 Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk haddeli/işlenmiş, kesiti daire,
çap=>80mm, nikel=>%2, 5)

kg 1500

24.31.30.00.00 Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işli, kesiti daire, çap < 25
mm, nikel<%2, 5)

kg 1500

24.31.30.00.00 Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk haddeli/işlenmiş, kesiti daire,
çap=>80mm, nikel<%2, 5)

kg 1500

24.31.30.00.00 Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işli, kesiti daire, çap < 25
mm, nikel=>%2, 5)

kg 1500

24.31.30.00.00 Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işli, kesiti daire,
25=<çap<80mm, nikel=>%2, 5)

kg 1500
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24.31.30.00.00 Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işli, kesiti daire,
25=<çap<80mm, nikel <%2, 5)

kg 1500

24.31.30.00.00 Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işlenmiş, çap < 25 mm,
nikel=>%2, 5)

kg 1500

24.31.30.00.00 Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işlenmiş, çap < 25 mm,
nikel <%2, 5)

kg 1500

24.31.30.00.00 Bar ve içi dolu profiller, soğuk çekilmiş, paslanmaz çelikten kg 1500

24.32.10.11.00 Soğuk haddelenmiş dar şeritler, alaşımsız çelikten, ağırlığına göre
karbon içeriği < % 0,25 ve genişliği < 600 mm olanlar

kg 1500

24.32.10.12.00 Soğuk haddelenmiş dar şeritler, alaşımsız çelikten, ağırlığına göre
karbon içeriği ≥ % 0,25 fakat < % 0,6 ve genişliği < 600 mm
olanlar

kg 1500

24.32.10.14.00 Soğuk haddelenmiş dar şeritler, alaşımsız çelikten, ağırlığına göre
karbon içeriği ≥ % 0,6 ve genişliği < 600 mm olanlar

kg 1500

24.32.10.16.00 Soğuk haddelenmiş dar şeritler, paslanmaz çelik ve
elektrik/transformatör çeliği dışındaki alaşımlı çelikten, genişliği
< 600 mm olanlar

kg 1500

24.32.10.18.00 Soğuk haddelenmiş dar şeritler, paslanmaz çelikten, genişliği <
600 mm olanlar (yalıtılmış elektrik şeritleri, bir kenarı testere dişli
veya eğimli olan oluklu şeritler hariç)

kg 1500

24.32.10.22.00 Soğuk haddelenmiş, dilinmiş şeritler, alaşımsız çelikten ve
paslanmaz çelik ile elektrik/transformatör çeliği dışındaki alaşımlı
çelikten, genişliği < 600 mm olanlar

kg 1500

24.32.10.25.00 Yassı hadde ürünü (C oranı <%0, 25, genişlik < 500mm. manyetik
kaplı, soğuk hadde)

kg 1500

24.32.10.25.00 Yassı hadde ürünü (C oranı <%0, 25, genişlik>500mm. manyetik
kaplı, soğuk hadde)

kg 1500

24.32.10.25.00 Yassı haddelenmiş ürünler, demirden veya alaşımsız çelikten,
genişliği < 600 mm olanlar, basitçe soğuk haddelenmiş "soğuk
indirgenmiş", çeşitli tekniklerle kaplanmamış, ağırlığına göre
karbon içeriği < % 0,25 olanlar "elektriksel"

kg 1500

24.32.10.25.00 Yassı çubuklar (C <%0, 25, soğuk hadde, manyetik,
kaplanmamış)

kg 1500

24.32.10.25.00 Şeritler (C <%0, 25, soğuk hadde, manyetik, kaplanmamış) kg 1500

24.32.10.28.00 Soğuk haddelenmiş, dilinmiş şeritler, paslanmaz çelikten,
genişliği < 600 mm olanlar

kg 1500

24.32.10.30.00 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelik dışındaki alaşımlı
çelikten, genişliği < 600 mm olanlar, sıcak haddelenmiş veya
soğuk haddelenmiş "soğuk indirgenmiş" ve elektrolitik olarak
çinkoyla kaplanmış olanlar (yüksek hız çeliğinden veya silisyumlu
elektrik çeliğinden olanlar hariç)

kg 1500

24.32.10.30.00 Alaşımlı çeliklerden elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış diğer
yassı hadde mamulleri (600mm az)

kg 1500

24.32.10.40.00 Alaşımlı çeliklerden başka surette çinko ile kaplanmış diğer yassı
hadde mamulleri (600mm az)

kg 1500

24.32.10.40.00 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelik dışındaki alaşımlı
çelikten, genişliği < 600 mm olanlar, 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)

kg 1500

24.32.10.50.00 Alaşımlı çeliklerden diğer yassı hadde mamulleri (600mm az) kg 1500
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24.32.10.50.00 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelik dışındaki alaşımlı
çelikten, eni < 600 mm olanlar, sıcak haddelenmiş veya soğuk
haddelenmiş "soğuk indirgenmiş" ve daha ileri işlenmiş (çinkoyla
kaplanmış olanlar ve yüksek hız çeliğinden veya silisyumlu
elektrik çeliğinden ürünler hariç)

kg 1500

24.32.20.10.00 Soğuk haddelenmiş dar şeritler, preslenerek kaplanmış, alaşımsız
çelikten, genişliği < 600 mm olanlar (yalıtılmış elektrik şeritleri
hariç)

kg 1500

24.32.20.10.00 Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, geniş.<500mm.diğer, plakaj
yapılmış)

kg 1500

24.32.20.10.00 Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, geniş.<500mm.sadece yüzeyi
işli, diğer, plakaj yapılmış)

kg 1500

24.32.20.10.00 Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, geniş.>500mm.diğer, plakaj
yapılmış)

kg 1500

24.32.20.10.00 Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, geniş.>500mm.sadece yüzeyi
işli, plakaj yapılmış)

kg 1500

24.32.20.10.00 Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, geniş.<500mm.diğer, plakaj
yapılmış)

kg 1500

24.32.20.10.00 Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, geniş.<500mm.sadece yüzeyi
işli, diğer, plakaj yapılmış)

kg 1500

24.32.20.10.00 Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, geniş.>500mm.diğer, plakaj
yapılmış)

kg 1500

24.32.20.10.00 Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, geniş.>500mm.sadece yüzeyi
işli, plakaj yapılmış)

kg 1500

24.32.20.10.00 Yassı hadde mamulü(C <%0, 6, geniş.<500mm.sadece yüzeyi işli,
sıcak haddeli, plakaj yapılmış)

kg 1500

24.32.20.10.00 Yassı hadde mamulü(C=>%0, 6, geniş<500mm.sadece yüzeyi işli,
sıcak haddeli, plakaj yapılmış)

kg 1500

24.32.20.20.00 Levhalar ve şeritler, çelikten, sıcak daldırma usulüyle veya
elektrolitik olarak metal kaplanmış, genişliği < 600 mm olanlar

kg 1500

24.32.20.30.00 Levhalar, çelikten, organik kaplanmış, genişliği < 600 mm olanlar kg 1500

24.32.20.40.00 Soğuk haddelenmiş, dilinmiş şeritler, alaşımsız çelikten, sıcak
daldırma usulüyle metal kaplanmış, genişliği < 600 mm olanlar

kg 1500

24.32.20.50.00 Soğuk haddelenmiş, dilinmiş şeritler, alaşımsız çelikten,
elektrolitik olarak metal kaplanmış, genişliği < 600 mm olanlar

kg 1500

24.32.20.60.00 Soğuk haddelenmiş, dilinmiş şeritler, organik kaplanmış çelik
levhalardan, genişliği < 600 mm olanlar

kg 1500

24.33.11.10.00 Diğer profiller (yassı hadde C =>%0, 6) kg 1500

24.33.11.10.00 Diğer profiller (yassı hadde C <%0, 6) kg 1500

24.33.11.10.00 Profiller; soğuk şekillendirilmiş, yassı ürünlerden elde edilen,
alaşımsız çelikten ve kaplanmamış olanlar

kg 1500

24.33.11.10.00 Diğer profiller (yassı hadde, C =>%0, 6 C, I, U, Z, omega
şeklinde/açık)

kg 1500

24.33.11.10.00 Diğer profiller (yassı hadde, C <%0, 6 C, I, U, Z, omega
şeklinde/açık)

kg 1500

24.33.11.30.00 Diğer profiller (diğer maddelerle kaplı kalınlık<2, 5mm. C <%0,
6, soğuk işli)

kg 1500

24.33.11.30.00 Diğer profiller (diğer maddelerle kaplı, kalınlık >=2, 5mm. C
=>%0, 6, soğuk işli)

kg 1500

24.33.11.30.00 Diğer profiller (diğer maddelerle kaplı kalınlık >=2, 5mm. C <%0,
6, soğuk işli)

kg 1500
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24.33.11.30.00 Diğer profiller (çinko kaplı kalınlık<2, 5mm. C =>%0, 6, soğuk
işli)

kg 1500

24.33.11.30.00 Diğer profiller (çinko kaplı kalınlık<2, 5mm. C <%0, 6, soğuk
işli)

kg 1500

24.33.11.30.00 Diğer profiller (çinko kaplı kalınlık >=2, 5mm. C =>%0, 6, soğuk
işli)

kg 1500

24.33.11.30.00 Diğer profiller (çinko kaplı kalınlık >=2, 5mm. C <%0, 6, soğuk
işli)

kg 1500

24.33.11.30.00 Diğer profiller (diğer maddelerle kaplı, kalınlık<2, 5mm. C =>%0,
6, soğuk işli)

kg 1500

24.33.11.30.00 Profiller; soğuk şekillendirilmiş, yassı ürünlerden elde edilen,
alaşımsız çelikten ve çinko ile kaplanmış olanlar

kg 1500

24.33.11.50.00 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)

kg 1500

24.33.11.50.00 Diğer profiller (kalınlık=>2, 5mm. C <%0, 6, sıcak
haddeli/çekilmiş)

kg 1500

24.33.11.50.00 Diğer profiller (kalınlık=>2, 5mm. C =>%0, 6, diğerleri) kg 1500

24.33.11.50.00 Diğer profiller (kalınlık=>2, 5mm. C =>%0, 6, sıcak
haddeli/çekilmiş)

kg 1500

24.33.11.50.00 Diğer profiller (kalınlık=>2, 5mm. C >%0, 6, diğerleri) kg 1500

24.33.12.00.00 Açık profiller, soğuk şekillendirilmiş, yassı ürünlerden elde
edilmiş, paslanmaz çelikten

kg 1500

24.33.12.00.00 Paslanmaz çelikten profil (sadece soğuk olarak şekil verilmiş) kg 1500

24.33.20.00.00 Profil haline getirilmiş saclar (C<%0, 6, soğuk işli) kg 1500

24.33.20.00.00 Profil haline getirilmiş saclar (C=>%0, 6, soğuk işli) kg 1500

24.33.20.00.00 Soğuk profilli (nervürlü) levhalar, alaşımsız çelikten kg 1500

24.33.30.00.00 Demir/çelikten izole edilmiş iki oluklu sacdan müteşekkil
kaplamalıklar

kg 1500

24.33.30.00.00 Sandviç paneller, yalıtkan dolgulu, iki duvarı yalnızca veya esas
olarak demir veya çelikten profilli (nervürlü) levhadan oluşanlar
(prefabrik binalar hariç)

kg 1500

24.34.11.30.00 Demir/alaşımsız çelik teller (1, 5<enine kesit=<6mm. C <%0, 25,
kaplanmamış, oluk, yiv)

kg 1500

24.34.11.30.00 Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8mm.<enine kesit=<1, 5 mm. C
<%0, 25, kaplanmamış)

kg 1500

24.34.11.30.00 Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8<enine kesit=<1, 5 mm. C <%0,
25, kaplanmamış, oluk vb)

kg 1500

24.34.11.30.00 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)

kg 1500

24.34.11.30.00 Demir/alaşımsız çelikten teller (enine kesit<0, 8 mm. C <%0, 25,
kaplanmamış)

kg 1500

24.34.11.30.00 Demir/alaşımsız çelikten teller (C <%0, 25, plastik kaplı) kg 1500

24.34.11.30.00 Demir/alaşımsız çelikten teller (C <%0, 25, diğer metallerle kaplı) kg 1500

24.34.11.30.00 Demir/alaşımsız çelikten teller (C <%0, 25, diğer maddelerle
kaplı)

kg 1500
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24.34.11.30.00 Demir/alaşımsız çelikten teller (C <%0, 25, bakır kaplı) kg 1500

24.34.11.30.00 Demir/alaşımsız çelik teller (enine kesit<0, 8mm. c<%0, 25, çinko
kaplı)

kg 1500

24.34.11.30.00 Demir/alaşımsız çelik teller (6mm.<enine kesit. C <%0, 25,
kaplanmamış)

kg 1500

24.34.11.30.00 Demir/alaşımsız çelik teller (6mm.<enine kesit, c<%0, 25, çinko
kaplı)

kg 1500

24.34.11.30.00 Demir/alaşımsız çelik teller (6<enine kesit. C <%0, 25,
kaplanmamış, oluk, yiv vb bozuk)

kg 1500

24.34.11.30.00 Demir/alaşımsız çelik teller (1, 5mm.<enine kesit=<6mm. c<%0,
25, çinko kaplı)

kg 1500

24.34.11.30.00 Demir/alaşımsız çelik teller (1, 5mm.<enine kesit=<6mm. C <%0,
25, kaplanmamış)

kg 1500

24.34.11.30.00 Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8mm.<enine kesit=<1, 5mm.
c<%0, 25, çinko kaplı)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8 mm.< enine kesit=<1, 5mm.0,
25=< C<%0, 6, çinko kaplı)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (1, 5 mm.< enine kesit=<6mm.0,
25=< C<%0, 6, diğer)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (1, 5 mm.< enine kesit=<6mm.0,
25=< C<%0, 6, plastik kaplı)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (6 mm.< enine kesit, 0, 25< C=<%0,
6, adi metal kaplı)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (6 mm.< enine kesit, 0, 25< C=<%0,
6, bakır kaplı)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (6 mm.< enine kesit. 0, 25=< C<%0,
6, çinko kaplı)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (6 mm.< enine kesit.0, 25=< C<%0,
6, diğer)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (6 mm.< enine kesit.0, 25=< C<%0,
6, plastik kaplı)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (enine kesit < 0, 8 mm. 0, 25<
C=<%0, 6, adi metal kaplı)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (enine kesit<0, 8 mm. 0, 25 < C=<
%0, 6, bakır kaplı)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8 mm.< enine kesit=<1, 5mm.0,
25=< C<%0, 6, plastik kaplı)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (1, 5 mm.< enine kesit=<6mm. 0, 25<
C=<%0, 6, bakır kaplı)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (1, 5 mm.< enine kesit=<6mm. 0,
25=< C<%0, 6, çinko kaplı)

kg 1500

24.34.11.50.00 Çelik teller (0, 8 mm.< enine kesit=<1, 5mm.0, 25=< C<%0, 6,
kaplanmamış)

kg 1500

24.34.11.50.00 Çelik teller (1, 5 mm.< enine kesit =< 6 mm.0, 25=< C < %0, 6,
kaplanmamış)

kg 1500

24.34.11.50.00 Çelik teller (6 mm.< enine kesit, 0, 25=< C<%0, 6, kaplanmamış) kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8 < enine kesit=< 1, 5mm.0, 25<
C=<%0, 6, adi metal kaplı)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8 mm.< enine kesit=< 1, 5mm.0,
25< C=<%0, 6, bakır kaplı)

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (1, 5 mm.< enine kesit=<6mm.0, 25<
C=<%0, 6, adi met. kaplı)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8 mm.< enine kesit=<1, 5mm.0,
25=< C<%0, 6, diğer)

kg 1500

24.34.11.50.00 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)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (enine kesit=< 0, 8 mm.0, 25=< C <
%0, 6, kaplanmamış)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (enine kesit < 0, 8 mm.0, 25=< C <
%0, 6, plastik kaplı)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (enine kesit < 0, 8 mm.0, 25=< C <
%0, 6, diğer)

kg 1500

24.34.11.50.00 Demir/alaşımsız çelik teller (enine kesit < 0, 8 mm. 0, 25=< C <
%0, 6, çinko kaplı)

kg 1500

24.34.11.70.00 Demir/alaşımsız çelik teller (0, 6=< C, çinko kaplı) kg 1500

24.34.11.70.00 Demir/alaşımsız çelik teller (C >%0, 6, kaplanmamış) kg 1500

24.34.11.70.00 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)

kg 1500

24.34.11.70.00 Demir/alaşımsız çelik teller (0, 6=< C , diğer) kg 1500

24.34.11.70.00 Demir/alaşımsız çelik teller (0, 6=< C, adi metal kaplı, diğer) kg 1500

24.34.12.00.00 Paslanmaz çelikten teller (%28 =<nikel <%31, %20 =<krom
<%22)

kg 1500

24.34.12.00.00 Paslanmaz çelikten teller (nikel <% 2, 5) kg 1500

24.34.12.00.00 Paslanmaz çelikten teller (nikel = >% 2, 5) kg 1500

24.34.12.00.00 Teller, paslanmaz çelikten (cerrahi dikişte kullanılan çok ince
paslanmaz steril teller hariç)

kg 1500

24.34.12.00.00 Paslanmaz çelikten teller (%3, 5=<Alüminyum<%6, %13=< krom
<%25, nikel<% 2, 5)

kg 1500

24.34.13.00.00 Diğer alaşımlı çelik (çıplak teller) kg 1500

24.34.13.00.00 Diğer alaşımlı çelik (kaplanmış teller) kg 1500

24.34.13.00.00 Diğer alaşımlı çelik çıplak teller (%0, 9=<C=<%1 (15, %0, 5=<
Cr<%2 (mo=<%0, 5)

kg 1500

24.34.13.00.00 Diğer alaşımlı çelik kaplanmış teller (%0, 9=< C=<%1 (15, %0,
5=< Cr<%2 (mo=<%0, 5)

kg 1500

24.34.13.00.00 Siliko manganez çeliğinden (çıplak teller) kg 1500

24.34.13.00.00 Siliko manganez çeliğinden (kaplanmış teller) kg 1500

24.34.13.00.00 Teller, alaşımlı çelikten (paslanmaz çelikten örgülü tel, çit çekmek
için kullanılan dikenli tel, dubleks tel ve testere dişli tel ile
yalıtımlı elektrik teli hariç)

kg 1500

24.34.13.00.00 Yüksek hız çeliğinden diğer alaşımlı teller kg 1500

24.41.10.30.00 Gümüş (altın/platin yaldızlı gümüş dahil) (işlenmemiş, saf <% 99,
9)

kg 1500

24.41.10.30.00 Gümüş (altın/platin yaldızlı gümüş dahil) (işlenmemiş, saf= >%
99, 9)

kg 1500

24.41.10.30.00 Gümüş (altın/platin yaldızlı gümüş dahil) pudra halinde olanlar kg 1500

24.41.10.30.00 Gümüş, işlenmemiş veya toz halde (altın veya platinle kaplanmış
olanlar dahil)

kg 1500
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24.41.10.50.00 Toz, sırma, pul, kırpıntı&diğer şekillerde olanlar (yarı işlenmiş
gümüşten, saf=>%75)

kg 1500

24.41.10.50.00 Toz, sırma, pul, kırpıntı&diğer şekillerde olanlar (yarı işlenmiş
gümüşten, saf <%75)

kg 1500

24.41.10.50.00 Çubuk, profil, levha, yaprak, şerit halinde olanlar (yarı işlenmiş
gümüşten, saf <%75)

kg 1500

24.41.10.50.00 Çubuk, profil, levha, yaprak, şerit halinde olanlar (yarı işlenmiş
gümüşten, saf=>%75)

kg 1500

24.41.10.50.00 Gümüş, yarı mamul halde (altın veya platinle kaplanmış olanlar
dahil) (işlenmemiş veya toz halde olanlar hariç)

kg 1500

24.41.10.50.00 Boru, tüp ve içi boş çubuk halinde olanlar (yarı işlenmiş
gümüşten, saf = >% 75)

kg 1500

24.41.10.50.00 Boru, tüp ve içi boş çubuk halinde olanlar (yarı işlenmiş
gümüşten, saf <% 75)

kg 1500

24.41.20.30.00 Altın, işlenmemiş veya toz halde, parayla ilgili kullanımlar
dışındaki kullanımlar için olanlar (platinle kaplanmış olanlar
dahil)

kg 1500

24.41.20.30.00 Altın (pudra halinde olanlar, para yerine kullanılmayan) kg 1500

24.41.20.30.00 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine
kullanılmayan)

kg 1500

24.41.20.50.00 Altın; yarı mamul halde, parayla ilgili kullanımlar dışındaki
kullanımlar için olanlar (platinle kaplanmış olanlar dahil)
(işlenmemiş veya toz halde olanlar hariç)

kg 1500

24.41.20.50.00 Yarı işlenmiş altından çubuk, tel, profil, levha vb; para yerine
kullanılmayan

kg 1500

24.41.20.50.00 Yarı işlenmiş şekillerde diğer altın kg 1500

24.41.20.70.00 Para yerine kullanılan altın (platinle kaplanmış altın dahil) kg 1500

24.41.20.70.00 Altın (para yerine kullanılanlar) kg 1500

24.41.30.30.00 Rodyum (işlenmemiş/pudra halinde olanlar) kg 1500

24.41.30.30.00 Platin, paladyum, rodyum, iridyum, osmiyum ve rutenyum,
işlenmemiş veya toz halde

kg 1500

24.41.30.30.00 Platin (işlenmemiş/pudra halinde) kg 1500

24.41.30.30.00 Paladyum (işlenmemiş/pudra halinde olanlar) kg 1500

24.41.30.30.00 İridyum, osmiyum ve rutenyum (işlenmemiş/pudra halinde olan) kg 1500

24.41.30.50.00 Platin, paladyum, rodyum, osmiyum ve rutenyum, yarı işlenmiş
halde (işlenmemiş veya toz halde olanlar hariç)

kg 1500

24.41.30.50.00 Platinden çubuk, profil, levha vb halde platin & platin alaşımları;
kalın>%0, 15mm

kg 1500

24.41.30.50.00 Rodyum (diğer) kg 1500

24.41.30.50.00 Diğer yarı işlenmiş platin kg 1500

24.41.30.50.00 İridyum, osmiyum ve rutenyum (diğer) kg 1500

24.41.30.50.00 Paladyum (diğer) kg 1500

24.41.30.50.00 Platin ve platin alaşımlarından teller; kalınlık >% 0, 15 mm kg 1500

24.41.30.70.00 Platinden gözenekli dokuma/ızgara şeklinde katalizörler kg 1500

24.41.30.70.00 Platin katalizörler, tel dokuma veya ızgara şeklinde kg 1500

24.41.40.00.00 Altın kaplamalı adi metaller kg 1500

24.41.40.00.00 Altınla baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with)
gümüş veya adi metaller, yarı mamulden daha fazla işlem
görmemiş

kg 1500

24.41.40.00.00 Altın kaplamalı gümüşler kg 1500
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24.41.50.30.00 Yarı işlenmiş gümüş kaplamalı adi metaller kg 1500

24.41.50.30.00 İşlenmemiş gümüş kaplamalı metaller kg 1500

24.41.50.30.00 Gümüşle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with)
adi metaller, yarı mamulden daha fazla işlem görmemiş

kg 1500

24.41.50.50.00 Platin kaplı altın (işlenmemiş/yarı işlenmiş) kg 1500

24.41.50.50.00 Platinle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with)
gümüş, altın veya adi metaller, yarı mamulden daha fazla işlem
görmemiş

kg 1500

24.41.50.50.00 Platin kaplı adi metaller (işlenmemiş/yarı işlenmiş) kg 1500

24.41.50.50.00 Platin kaplı gümüş (işlenmemiş/yarı işlenmiş) kg 1500

24.42.11.30.00 Alüminyum, işlenmemiş, alaşımsız (tozlar ve pullar hariç) kg 1500

24.42.11.30.00 İşlenmemiş alaşımsız alüminyum kg 1500

24.42.11.53.00 Alüminyum alaşımları, işlenmemiş, birincil formlarda
(alüminyum tozları ve pulları hariç)

kg 1500

24.42.11.53.00 Birincil (primer) alüminyum alaşımları kg 1500

24.42.11.55.00 Alüminyum alaşımları, işlenmemiş, ikincil formlarda (alüminyum
tozları ve pulları hariç)

kg 1500

24.42.11.55.00 Külçe/sıvı halde ikincil (sekonder) alüminyum alaşımları kg 1500

24.42.11.55.00 Diğer ikincil (sekonder) alüminyum alaşımları kg 1500

24.42.12.00.00 alüminyum oksit (suni korendon hariç) kg 1500

24.42.12.00.00 Alüminyum oksit, suni korindon hariç kg 1500

24.42.21.00.00 Alüminyumdan ince pullar kg 1500

24.42.21.00.00 Alüminyumdan pul bünyeli olmayan tozlar kg 1500

24.42.21.00.00 Alüminyumdan pul bünyeli tozlar kg 1500

24.42.21.00.00 Alüminyum tozları ve pulları (renk, boya vb. olarak kullanılmak
için hazırlanmış tozlar veya pullar hariç)

kg 1500

24.42.22.30.00 Bar, çubuk ve profiller, alüminyumdan (yapılarda kullanılmak için
hazırlanmış bar ve profiller hariç)

kg 1500

24.42.22.30.00 Alaşımsız alüminyumdan profiller kg 1500

24.42.22.30.00 Alaşımsız alüminyumdan çubuklar kg 1500

24.42.22.50.00 alüminyum alaşımlarından profiller kg 1500

24.42.22.50.00 alüminyum alaşımlarından içi boş profiller kg 1500

24.42.22.50.00 Bar, çubuk ve profiller, alüminyum alaşımlarından (yapılarda
kullanılmak için hazırlanmış bar ve profiller hariç)

kg 1500

24.42.22.50.00 alüminyum alaşımlarından çubuklar kg 1500

24.42.23.30.00 Alaşımsız alüminyumdan diğer teller kg 1500

24.42.23.30.00 Alaşımsız alüminyumdan teller (enine kesitinin en geniş yeri
7mm.+)

kg 1500

24.42.23.30.00 Teller, alaşımsız alüminyumdan (yalıtılmış elektrik telleri ve
kablolar, alüminyum tel takviyeli bükme tel ve halatlar ile örgülü
tel ve kablolar hariç)

kg 1500

24.42.23.50.00 alüminyum alaşımlarından diğer teller kg 1500

24.42.23.50.00 alüminyum alaşımlarından teller (enine kesitinin en geniş yeri
7mm. +)

kg 1500

24.42.23.50.00 Teller, alaşımlı alüminyumdan (yalıtılmış elektrik telleri ve
kablolar, alüminyum tel takviyeli bükme tel ve halatlar ile örgülü
tel ve kablolar hariç)

kg 1500

24.42.24.30.00 Alaşımsız alüminyumdan levhalar; 3 mm =<kalın < 6 mm,
dikdörtgen, kare şeklinde

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

24.42.24.30.00 Alaşımsız alüminyumdan levhalar; boyalı, vernikli/plastik kaplı,
dikdörtgen, kare

kg 1500

24.42.24.30.00 Alaşımsız alüminyumdan şeritler; kalın = >6 mm, dikdörtgen,
kare şeklinde

kg 1500

24.42.24.30.00 Alaşımsız alüminyumdan şeritler; kalın < 3 mm, dikdörtgen, kare
şeklinde

kg 1500

24.42.24.30.00 Alaşımsız alüminyumdan şeritler; diğer kg 1500

24.42.24.30.00 Alaşımsız alüminyumdan şeritler; boyalı, vernikli/plastik kaplı,
dikdörtgen, kare

kg 1500

24.42.24.30.00 Alaşımsız alüminyumdan şeritler; 3 mm =<kalın < 6 mm,
dikdörtgen, kare şeklinde

kg 1500

24.42.24.30.00 Alaşımsız alüminyumdan saclar; kalın = >6 mm, dikdörtgen, kare
şeklinde

kg 1500

24.42.24.30.00 Alaşımsız alüminyumdan saclar; kalın < 3 mm, dikdörtgen, kare
şeklinde

kg 1500

24.42.24.30.00 Alaşımsız alüminyumdan saclar; diğer kg 1500

24.42.24.30.00 Alaşımsız alüminyumdan saclar; boyalı, vernikli/plastik,
dikdörtgen, kare şeklinde

kg 1500

24.42.24.30.00 Alaşımsız alüminyumdan saclar; 3 mm =<kalın < 6 mm,
dikdörtgen, kare şeklinde

kg 1500

24.42.24.30.00 Alaşımsız alüminyumdan levhalar; kalın = >6 mm, dikdörtgen,
kare şeklinde

kg 1500

24.42.24.30.00 Alaşımsız alüminyumdan levhalar; kalın < 3 mm, dikdörtgen, kare
şeklinde

kg 1500

24.42.24.30.00 Alaşımsız alüminyumdan levhalar; diğer kg 1500

24.42.24.30.00 Tabakalar, levhalar ve şeritler, alüminyumdan, kalınlığı > 0,2 mm
olanlar

kg 1500

24.42.24.50.00 Alüminyum alaşımlarından saclar; kalınlık =<0, 4 mm,
dikdörtgen, kare şeklinde

kg 1500

24.42.24.50.00 Alüminyum alaşımlarından saclar; kalınlık = >0, 4 mm,
dikdörtgen, kare şeklinde

kg 1500

24.42.24.50.00 Alüminyum alaşımlarından saclar; kalın = >6 mm, dikdörtgen,
kare şeklinde

kg 1500

24.42.24.50.00 Alüminyum alaşımlarından saclar; diğer kg 1500

24.42.24.50.00 Alüminyum alaşımlarından saclar; boyalı, vernikli/plastik kaplı,
dikdörtgen, kare

kg 1500

24.42.24.50.00 Tabakalar, levhalar ve şeritler, alüminyum alaşımlarından,
kalınlığı > 0,2 mm olanlar

kg 1500

24.42.24.50.00 Alüminyum alaşımlarından venedik panjurları için şeritler,
dikdörtgen, kare

kg 1500

24.42.24.50.00 Alüminyum alaşımlarından şeritler; kalınlık < 3 mm, dikdörtgen,
kare şeklinde

kg 1500

24.42.24.50.00 Alüminyum alaşımlarından şeritler; kalın = >6 mm, dikdörtgen,
kare şeklinde

kg 1500

24.42.24.50.00 Alüminyum alaşımlarından şeritler; diğer kg 1500

24.42.24.50.00 Alüminyum alaşımlarından şeritler; boyalı, vernikli/plastik kaplı,
dikdörtgen, kare

kg 1500

24.42.24.50.00 Alüminyum alaşımlarından saclar; 3 mm =<kalın < 6 mm,
dikdörtgen, kare şeklinde

kg 1500

24.42.24.50.00 Alüminyum alaşımlarından levhalar; kalınlık < 3 mm, dikdörtgen,
kare şeklinde

kg 1500
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24.42.24.50.00 Alüminyum alaşımlarından levhalar; kalın = >6 mm, dikdörtgen,
kare şeklinde

kg 1500

24.42.24.50.00 Alüminyum alaşımlarından levhalar; diğer kg 1500

24.42.24.50.00 Alüminyum alaşımlarından levhalar; boyalı, vernikli/plastik kaplı,
dikdörtgen, kare

kg 1500

24.42.24.50.00 Alüminyum alaşımlarından şeritler; 3 mm =<kalın < 6mm,
dikdörtgen, kare şeklinde

kg 1500

24.42.24.50.00 Alüminyum alaşımlarından levhalar; 3 mm =<kalın < 6 mm,
dikdörtgen, kare şeklinde

kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyumdan şeritler,haddelenmiş, mesnetsiz, 0, 021 mm
=<kalın,ağırlık=<10 kg rulo halinde olanlar

kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyum folyo, (herhangi bir desteğe sarılmış olanlar hariç)
kalınlığı ≤ 0,2 mm olanlar

kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyumdan şeritler; haddelenmiş, mesnetsiz, 0, 021 mm <
kalın < 0, 2 mm

kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyumdan şeritler; mesnetli, 021 mm < kalın < 0, 2 mm kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyumdan şeritler; mesnetli, kalın < 0, 021 mm kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyumdan şeritler; mesnetli, kendinden yapışkan, 0, 021 mm
< kalın < 0, 2 mm

kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyumdan şeritler; mesnetsiz, 021 mm < kalın < 0, 2 mm kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyumdan şeritler; mesnetsiz, kalın < 0, 021 mm kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyumdan şeritler; mesnetsiz, kendinden yapışkan, 0, 021
mm < kalın < 0, 2 mm

kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyumdan yapraklar,haddelenmiş, mesnetsiz, 0, 021 mm
=<kalın,ağırlık=<10 kg rulo halinde olanlar

kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyumdan yapraklar,haddelenmiş, mesnetsiz, 0, 021 mm
=<kalın,ağırlık>10 kg rulo halinde olanlar

kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyumdan yapraklar; haddelenmiş, mesnetsiz, 0, 021 mm
=<kalın < 0, 2 mm

kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyumdan yapraklar; mesnetli, 0, 021 mm = <kalın< 0, 2
mm

kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyumdan yapraklar; mesnetli, kalın < 0, 021 mm kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyumdan yapraklar; mesnetli, kendinden yapışkan, 0, 021
mm = <kalın< 0, 2 mm

kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyumdan yapraklar; mesnetsiz, 0, 021 mm = <kalın< 0, 2
mm

kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyumdan yapraklar; mesnetsiz, kalın < 0, 021 mm kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyumdan yapraklar; mesnetsiz, kendinden yapışkan, 0, 021
mm = <kalın< 0, 2 mm

kg 1500

24.42.25.00.00 Alüminyumdan şeritler,haddelenmiş, mesnetsiz, 0, 021 mm
=<kalın,ağırlık>10 kg rulo halinde olanlar

kg 1500

24.42.26.30.00 Alaşımsız alüminyumdan dikişli ince ve kalın borular; diğer kg 1500

24.42.26.30.00 Alaşımsız alüminyumdan dikişli ince ve kalın borular;
havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.42.26.30.00 Alaşımsız alüminyumdan dikişsiz ince ve kalın borular; diğer kg 1500

24.42.26.30.00 Alaşımsız alüminyumdan dikişsiz ince ve kalın borular;
havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.42.26.30.00 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)

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

24.42.26.50.00 Alüminyum alaşımından ekstrüzyondan daha ileri bir işlem
görmemiş olan boru, havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.42.26.50.00 Alüminyum alaşımlarından diğer ince ve kalın boru; diğer kg 1500

24.42.26.50.00 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)

kg 1500

24.42.26.50.00 Alüminyum alaşımlarından diğer ince ve kalın boru;
havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.42.26.50.00 Alüminyum alaşımlarından dikişli ince ve kalın boru; diğer kg 1500

24.42.26.50.00 Alüminyum alaşımlarından dikişli ince ve kalın boru;
havacılık&gaz, sıvı naklinde

kg 1500

24.42.26.50.00 Alüminyum alaşımlarından ekstrüzyondan daha ileri bir işlem
görmemiş olan, diğer

kg 1500

24.42.26.70.00 Alüminyum boru bağlantı parçaları kg 1500

24.42.26.70.00 Alüminyum tüplerin veya boruların bağlantı parçaları (manşonlar,
dirsekler ve rakorlar dahil) (musluklu ve valfli bağlantı parçaları
ile tüp destekleri, cıvatalar, somunlar ve mengeneler hariç)

kg 1500

24.43.11.30.00 Kurşun, işlenmemiş, rafine edilmiş, (kurşun tozları veya pulları
hariç)

kg 1500

24.43.11.30.00 Rafine edilmiş kurşun kg 1500

24.43.11.50.00 Ağırlıkça antimuan oranı diğer elementlerden çok olan diğer
kurşun

kg 1500

24.43.11.50.00 Kurşun, işlenmemiş, antimon içeren (kurşun tozları veya pulları
hariç)

kg 1500

24.43.11.50.00 Külçe kurşun; ağırlık; % 0.02 veya daha fazla gümüş içeren kg 1500

24.43.11.90.00 Kurşun alaşımları kg 1500

24.43.11.90.00 İşlenmemiş kurşun; gümüş ağırlığı = >% 0, 02, rafine edilmeye
mahsus olan (külçe)

kg 1500

24.43.11.90.00 Diğer işlenmemiş kurşun kg 1500

24.43.11.90.00 Kurşun, işlenmemiş, (kurşun tozları veya pulları, işlenmemişler,
antimon içerenler, rafine edilmişler hariç)

kg 1500

24.43.12.30.00 Çinko, alaşımsız, işlenmemiş (çinko tozları ve pulları hariç) kg 1500

24.43.12.30.00 Diğer işlenmemiş alaşımsız çinko; %99, 95 = <ağırlık <% 99, 99 kg 1500

24.43.12.30.00 Diğer işlenmemiş alaşımsız çinko; ağırlık = >% 99, 99 kg 1500

24.43.12.30.00 Diğer külçe çinko; %98, 5 = <ağırlık <% 99, 95 kg 1500

24.43.12.30.00 İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko; %99, 95=<ağırlık <%
99, 99

kg 1500

24.43.12.30.00 İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko; ağırlık = >% 99, 99 kg 1500

24.43.12.30.00 İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe çinko; %99, 95 =<ağırlık
<% 99, 99

kg 1500

24.43.12.30.00 İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe çinko; ağırlık = >% 99, 99 kg 1500

24.43.12.30.00 Külçe çinko; %97, 5 = <ağırlık <% 98, 5 kg 1500

24.43.12.30.00 Külçe çinko; %98, 5 = <ağırlık <% 99, 95 kg 1500

24.43.12.30.00 Diğer külçe çinko; %97, 5 = <ağırlık <% 98, 5 kg 1500

24.43.12.50.00 Çinko alaşımları, işlenmemiş (çinko tozları ve pulları hariç) kg 1500

24.43.12.50.00 Çinko alaşımları kg 1500

24.43.13.30.00 Kalay, alaşımsız, işlenmemiş (kalay tozları ve pulları hariç) kg 1500

24.43.13.30.00 Kalay; alaşımsız kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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24.43.13.50.00 Kalay alaşımları, işlenmemiş (kalay tozları ve pulları hariç) kg 1500

24.43.13.50.00 Kalay alaşımları kg 1500

24.43.21.00.00 Kurşun sac, yaprak ve şerit (mesnetleri hariç kalınlık < 0, 2 mm) kg 1500

24.43.21.00.00 Kurşun tabakalar, levhalar, şeritler ve folyolar; kurşun tozları ve
pulları (renk, boya vb. olarak hazırlanmış kurşun tozları ve pulları
ile yalıtımlı elektrik şeritleri hariç)

kg 1500

24.43.21.00.00 Kurşun sac, yaprak ve şerit (diğer şekillerde) kg 1500

24.43.21.00.00 Kurşun tozları ve ince pullar kg 1500

24.43.22.00.00 Çinko tozları ve pulları (renk, boya vb. olarak hazırlanmış çinko
tozları ve pulları ile çinko peletleri hariç)

kg 1500

24.43.22.00.00 Çinkodan tozlar kg 1500

24.43.22.00.00 Çinkodan ince tozlar kg 1500

24.43.22.00.00 Çinkodan ince pullar kg 1500

24.43.23.00.00 Çinko barlar, çubuklar, profiller ve teller; çinko tabakalar,
levhalar, şeritler ve folyolar

kg 1500

24.43.23.00.00 Çinko çubuklar kg 1500

24.43.23.00.00 Çinko içi dolu profiller kg 1500

24.43.23.00.00 Çinko saclar kg 1500

24.43.23.00.00 Çinko şeritler kg 1500

24.43.23.00.00 Çinko teller kg 1500

24.43.23.00.00 Çinko yapraklar kg 1500

24.43.23.00.00 Çinkodan levhalar kg 1500

24.43.23.00.00 Çinko içi boş profil kg 1500

24.43.24.00.00 Kalay alaşımlarından çubuklar kg 1500

24.43.24.00.00 Kalay alaşımlarından içi dolu profiller kg 1500

24.43.24.00.00 Kalaydan teller; alaşımsız kg 1500

24.43.24.00.00 Kalaydan içi dolu profiller; alaşımsız kg 1500

24.43.24.00.00 Kalaydan içi boş profiller kg 1500

24.43.24.00.00 Kalaydan çubuklar; alaşımsız kg 1500

24.43.24.00.00 Kalay barlar, çubuklar, profiller ve teller kg 1500

24.43.24.00.00 Kalay alaşımlarından teller kg 1500

24.44.11.00.00 Bakır matları; çöktürülmüş bakır (semente bakır) (bakır tozları
hariç)

kg 1500

24.44.11.00.00 Bakır matları-çöktürülmüş bakır kg 1500

24.44.12.00.00 Elektrolitik rafine için bakır anotları kg 1500

24.44.12.00.00 Diğer rafine edilmemiş bakır kg 1500

24.44.12.00.00 Blister bakır kg 1500

24.44.12.00.00 Bakır, rafine edilmemiş; elektrolitik rafine için bakır anotları
(blister bakır dahil) (elektrobakır-kaplama, elektro-kaplama
anotlar hariç)

kg 1500

24.44.13.30.00 Rafine bakır; kütükler kg 1500

24.44.13.30.00 Rafine bakır; tel çubukları kg 1500

24.44.13.30.00 Rafine olmuş elektrolitik bakır kg 1500

24.44.13.30.00 Rafine bakır, işlenmemiş, alaşımsız (haddelenmiş, kalıptan
çekilmiş veya dövülmüş sinterlenmiş ürünler hariç)

kg 1500

24.44.13.30.00 Katotlar ve katot parçaları; elektrolitik bakırdan kg 1500

24.44.13.30.00 Katotlar ve katot parçaları; diğer kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
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24.44.13.30.00 Diğer rafine bakır kg 1500

24.44.13.70.00 Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar) bakır ağırlığı >% 8 bakır
fosfor

kg 1500

24.44.13.70.00 Bakır alaşımları; diğer bakır alaşımlar (74.05'de ki ön alaşımlar
hariç)

kg 1500

24.44.13.70.00 Bakır alaşımları; bakır; kalay esaslı kg 1500

24.44.13.70.00 Bakır alaşımları; bakır; çinko esaslı kg 1500

24.44.13.70.00 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)

kg 1500

24.44.13.70.00 Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar) diğer kg 1500

24.44.21.00.00 Pul bünyeli bakır tozları kg 1500

24.44.21.00.00 Bakırdan pul bünyeli olmayan bakır tozları kg 1500

24.44.21.00.00 Bakırdan ince pullar kg 1500

24.44.21.00.00 Bakır tozları ve pulları (çöktürülmüş bakır (semente bakır),
bronz/altın gibi boyaların hazırlanmasında kullanılan tozlar/pullar,
(kimyasal bileşikler), rafine edilmiş bakırdan saçmalar hariç)

kg 1500

24.44.22.00.00 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) içi dolu profiller kg 1500

24.44.22.00.00 Bakır-nikel esaslı alaşımdan/bakır-nikel-çinko esaslı alaşımdan
çubuklar

kg 1500

24.44.22.00.00 Bakır-nikel esaslı alaşımdan/bakır-nikel-çinko esaslı alaşımdan içi
boş profil

kg 1500

24.44.22.00.00 Bakır-nikel esaslı alaşımdan/bakır-nikel-çinko esaslı alaşımdan içi
dolu profil

kg 1500

24.44.22.00.00 Diğer bakır alaşımlarından çubuklar kg 1500

24.44.22.00.00 Diğer bakır alaşımlarından içi boş profil kg 1500

24.44.22.00.00 Diğer bakır alaşımlarından içi dolu profil kg 1500

24.44.22.00.00 Rafine edilmiş bakırdan çubuklar kg 1500

24.44.22.00.00 Rafine edilmiş bakırdan içi dolu profiller kg 1500

24.44.22.00.00 Rafineli bakırdan içi boş profil. (ekstrüzyondan
taraktan/zıvanadan geçmiş boru)

kg 1500

24.44.22.00.00 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)

kg 1500

24.44.22.00.00 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) çubuklar kg 1500

24.44.22.00.00 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) içi boş profiller kg 1500

24.44.23.30.00 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç) teller kg 1500

24.44.23.30.00 Bakır; nikel esaslı (kupro; nikel)/bakır; nikel; çinko esaslı
alaşımlardan teller

kg 1500

24.44.23.30.00 Diğer bakır alaşımlarından olan teller kg 1500

24.44.23.30.00 Rafine edilmiş bakır teller (enine kesiti > 6 mm olanlar), bakır
alaşımından

kg 1500

24.44.23.30.00 Rafine edilmiş bakırdan elektrolitik tel; enine kesit >6 mm kg 1500

24.44.23.30.00 Rafine edilmiş bakırdan teller; enine kesit >6 mm kg 1500

24.44.23.50.00 Bakır teller, enine kesiti > 0,5 mm ve ≤ 6 mm olanlar (tel takviyeli
bükülü teller veya halatlar ile örgülü teller ve kablolar hariç)

kg 1500

24.44.23.50.00 Rafine edilmiş bakırdan elektrolitik tel; enine kesit >0, 5 mm kg 1500

24.44.23.50.00 Rafine edilmiş bakırdan teller; enine kesit >0, 5 mm kg 1500
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24.44.23.70.00 Bakır teller, enine kesiti ≤ 0.5 mm olanlar (tel takviyeli bükülü
teller veya halatlar ile örgülü teller ve kablolar hariç)

kg 1500

24.44.23.70.00 Rafine edilmiş bakırdan elektrolitik tel; enine kesit =<0, 5 mm kg 1500

24.44.23.70.00 Rafine edilmiş bakırdan teller; enine kesit =<0, 5 mm kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır ve bakır alaşımlı tabakalar, levhalar ve şeritler, kalınlığı >
0,15 mm olanlar (genleştirilmiş bakır metalleri, yalıtımlı elektrik
şeritleri hariç)

kg 1500

24.44.24.00.00 Rafine edilmiş bakırdan levhalar kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) şeritler; rulo kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) şeritler kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) saclar; rulo kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) saclar kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) levhalar; rulo kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) levhalar kg 1500

24.44.24.00.00 Rafine edilmiş bakırdan yapraklar; rulo kg 1500

24.44.24.00.00 Rafine edilmiş bakırdan yapraklar kg 1500

24.44.24.00.00 Rafine edilmiş bakırdan şeritler; rulo kg 1500

24.44.24.00.00 Rafine edilmiş bakırdan şeritler kg 1500

24.44.24.00.00 Rafine edilmiş bakırdan saclar; rulo kg 1500

24.44.24.00.00 Rafine edilmiş bakırdan saclar kg 1500

24.44.24.00.00 Rafine edilmiş bakırdan levhalar; rulo kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) yapraklar kg 1500

24.44.24.00.00 Diğer bakır alaşımlarından yapraklar kg 1500

24.44.24.00.00 Diğer bakır alaşımlarından şeritler kg 1500

24.44.24.00.00 Diğer bakır alaşımlarından saclar kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) yapraklar; rulo kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; kalay esaslı alaşımlardan olanlar (bronz) kaplanmamış
şeritler; rulo

kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; kalay esaslı alaşımlardan olanlar (bronz) kaplanmış şeritler;
rulo

kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; kalay esaslı alaşımlardan olanlar (bronz) levhalar kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; kalay esaslı alaşımlardan olanlar (bronz) levhalar; rulo kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; kalay esaslı alaşımlardan olanlar (bronz) saclar kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; kalay esaslı alaşımlardan olanlar (bronz) saclar; rulo kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; kalay esaslı alaşımlardan olanlar (bronz) şeritler kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; kalay esaslı alaşımlardan olanlar (bronz) yapraklar kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; kalay esaslı alaşımlardan olanlar (bronz) yapraklar; rulo kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; nikel esaslı alaşımlardan olanlar (kupro; nikel) levhalar kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; nikel esaslı alaşımlardan olanlar (kupro; nikel) saclar kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; nikel esaslı alaşımlardan olanlar (kupro; nikel) şeritler kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; nikel esaslı alaşımlardan olanlar (kupro; nikel) yapraklar kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; nikel; çinko esaslı alaşımlardan olanlar (nikel gümüşleri)
levhalar

kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; nikel; çinko esaslı alaşımlardan olanlar (nikel gümüşleri)
saclar

kg 1500

24.44.24.00.00 Bakır; nikel; çinko esaslı alaşımlardan olanlar (nikel gümüşleri)
şeritler

kg 1500
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24.44.24.00.00 Bakır; nikel; çinko esaslı alaşımlardan olanlar (nikel gümüşleri)
yapraklar

kg 1500

24.44.24.00.00 Diğer bakır alaşımlarından levhalar kg 1500

24.44.25.00.00 Bakır alaşımlarından ince yaprak ve şeritler; mesnetsiz kg 1500

24.44.25.00.00 Bakır folyo, (kullanılmış herhangi bir destek hariç) kalınlığı ≤
0.15 mm olanlar

kg 1500

24.44.25.00.00 Rafine edilmiş bakırdan ince yaprak ve şeritler; mesnetli kg 1500

24.44.25.00.00 Rafine edilmiş bakırdan ince yaprak, şeritler; bakır kalınlık = <35
mikron, mesnetsiz

kg 1500

24.44.25.00.00 Rafine edilmiş bakırdan ince yaprak, şeritler; diğer, mesnetsiz kg 1500

24.44.25.00.00 Bakır alaşımlarından ince yaprak ve şeritler; mesnetli kg 1500

24.44.26.30.00 Bakır tüpler ve borular (pirinç borular dahil) kg 1500

24.44.26.30.00 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan ince ve kalın boru (pirinç) diğer kg 1500

24.44.26.30.00 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan ince ve kalın boru (pirinç) düz
olanlar

kg 1500

24.44.26.30.00 Bakır; nikel/bakır; nikel; çinko esaslı alaşımlardan ince, kalın
borular

kg 1500

24.44.26.30.00 Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular; diğer kg 1500

24.44.26.30.00 Diğer bakır alaşımlarından ince ve kalın borular kg 1500

24.44.26.30.00 Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular; et kalınlığı =<0, 6
mm, düz

kg 1500

24.44.26.30.00 Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular; et kalınlığı >0, 6
mm, düz

kg 1500

24.44.26.50.00 Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları
(rakor, dirsek vb)

kg 1500

24.44.26.50.00 Diğer bakır alaşımlarından ince, kalın boru bağlantı parçaları
(rakor, dirsek vb)

kg 1500

24.44.26.50.00 Pirinçten ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek,
manşonlar)

kg 1500

24.44.26.50.00 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)

kg 1500

24.45.11.00.00 Alaşımlı işlenmemiş nikel kg 1500

24.45.11.00.00 Bilye şeklinde alaşımsız nikel kg 1500

24.45.11.00.00 Nikel, işlenmemiş kg 1500

24.45.11.00.00 Mond ve katot alaşımsız nikel kg 1500

24.45.11.00.00 Diğer alaşımsız nikel kg 1500

24.45.12.00.00 Nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri kg 1500

24.45.12.00.00 Nikel oksit sinterleri kg 1500

24.45.12.00.00 Nikel speissleri kg 1500

24.45.12.00.00 Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer
ara ürünleri (saf olmayan nikel oksitler, nikel speiss ve saf
olmayan ferro-nikel dahil)

kg 1500

24.45.12.00.00 Nikel matları kg 1500

24.45.21.00.00 Nikel tozu ve nikelden ince pullar kg 1500

24.45.21.00.00 Nikel tozları ve pulları (nikel oksit sinterleri hariç) kg 1500
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24.45.22.00.00 Nikel ve nikel alaşımlı barlar, çubuklar, profiller ve teller
(yapılarda kullanılmak için hazırlanmış barlar, çubuklar, yalıtımlı
elektrik barları ve telleri ile emaye teller hariç)

kg 1500

24.45.22.00.00 Alaşımsız nikelden olan teller kg 1500

24.45.22.00.00 Nikel alaşımlarından içi dolu profiller kg 1500

24.45.22.00.00 Nikel alaşımlarından olan teller kg 1500

24.45.22.00.00 Nikel alaşımından içi boş profil kg 1500

24.45.22.00.00 Nikel alaşımlarından çubuklar kg 1500

24.45.22.00.00 Alaşımsız nikelden çubuklar kg 1500

24.45.22.00.00 Alaşımsız nikelden içi boş profil kg 1500

24.45.22.00.00 Alaşımsız nikelden içi dolu profiller kg 1500

24.45.23.00.00 Alaşımsız nikelden levhalar kg 1500

24.45.23.00.00 Alaşımsız nikelden saclar kg 1500

24.45.23.00.00 Nikel alaşımlarından yapraklar kg 1500

24.45.23.00.00 Alaşımsız nikelden şeritler kg 1500

24.45.23.00.00 Nikel alaşımlarından şeritler kg 1500

24.45.23.00.00 Alaşımsız nikelden yapraklar kg 1500

24.45.23.00.00 Nikel alaşımlarından levhalar kg 1500

24.45.23.00.00 Nikel alaşımlarından saclar kg 1500

24.45.23.00.00 Nikel ve nikel alaşımlı tabakalar, levhalar, şeritler ve folyolar
(genleştirilmiş metaller hariç)

kg 1500

24.45.24.00.00 Nikelden boru bağlantı parçaları kg 1500

24.45.24.00.00 Nikel tüpler, borular ve bunların bağlantı parçaları kg 1500

24.45.24.00.00 Nikel alaşımlarından ince ve kalın borular kg 1500

24.45.24.00.00 Alaşımsız nikelden ince ve kalın borular kg 1500

24.45.30.13.00 Tungstenden diğer eşya kg 1500

24.45.30.13.00 Tungstenden çubuk ve mil (sinterlenme yoluyla elde edilenler
hariç), profil, sac, şerit ve yaprak

kg 1500

24.45.30.13.00 Tungsten: işlenmemiş (sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar
dahil)

kg 1500

24.45.30.13.00 Tungsten tozları kg 1500

24.45.30.13.00 Tungsten teller kg 1500

24.45.30.13.00 Başka yerde sınıflandırılmamış tungsten (volfram) ve tungstenden
eşyalar (atık ve hurdalar hariç)

kg 1500

24.45.30.13.00 Tungstenden mamul eşya kg 1500

24.45.30.13.00 Tungstenden mamul flamanlar kg 1500

24.45.30.17.00 Molibdenden tozlar kg 1500

24.45.30.17.00 Molibdenden yapraklar kg 1500

24.45.30.17.00 Molibdenden teller kg 1500

24.45.30.17.00 Molibdenden şeritler kg 1500

24.45.30.17.00 Molibdenden saclar kg 1500

24.45.30.17.00 Molibdenden profiller kg 1500

24.45.30.17.00 Molibdenden mamul flamanlar kg 1500

24.45.30.17.00 Molibdenden diğer eşya kg 1500

24.45.30.17.00 Molibdenden çubuklar kg 1500

24.45.30.17.00 Başka yerde sınıflandırılmamış molibden ve molibdenden eşyalar
(atık ve hurdalar hariç)

kg 1500
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24.45.30.17.00 Molibden: işlenmemiş (sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar) kg 1500

24.45.30.23.00 Tantaldan şeritler kg 1500

24.45.30.23.00 Tantaldan teller kg 1500

24.45.30.23.00 Tantaldan yapraklar kg 1500

24.45.30.23.00 Tantaldan profiller kg 1500

24.45.30.23.00 Tantaldan saclar kg 1500

24.45.30.23.00 Tantaldan çubuklar kg 1500

24.45.30.23.00 Tantal: işlenmemiş (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuk
dahil)

kg 1500

24.45.30.23.00 Tantal tozları kg 1500

24.45.30.23.00 Başka yerde sınıflandırılmamış tantalum ve tantalumdan eşyalar
(atık ve hurdalar hariç)

kg 1500

24.45.30.23.00 Tantaldan diğer eşya kg 1500

24.45.30.25.00 Başka yerde sınıflandırılmamış magnezyum ve magnezyumdan
eşyalar (atık ve hurdalar hariç)

kg 1500

24.45.30.25.00 Magnezyum çubuklar kg 1500

24.45.30.25.00 Magnezyum profiller kg 1500

24.45.30.25.00 Magnezyum teller kg 1500

24.45.30.25.00 Magnezyum: işlenmemiş, diğer kg 1500

24.45.30.25.00 Magnezyum: işlenmemiş; magnezyum=>%99, 8 kg 1500

24.45.30.25.00 Magnezyum: kalibrelenmiş torna döküntüleri ve granüller; tozlar kg 1500

24.45.30.25.00 Magnezyumdan diğer eşya kg 1500

24.45.30.27.00 Başka yerde sınıflandırılmamış kobalt matları ve kobalt
metalürjisinin diğer ara ürünleri; kobalt ve kobalttan eşyalar (atık
ve hurdalar hariç)

kg 1500

24.45.30.27.00 Kobalt matları ve metalürjisinin diğer ara ürünleri kg 1500

24.45.30.27.00 Kobalttan diğer eşya kg 1500

24.45.30.27.00 Kobalt: işlenmemiş kg 1500

24.45.30.27.00 Kobalt tozları kg 1500

24.45.30.30.00 Başka yerde sınıflandırılmamış bizmut ve bizmuttan eşyalar, atık
ve hurdalar dahil; başka yerde sınıflandırılmamış kadmiyum ve
kadmiyumdan eşyalar (atık ve hurdalar hariç)

kg 1500

24.45.30.30.00 Bizmut döküntüleri kg 1500

24.45.30.30.00 Bizmut hurdaları kg 1500

24.45.30.30.00 Bizmut tozları kg 1500

24.45.30.30.00 Kadmiyumdan diğer eşya kg 1500

24.45.30.30.00 Bizmuttan diğer eşya kg 1500

24.45.30.30.00 Kadmiyum tozları kg 1500

24.45.30.30.00 Kadmiyum: işlenmemiş kg 1500

24.45.30.30.00 Bizmut: işlenmemiş kg 1500

24.45.30.43.00 Başka yerde sınıflandırılmamış titanyum ve titanyumdan eşyalar
(atık ve hurdalar hariç)

kg 1500

24.45.30.43.00 Titanyum tozları kg 1500

24.45.30.43.00 Titanyum; işlenmemiş kg 1500

24.45.30.43.00 Titanyumdan çubuklar, profiller ve teller kg 1500

24.45.30.43.00 Titanyumdan diğer eşya kg 1500

24.45.30.43.00 Titanyumdan ince ve kalın borular kg 1500
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24.45.30.43.00 Titanyumdan saclar, şeritler ve yapraklar kg 1500

24.45.30.47.00 Antimon tozları kg 1500

24.45.30.47.00 Antimon; işlenmemiş kg 1500

24.45.30.47.00 Antimondan diğer eşya kg 1500

24.45.30.47.00 Başka yerde sınıflandırılmamış zirkonyum ve zirkonyumdan
eşyalar (atık ve hurdalar hariç); başka yerde sınıflandırılmamış
antimon ve antimondan eşyalar (atık ve hurdalar hariç)

kg 1500

24.45.30.47.00 Zirkonyum tozları kg 1500

24.45.30.47.00 Zirkonyum; işlenmemiş kg 1500

24.45.30.47.00 Zirkonyumdan diğer eşya kg 1500

24.45.30.55.00 Niobyum döküntüleri kg 1500

24.45.30.55.00 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)

kg 1500

24.45.30.55.00 Niobyum tozları kg 1500

24.45.30.55.00 Niobyum: işlenmemiş kg 1500

24.45.30.55.00 Niobyum; renyum kg 1500

24.45.30.55.00 Renyum döküntüleri kg 1500

24.45.30.55.00 Renyum hurdaları kg 1500

24.45.30.55.00 Renyum tozları kg 1500

24.45.30.55.00 Renyum: işlenmemiş kg 1500

24.45.30.55.00 Talyum tozları kg 1500

24.45.30.55.00 Talyum; işlenmemiş kg 1500

24.45.30.55.00 Talyumdan diğer eşya kg 1500

24.45.30.55.00 Vanadyum döküntüleri kg 1500

24.45.30.55.00 Vanadyum hurdaları kg 1500

24.45.30.55.00 Vanadyum tozları kg 1500

24.45.30.55.00 Vanadyum: işlenmemiş kg 1500

24.45.30.55.00 Niobyum hurdaları kg 1500

24.45.30.55.00 Germanyum tozları kg 1500

24.45.30.55.00 Germanyum hurdaları kg 1500

24.45.30.55.00 Germanyum döküntüleri kg 1500

24.45.30.55.00 Germanyum kg 1500

24.45.30.55.00 Galyum: işlenmemiş kg 1500

24.45.30.55.00 Galyum, indiyum; vanadyum kg 1500

24.45.30.55.00 Galyum tozları kg 1500

24.45.30.55.00 Kromdan diğer eşya kg 1500

24.45.30.55.00 Krom; işlenmemiş kg 1500

24.45.30.55.00 Berilyum tozları kg 1500

24.45.30.55.00 Berilyum; işlenmemiş kg 1500

24.45.30.55.00 Berilyum; işlenmiş kg 1500

24.45.30.55.00 Berilyumdan diğer eşya kg 1500

24.45.30.55.00 Berilyumdan eşya kg 1500

24.45.30.55.00 Galyum döküntüleri kg 1500

24.45.30.55.00 Galyum hurdaları kg 1500
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24.45.30.55.00 Germanyum: işlenmemiş kg 1500

24.45.30.55.00 Hafniyum (seltiyum) kg 1500

24.45.30.55.00 Hafniyum döküntüleri kg 1500

24.45.30.55.00 Hafniyum hurdaları kg 1500

24.45.30.55.00 Hafniyum tozları kg 1500

24.45.30.55.00 Hafniyum: işlenmemiş kg 1500

24.45.30.55.00 İndiyum döküntüleri kg 1500

24.45.30.55.00 İndiyum hurdaları kg 1500

24.45.30.55.00 İndiyum tozları kg 1500

24.45.30.55.00 İndiyum: işlenmemiş kg 1500

24.45.30.55.00 Krom alaşımları nikel>% 10 ağırlık kg 1500

24.45.30.55.00 Krom tozları kg 1500

24.45.30.57.00 Sermet ve sermetten eşya; işlenmemiş kg 1500

24.45.30.57.00 Sermet ve sermetten diğer eşya kg 1500

24.45.30.57.00 Sermet hurdaları kg 1500

24.45.30.57.00 Sermet döküntüleri kg 1500

24.45.30.57.00 Başka yerde sınıflandırılmamış manganez ve manganezden
eşyalar, atık ve hurdalar dahil; başka yerde sınıflandırılmamış
sermet ve sermetten eşyalar, atık ve hurdalar dahil

kg 1500

24.45.30.57.00 Manganez; işlenmemiş kg 1500

24.45.30.57.00 Manganez tozları kg 1500

24.45.30.57.00 Manganez hurdaları kg 1500

24.45.30.57.00 Manganez döküntüleri kg 1500

24.45.30.57.00 Manganezden diğer eşya kg 1500

24.51.11.10.00 Dövülebilir (temper) dökme demirler, kara taşıtları, pistonlu
motorlar ve diğer makine ve mekanik donanımlar için

kg 1500

24.51.11.90.00 Diğer kullanımlar için parçalar (dövülebilir dökme demir) kg 1500

24.51.12.10.00 Kara taşıtlarının parçaları (küresel (sfero) dökme demirler) kg 1500

24.51.12.20.00 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)

kg 1500

24.51.12.40.00 Pistonlu motorlar ve makine mühendisliği için diğer parçalar
(küresel (sfero) dökme demirler)

kg 1500

24.51.12.50.00 Sünek dökme demirler, makineler ve mekanik donanımlar için
(pistonlu motorlar için olanlar hariç)

kg 1500

24.51.12.90.00 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)

kg 1500

24.51.13.10.00 Gri dökme demirler, kara taşıtları için (lokomotifler veya vagonlar
ile inşaat endüstrisi taşıtları için olanlar hariç)

kg 1500

24.51.13.20.00 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)

kg 1500

24.51.13.40.00 Pistonlu motorlar ve makine mühendisliği için diğer parçalar
(dökme demir: sünek olmayan)

kg 1500

24.51.13.50.00 Gri dökme demirler, makineler ve mekanik donanımlar için
(pistonlu motorlar için olanlar hariç)

kg 1500
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24.51.13.90.00 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)

kg 1500

24.51.20.00.00 Dökme demirden ince ve kalın borular; çap =<200 mm kg 1500

24.51.20.00.00 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)

kg 1500

24.51.20.00.00 Dökme demirden ince ve kalın borular; basınç sistemleri için,
çapı=<200 mm

kg 1500

24.51.20.00.00 Dökme demirden ince ve kalın borular; çap >200 mm kg 1500

24.51.20.00.00 Dökme demirden içi boş profiller kg 1500

24.51.20.00.00 Dökme demirden ince ve kalın borular; basınç sistemleri için, çapı
>200 mm

kg 1500

24.51.30.30.00 Dövülemeyen dökme demirden manşonlar; diğer kg 1500

24.51.30.30.00 Tüplerin ve boruların bağlantı parçaları, dövülemeyen dökme
demirden

kg 1500

24.51.30.30.00 Dövülemeyen dökme demirden rakorlar; diğer kg 1500

24.51.30.30.00 Dövülemeyen dökme demirden rakorlar; basınç sistemlerinde
kullanılan

kg 1500

24.51.30.30.00 Dövülemeyen dökme demirden manşonlar; basınç sistemlerinde
kullanılan

kg 1500

24.51.30.30.00 Dövülemeyen dökme demirden flanşlar; diğer kg 1500

24.51.30.30.00 Dövülemeyen dökme demirden flanşlar; basınç sistemlerinde
kullanılan

kg 1500

24.51.30.30.00 Dövülemeyen dökme demirden dirsekler; diğer kg 1500

24.51.30.30.00 Dövülemeyen dökme demirden dirsekler; basınç sistemlerinde
kullanılan

kg 1500

24.51.30.30.00 Dövülemeyen dökme demirden contalar; diğer kg 1500

24.51.30.30.00 Dövülemeyen dökme demirden contalar; basınç sistemlerinde
kullanılan

kg 1500

24.51.30.30.00 Dövülemeyen dökme demirden boru bağlantı parçaları; diğer kg 1500

24.51.30.30.00 Dövülemeyen dökme demirden bağlantı parçaları; basınç
sistemlerinde kullanılan; diğer

kg 1500

24.51.30.50.00 Dövülebilen dökme demirden flanşlar kg 1500

24.51.30.50.00 Tüplerin ve boruların bağlantı parçaları, dövülebilir dökme
demirden

kg 1500

24.51.30.50.00 Dövülebilen dökme demirden rakorlar kg 1500

24.51.30.50.00 Dövülebilen dökme demirden manşonlar kg 1500

24.51.30.50.00 Dövülebilen dökme demirden dirsekler kg 1500

24.51.30.50.00 Dövülebilen dökme demirden contalar kg 1500

24.51.30.50.00 Dövülebilen dökme demirden diğer boru bağlantı parçaları kg 1500

24.52.10.10.00 Çelik dökümler, kara taşıtları için (lokomotifler veya vagonlar ile
inşaat endüstrisi taşıtları için olanlar hariç)

kg 1500

24.52.10.30.00 Çelik dökümler, yatak kovanları ve kaymalı mil yatakları için
(bilyeli veya makaralı rulmanlı yatak kovanları hariç)

kg 1500

24.52.10.40.00 Pistonlu motorlar ve makine mühendisliği için çelik dökümden
diğer parçalar

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

24.52.10.50.00 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)

kg 1500

24.52.10.90.00 Çelik dökümler, lokomotifler/vagonlar ve parçaları için (kara
taşıtları, yatak kovanları, kaymalı mil yatakları, pistonlu motorlar,
dişliler, kasnaklar, debriyajlar, makine aksamı için kullanılanlar
hariç)

kg 1500

24.52.30.00.00 Diğer dökme demirden manşonlar kg 1500

24.52.30.00.00 Diğer dökme demirden dirsekler kg 1500

24.52.30.00.00 Diğer dökme demirden rakorlar kg 1500

24.52.30.00.00 Tüplerin ve boruların bağlantı parçaları, dökme çelikten kg 1500

24.52.30.00.00 Diğer dökme demirden flanşlar kg 1500

24.52.30.00.00 Diğer dökme demirden diğer boru bağlantı parçaları kg 1500

24.52.30.00.00 Diğer dökme demirden contalar kg 1500

24.53.10.10.00 Hafif metal dökümler, kara taşıtları için (lokomotifler veya
vagonlar ile inşaat endüstrisi taşıtları için olanlar hariç)

kg 1500

24.53.10.20.00 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)

kg 1500

24.53.10.40.00 Pistonlu motorlar ve makine mühendisliği için diğer parçalar
(hafif metal döküm)

kg 1500

24.53.10.50.00 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)

kg 1500

24.53.10.90.00 Diğer kullanımlar için parçalar (hafif metal döküm) kg 1500

24.54.10.10.00 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)

kg 1500

24.54.10.20.00 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)

kg 1500

24.54.10.40.00 Pistonlu motorlar ve makine mühendisliği için diğer parçalar
(diğer demir dışı metal döküm)

kg 1500

24.54.10.50.00 Demir dışı metal dökümden parçalar, makineler ve mekanik
donanımlar için (hafif metal dökümden olanlar hariç) (pistonlu
motorlar için olanlar hariç)

kg 1500

24.54.10.90.00 Diğer kullanımlar için parçalar (diğer demir dışı metal döküm) kg 1500

25.11.10.30.00 Prefabrik yapılar (demir/çelikten, diğerleri) TL 3000

25.11.10.30.00 Prefabrik yapılar, demirden veya çelikten TL 3000

25.11.10.30.00 Prefabrik yapılar (demir/çelikten, camekanlı olanlar) TL 3000

25.11.10.50.00 Prefabrik yapılar, alüminyumdan TL 3000

25.11.21.00.00 Köprüler ve köprü kısımları, demirden veya çelikten kg 1500

25.11.21.00.00 Demir/çelikten köprüler ve köprü aksamı kg 1500

25.11.22.00.00 Enerji nakil hattı direkleri, GSM direkleri, omega direkler (kafes
direkler), demir veya çelikten

kg 1500

25.11.22.00.00 Demir/çelikten kuleler ve pilonlar kg 1500
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25.11.22.00.00 Kuleler ve kafes direkler, demirden veya çelikten kg 1500

25.11.23.10.00 Demir/çelikten maden direkleri kg 1500

25.11.23.10.00 Aydınlatma direkleri, demir veya çelikten (kafes direkler hariç) kg 1500

25.11.23.10.00 Demir/çelikten iskeleler ve sandıklama/dayak vurmaya mahsus
benzeri malzeme

kg 1500

25.11.23.10.00 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)

kg 1500

25.11.23.30.00 Bentler, bent kapakları, havuz kapakları, sabit iskeleler, sabit
rıhtımlar (doklar) ve denizcilikle ilgili yapılar ile su kıyısında olan
diğer yapılar, demirden veya çelikten

kg 1500

25.11.23.30.00 Demir/çelikten baraj, savaklar, bent kapakları, rıhtım, sabit doklar,
deniz inşaat.

kg 1500

25.11.23.50.00 Diğer yapılar, esas olarak levhadan olanlar: diğerleri kg 1500

25.11.23.50.00 Demir/çelikten esası sac olan inşaat aksamı kg 1500

25.11.23.50.00 Kalıcı tesisat için metalden geniş ölçekli raflar kg 1500

25.11.23.50.00 Demir/çelikten esası sac olan diğer inşaat malzemeleri kg 1500

25.11.23.60.00 Diğer yapılar, demirden veya çelikten kg 1500

25.11.23.60.00 Demir/çelikten diğer inşaat malzemesi (94.06'daki prefabrikler
hariç) &inşaat aksamı

kg 1500

25.11.23.60.00 Demir/çelikten diğer inşaat aksamı kg 1500

25.11.23.60.00 Demir/çelikten izole edilmiş tek/çift cidarlı metalik doğalgaz baca
sistemi

kg 1500

25.11.23.70.00 Başka yerde sınıflandırılmamış yapılar ve yapı parçaları; yapılarda
kullanılan tabakalar, çubuklar, köşebentler ve diğer şekillerde
olanlar (alüminyumdan)

kg 1500

25.11.23.70.00 Alüminyumdan kuleler ve pilonlar kg 1500

25.11.23.70.00 Alüminyumdan köprüler ve köprü aksamı kg 1500

25.11.23.70.00 Alüminyumdan inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış saclar kg 1500

25.11.23.70.00 Alüminyumdan diğer inşaat malzemesi kg 1500

25.11.23.70.00 Alüminyumdan diğer inşaat aksamı kg 1500

25.11.23.70.00 Aydınlatma direkleri, alüminyumdan kg 1500

25.12.10.30.00 Kapılar, kapı eşikleri, pencereler ve bunların kasaları
(çerçeveleri), demirden veya çelikten

adet 2600

25.12.10.30.00 Demir/çelikten kapı, pencere vb. çerçeveleri ile pervazları ve kapı
eşikleri

adet 2600

25.12.10.30.00 Demir veya çelikten turnikeler adet 2600

25.12.10.50.00 Alüminyumdan kapılar, pencereler vb. çerçeveleri, pervazları ve
kapı eşikleri

adet 2600

25.12.10.50.00 Kapılar, kapı eşikleri, pencereler ve bunların kasaları
(çerçeveleri), alüminyumdan

adet 2600

25.21.11.00.01 Demir veya çelikten radyatörler, aksam ve parçalar (ısıtma
konvektörleri) (elektrikle ısıtılmayanlar)

kg 1500

25.21.11.00.02 Havlu kurutucu (banyopan) vb. aksamlı olanlar dahil (elektrikle
ısıtılmayanlar)

kg 1500

25.21.11.00.03 Pik döküm radyatörleri ve bunların parçaları kg 1500

25.21.11.00.04 Dökme demirden radyatörler ile bunların aksam ve parçaları
(elektrikle ısıtılanlar hariç)

kg 1500

25.21.12.00.01 Kombi (bacalı) adet 2600
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25.21.12.00.02 Kombi (hermetik) adet 2600

25.21.12.00.03 Kat kaloriferleri adet 2600

25.21.12.00.99 Diğer merkezi ısıtma kazanları (boylerleri) adet 2600

25.21.13.00.00 Diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanlarının aksam; parçaları TL 3000

25.21.13.00.00 Merkezi ısıtma kazanlarının (boyler) ve kombilerin parçaları TL 3000

25.21.13.00.00 Dökme demirden merkezi ısıtma kazanlarının aksam; parçaları TL 3000

25.29.11.10.00 Demir/çelikten depolar, sarnıçlar, küvler vb kaplar; gazlar için
(hacim>300lt)

kg 1500

25.29.11.10.00 Dökme demirden depolar, sarnıçlar, küvler vb kaplar; gazlar için
(hacim>300lt)

kg 1500

25.29.11.10.00 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)

kg 1500

25.29.11.20.00 Dökme demirden depo, sarnıç, küvler vb kaplar; sıvılar için, ısıyı
izole edici/kaplı (hacim>300lt)

kg 1500

25.29.11.20.00 Demir/çelikten depo, sarnıç, küvler vb kaplar; sıvılar için, ısıyı
izole edici/kaplı (hacim>300lt)

kg 1500

25.29.11.20.00 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)

kg 1500

25.29.11.30.00 Dökme demirden depo, sarnıç, küvler vb kaplar; sıvılar için
(hacim =<100.000 lt)

kg 1500

25.29.11.30.00 Demir/çelikten depo, sarnıç, küvler vb kaplar; sıvılar için (hacim
>100.000 lt)

kg 1500

25.29.11.30.00 Demir/çelikten depo, sarnıç, küvler vb kaplar; sıvılar için (hacim
=<100.000 lt)

kg 1500

25.29.11.30.00 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)

kg 1500

25.29.11.50.00 Demir/çelikten depo, sarnıç, küvler vb kaplar; katı maddeler için
(hacim>300lt)

kg 1500

25.29.11.50.00 Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, katılar için,
demirden veya çelikten, kapasitesi > 300 litre olanlar (mekanik
veya termal ekipmanlı olanlar hariç)

kg 1500

25.29.11.50.00 Dökme demirden depo, sarnıç, küvler vb kaplar; katı maddeler
için (hacim>300lt)

kg 1500

25.29.11.70.00 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)

kg 1500

25.29.11.70.00 Alüminyumdan eşyanın taşınması/ambalajlanması için fıçı, varil,
kutular vb kaplar

kg 1500

25.29.11.70.00 Alüminyumdan depo, sarnıç, küvler vb diğer kaplar; hacim >300
lt

kg 1500

25.29.12.00.00 Dikişsiz demir veya çelikten kaplar,atmosfer
basıncı>250,I<20,dikişsiz

kg 1500

25.29.12.00.00 Dikişsiz demir veya çelikten kaplar,I<20,dikişsiz,diğerleri kg 1500

25.29.12.00.00 Dikişsiz demir/çelikten kaplar; atmosfer basıncı = >250, hacim <
1000 lt

kg 1500
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25.29.12.00.00 Dikişsiz demir/çelikten kaplar; atmosfer basıncı = >250, hacim =
>1000 lt

kg 1500

25.29.12.00.00 Dikişsiz demir/çelikten kaplar; diğer, hacim < 1000 lt kg 1500

25.29.12.00.00 Dikişsiz demir/çelikten kaplar; diğer, hacim = >1000 lt kg 1500

25.29.12.00.00 Konteynerler, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için olanlar
(metalden)

kg 1500

25.29.12.00.00 Dikişsiz demir veya çelikten kaplar,atmosfer basıncı=>250,I>50
olanlar

kg 1500

25.29.12.00.00 Dikişsiz demir veya çelikten kaplar,atmosfer
basıncı=>250,20<I<50 olanlar

kg 1500

25.29.12.00.00 Sıkıştırılmış/sıvılaştırılmış gaz için alüminyum kaplar kg 1500

25.29.12.00.00 Dikişsiz demir veya çelikten kaplar,atmosfer basıncı<250 olanlar kg 1500

25.29.12.00.00 Dikişsiz demir veya çelikten diğer kaplar; atmosfer basıncı=>250 kg 1500

25.29.12.00.00 Dikişsiz demir veya çelikten diğer kaplar; atmosfer basıncı<250 kg 1500

25.29.12.00.00 Dikişsiz demir veya çelikten kaplar,atmosfer basıncı<250,I>50
olanlar

kg 1500

25.30.11.10.00 Su buharı üreten su borulu kazanlar >45 ton/saat adet 2600

25.30.11.10.00 Su buharı üreten su borulu kazanlar <45 ton/saat adet 2600

25.30.11.10.00 Su borulu kazanlar (boylerler) (düşük basınçlı buhar üretebilen
merkezi ısıtma su kazanları (boylerleri) hariç)

adet 2600

25.30.11.50.00 Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil) adet 2600

25.30.11.50.00 Duman borulu buhar kazanları (karma kazanlar dahil) adet 2600

25.30.11.50.00 Alev borulu buhar kazanları (karma kazanlar dahil) adet 2600

25.30.11.50.00 Buhar üreten kazanlar (boylerler) (hibrit kazanlar dahil) (düşük
basınçlı buhar üretebilen merkezi ısıtma sıcak su kazanları ile su
borulu kazanlar hariç)

adet 2600

25.30.11.70.00 Kızgın su kazanları (boylerleri) (düşük basınçlı buhar üretebilen
merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç)

adet 2600

25.30.11.70.00 Kızgın su kazanları adet 2600

25.30.12.30.00 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

kg 1500

25.30.12.30.00 Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar kg 1500

25.30.12.30.00 Buhar kazanları için su ısıtıcıları ve hava ısıtıcıları kg 1500

25.30.12.30.00 Buhar kazanları için kurum temizleme cihazları kg 1500

25.30.12.30.00 Buhar kazanları için kızdırıcılar ve kızdırıcı soğutucuları kg 1500

25.30.12.30.00 Buhar kazanları için gaz tasarruf cihazları kg 1500

25.30.12.30.00 Buhar kazanları için diğer yardımcı cihazlar kg 1500

25.30.12.30.00 Buhar kazanları için buhar ve ısı akümülatörleri kg 1500

25.30.12.50.00 Kondansatörler, buhar veya diğer buhar güç üniteleri için kg 1500

25.30.12.50.00 Buhar güç üniteleri için kondansörler kg 1500

25.30.13.30.00 Buhar toplayıcı boru (kollektörler) TL 3000

25.30.13.30.00 Buhar üreten kazanlar (boylerler) ve kızgın su kazanlarının
(boylerlerinin) parçaları

TL 3000

25.30.13.30.00 Diğer buhar kazanı aksam; parçaları TL 3000

25.30.13.30.00 Kızgın su kazanlarına ait diğer aksam; parçalar TL 3000

25.30.13.30.00 Buhar domları TL 3000



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

25.30.13.30.00 Buhar boruları TL 3000

25.30.13.30.00 Kızgın su kazanlarına ait ondüle külhanlar TL 3000

25.30.13.30.00 Ondüle külhanlar TL 3000

25.30.13.50.00 Merkezi ısıtma kazan ile birlikte kullanılan yardımcı cihazların
aksam ve parçaları

TL 3000

25.30.13.50.00 HS 8404.10'daki (Buhar kazanları için yardımcı cihazlar) ve
8404.20'deki (buhar güç üniteleri için kondansatörler) cihazların
parçaları

TL 3000

25.30.13.50.00 Buhar kazanlarının diğer aksam; parçaları TL 3000

25.30.13.50.00 Buhar kazanları kızdırıcı boruları TL 3000

25.30.21.00.00 Nükleer reaktörler kg 1500

25.30.22.00.00 Nükleer reaktör parçaları TL 3000

25.30.22.00.00 Nükleer reaktörlerin aksam; parçaları TL 3000

25.40.11.00.00 Askeri silahlar, (tabanca, revolver (altıpatlar) ve benzerleri hariç) kg 1500

25.40.12.30.00 Revolverler ve tabancalar ( 93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler
hariç)

adet 2600

25.40.12.30.00 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)

adet 2600

25.40.12.50.00 Yivsiz, çift namlulu spor, av/hedef için av tüfekleri adet 2600

25.40.12.50.00 Yivsiz, tek namlulu av, spor, atış tüfeği adet 2600

25.40.12.50.00 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)

adet 2600

25.40.12.50.00 Ağızdan doldurmalı ateşli silahlar adet 2600

25.40.12.50.00 Diğer spor, av/hedef tüfekleri adet 2600

25.40.12.70.00 Diğer ateşli silahlar adet 2600

25.40.12.70.00 Başka yerde sınıflandırılmamış, patlayıcı bir dolguyu ateşlemek
suretiyle çalışan ateşli silahlar (askeri amaçlı ateşli silahlar hariç)

adet 2600

25.40.12.90.00 Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı silahlar ve tabancalar,
coplar) (askeri amaçlı olanlar hariç)

adet 2600

25.40.12.90.00 Diğer silahlar (yaylı, havalı/gazlı tüfek ve tabancalar, cop vb.) adet 2600

25.40.13.00.00 Revolver ve tabancalara ait fişekler, aksam; parça kg 1500

25.40.13.00.00 Perçinleme/benzeri alet veya sürgülü hayvan öldürücüler için
fişekler

kg 1500

25.40.13.00.00 Merkezi ateşlemeli spor, av/hedef fişekleri kg 1500

25.40.13.00.00 Horozlu silahlara ait spor, av/hedef fişekleri kg 1500

25.40.13.00.00 Harp silahlarının (hafif makineli tabancalar) ait aksam, parça kg 1500

25.40.13.00.00 Diğer fişeklerin aksam, parçaları kg 1500

25.40.13.00.00 Diğer silahlara ait mermiler ve diğer mühimmat kg 1500

25.40.13.00.00 Fişekler, diğer mermi ve mühimmatlar ile bunların parçaları
(mermi ve fişeklerin tapaları dahil) (askeri amaçlı olanlar hariç)

kg 1500

25.40.13.00.00 Diğer fişekler kg 1500

25.40.13.00.00 Av tüfekleri için havalı silah kurşunları kg 1500

25.40.13.00.00 Av tüfeği için kovanlar kg 1500

25.40.13.00.00 Av tüfeği için fişekler kg 1500

25.40.14.00.00 Diğer maddelerden av tüfeklerine ait diğer aksam ve parçalar TL 3000
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25.40.14.00.00 Av tüfeği namluları TL 3000

25.40.14.00.00 Ateşli silahlara ait diğer aksam; parçalar TL 3000

25.40.14.00.00 Diğer tüfeklere ait dipçik taslakları TL 3000

25.40.14.00.00 HS 93.01'deki (harp silahları), HS 93.02'deki (revolverler ve
tabancalar), HS 93.03'teki (diğer ateşli silahlar) ve HS 9304'teki
(diğer silahlar (yaylı, havalı/gazlı tüfek ve tabancalar, cop vb)
parça ve aksesuarlar (askeri amaçlı olanlar hariç)

TL 3000

25.40.14.00.00 Revolverler ve tabancaların aksam, parçaları TL 3000

25.40.14.00.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan av tüfeklerine ait aksam ve
parçalar

TL 3000

25.40.14.00.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer tüfeklere ait diğer
aksam ve parçalar

TL 3000

25.50.11.34.00 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)

TL 3000

25.50.11.37.00 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)

TL 3000

25.50.11.51.00 HS 87'deki (motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve
diğerleri) kara taşıtlarının parçaları (kalıptan soğuk çekilmiş
çelikten)

TL 3000

25.50.11.52.00 Kalıptan soğuk çekilmiş çelik parçalar (aktarma milleri, krank
milleri, kam milleri ve kranklar için)

TL 3000

25.50.11.53.00 Pistonlu motorlara ve HS 84.83'teki (transmisyon milleri,
kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar) makine mühendisliğine
ait aksam ve parçalar (kalıptan soğuk çekilmiş çelikten)

TL 3000

25.50.11.54.00 Kalıptan soğuk çekilmiş çelik parçalar, makineler ve mekanik
cihazlar için (pistonlu motorlar için olanlar hariç)

TL 3000

25.50.11.56.00 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)

TL 3000

25.50.11.57.00 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)

TL 3000
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25.50.11.58.00 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)

TL 3000

25.50.12.10.00 Kalıpta dövülmüş (ve hassas dövülmüş) çelik parçalar, kara
taşıtları için (lokomotifler ve vagonlar hariç)

TL 3000

25.50.12.20.00 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)

TL 3000

25.50.12.30.00 Pistonlu motorların ve HS 84.83'teki (transmisyon milleri,
kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar) makine mühendisliğine
ait aksam ve parçalar (kalıpta dövülmüş çelikten)

TL 3000

25.50.12.40.00 Mekanik ve teknik alet ve ekipmanların parçaları, çiftçilik,
ormancılık ve bostancılık için (kalıpta dövülmüş çelikten)

TL 3000

25.50.12.50.00 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)

TL 3000

25.50.12.60.00 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)

TL 3000

25.50.12.70.00 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)

TL 3000

25.50.12.80.00 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)

TL 3000

25.50.12.90.00 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, fotograf, sinema, ölçü,
kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet) makinelerin, cihazların ve
araçların parçaları (kalıpta dövülmüş demir dışı metallerden)

TL 3000

25.50.13.10.00 Levha olarak şekillendirilmiş çelikten parçalar, kara taşıtları için
(lokomotifler ve vagonlar için olanlar hariç)

TL 3000

25.50.13.20.00 Pistonlu motorlara ve HS 84.83'teki (transmisyon milleri,
kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar) makine mühendisliğine
ait aksam ve parçalar, (levha olarak şekillendirilmiş çelikten)

TL 3000

25.50.13.30.00 Levha olarak şekillendirilmiş çelikten parçalar, makineler ve
mekanik cihazlar için (pistonlu motorlar için olanlar hariç)

TL 3000

25.50.13.40.00 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)

TL 3000
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25.50.13.50.00 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)

TL 3000

25.50.13.70.00 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)

TL 3000

25.50.20.20.00 Çelik tozu metalürjisi ürünleri TL 3000

25.50.20.80.00 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)

TL 3000

25.61.11.30.00 Metalik kaplama, erimiş metallere daldırma yöntemiyle (çinkoyla
galvanizlemek veya kalaya daldırmak)

TL 3000

25.61.11.50.00 Metalik kaplama, ısıl spreyleme yöntemiyle TL 3000

25.61.11.70.00 Metalik kaplama, çinkoyla, elektroliz yöntemiyle TL 3000

25.61.11.90.00 Metalik kaplama, elektroliz veya kimyasal işlem yöntemleriyle
(nikel, bakır, krom, kıymetli metaller vb. dahil) (çinko hariç)

TL 3000

25.61.12.30.00 Metallerin plastik kaplanması (toz kaplama dahil) TL 3000

25.61.12.50.00 Diğer kaplamalar (fosfatlama vb.) TL 3000

25.61.21.00.00 Metallerin ısıl işlemleri (metalik kaplama, plastik kaplama hariç) TL 3000

25.61.22.30.00 Metallerin ıslak boyanması ve verniklenmesi TL 3000

25.61.22.50.00 Metallerin anodlanması TL 3000

25.61.22.70.00 Metallerin buhar biriktirme yoluyla kaplanması (CVD/PVD) TL 3000

25.61.22.90.00 Diğer metalik yüzey işlemleri TL 3000

25.62.10.01.00 Tornalanmış metal parçalar, musluk, valf ve benzeri ürünler için TL 3000

25.62.10.03.00 Tornalanmış metal parçalar, makine ve mekanik cihazlar için TL 3000

25.62.10.05.00 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)

TL 3000

25.62.10.07.00 Tornalanmış metal parçalar, hava taşıtları, uzay araçları ve
uydular için

TL 3000
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25.62.10.09.00 Tornalanmış metal parçalar (elektrikli makine ve ekipmanlar, ses
kayıt cihazları ve ses çoğaltma cihazları, televizyon görüntü ve ses
kayıt ve çoğaltma cihazları için)

TL 3000

25.62.10.11.00 Tornalanmış metal parçalar, optik, fotografik, sinematografik,
ölçme ve kontrol etme cihazları ile hassas alet ve cihazlar için

TL 3000

25.62.10.13.00 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

TL 3000

25.62.20.00.00 Metal parçalar (tornalanmış metal parçalar hariç) TL 3000

25.71.11.15.00 Ağzı ve sapı paslanmaz çelikten sabit ağızlı sofra bıçakları adet 2600

25.71.11.15.00 Sofra bıçakları , paslanmaz çelikten sapı olanlar (balık bıçakları ve
yağ bıçakları hariç)

adet 2600

25.71.11.30.00 Ağzı ve sapı diğer maddelerden sabit ağızlı sofra bıçakları adet 2600

25.71.11.30.00 Sofra bıçakları, paslanmaz çelik dışında sapı olanlar (gümüş, altın
veya platin kaplamalı, ahşaptan, plastikten vb. sapı olanlar) (balık
bıçakları ve yağ bıçakları hariç)

adet 2600

25.71.11.45.00 Sabit ağızlı bıçaklar (budama bıçakları dahil) (adi metal saplı,
sabit ağızlı balık, yağ/sofra bıçakları, makineler/mekanik cihazlar
için kesme bıçakları hariç)

adet 2600

25.71.11.45.00 Sabit ağızlı diğer bıçaklar adet 2600

25.71.11.60.00 Sabit ağızlı bıçakların haricindeki bıçaklar adet 2600

25.71.11.60.00 Sustalı bıçaklar adet 2600

25.71.11.75.00 Adi metallerden saplar adet 2600

25.71.11.75.00 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)

adet 2600

25.71.11.75.00 Bıçak ağızları adet 2600

25.71.11.90.00 Kuaför makasları adet 2600

25.71.11.90.00 Diğer makaslar adet 2600

25.71.11.90.00 Tırnak makasları adet 2600

25.71.11.90.00 Terzi makasları adet 2600

25.71.11.90.00 Makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ile bunların ağızları
(makas kesici ağızları dahil)

adet 2600

25.71.11.90.00 Makas ağızları adet 2600

25.71.12.30.00 Ustura, traş makineleri ve traş bıçaklarının diğer aksam ve
parçaları

TL 3000

25.71.12.30.00 Traş makineleri (bıçakları değiştirilemeyen) TL 3000

25.71.12.30.00 Tıraş makineleri ve bunların parçaları, elektriksiz (jiletler hariç) TL 3000

25.71.12.30.00 Diğer usturalar TL 3000

25.71.12.30.00 Düz usturalar TL 3000

25.71.12.30.00 Emniyetli traş makineleri olanlar TL 3000
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25.71.12.30.00 Diğer traş makineleri TL 3000

25.71.12.80.00 Emniyetli traş bıçakları adet 2600

25.71.12.80.00 Traş bıçağı taslakları adet 2600

25.71.12.80.00 Emniyetli tıraş bıçakları (jiletler dahil) adet 2600

25.71.12.80.00 Diğer traş bıçakları adet 2600

25.71.13.30.00 Kağıt bıçakları, zarf açacakları ve yazı kazıma bıçakları TL 3000

25.71.13.30.00 kalem traşlar TL 3000

25.71.13.30.00 Kağıt bıçakları, mektup açacakları, yazı kazıma bıçakları,
kalemtıraşlar ve bunların bıçakları (büro tipi kalemtıraşlar dahil)
(kalem açma makineleri hariç)

TL 3000

25.71.13.30.00 Kalemtıraş bıçakları TL 3000

25.71.13.50.00 Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil) TL 3000

25.71.13.50.00 Manikür veya pedikür setleri ve aletleri (tırnak törpüleri dahil) TL 3000

25.71.13.70.00 Saç kesme ve hayvan kırkma makinelerinin adi metallerden
sapları

adet 2600

25.71.13.70.00 Saç kesme makineleri adet 2600

25.71.13.70.00 Kırma, yarma ve kıyma bıçakları ile saç kesme ve hayvan kırkma
makine ve aletleri ile benzeri kesici aletler (elektriksiz)

adet 2600

25.71.13.70.00 Hayvan kırkma makineleri adet 2600

25.71.13.70.00 Diğer bıçakçı eşyasına ait adi metallerden saplar adet 2600

25.71.13.70.00 Diğer bıçakçı eşyası adet 2600

25.71.13.70.00 Saç kesme ve hayvan kırkma makinelerinin kesici ağızları adet 2600

25.71.14.30.00 Mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden adet 2600

25.71.14.30.00 Mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden (sapları metallerden olan) adet 2600

25.71.14.30.00 Mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden takım halinde adet 2600

25.71.14.30.00 Mutfak/sofra eşyası; paslanmaz çelikten adet 2600

25.71.14.30.00 Mutfak/sofra eşyası; paslanmaz çelikten (sapları metallerden olan) adet 2600

25.71.14.30.00 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

adet 2600

25.71.14.30.00 Mutfak/sofra eşyası; paslanmaz çelikten takım halinde adet 2600

25.71.14.80.00 Mutfak ve sofra eşyası; diğer kıymetli metallerle kaplanmış adet 2600

25.71.14.80.00 Mutfak/sofra eşyası; altın ve gümüşle kaplamalı adet 2600

25.71.14.80.00 Mutfak/sofra eşyası; altın/gümüş kaplamalı takım halinde adet 2600

25.71.14.80.00 Mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden takım halinde (en az biri
kıymetli metalle kaplı)

adet 2600

25.71.14.80.00 Mutfak/sofra eşyası; kıymetli metallerle kaplanmış, sapları adi
metalden

adet 2600

25.71.14.80.00 Mutfak/sofra eşyası; diğer kıymetli metallerle kaplamalı takım
halinde

adet 2600

25.71.14.80.00 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

adet 2600

25.71.14.80.00 Mutfak/sofra eşyası; paslanmaz çelikten takım halinde (en az biri
kıymetli metalle kaplı

adet 2600

25.71.15.00.00 Kılıç, pala, kasatura, mızrak ve benzeri silahlar ile bunların
parçaları

kg 1500

25.71.15.00.00 Kılıç, pala, süngü, mızrak vb. silahlar vb. aksam, parçaları kg 1500
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25.72.11.30.00 Asma kilitler, adi metalden adet 2600

25.72.11.30.00 Diğer asma kilitler adet 2600

25.72.11.30.00 Şifreli asma kilitler adet 2600

25.72.11.50.00 Motorlu kara taşıtı kilitleri, adi metalden adet 2600

25.72.11.50.00 Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler adet 2600

25.72.11.70.00 Mobilya kilitleri, adi metalden adet 2600

25.72.11.70.00 Mobilyalar için kullanılan türden kilitler adet 2600

25.72.12.30.00 Silindir kilitler, bina kapıları için kullanılanlar, adi metalden adet 2600

25.72.12.30.00 Silindirli kapı kilitleri adet 2600

25.72.12.50.00 Diğer kapı kilitleri adet 2600

25.72.12.50.00 Kilitler, bina kapıları için kullanılanlar, adi metalden (silindir
kilitler hariç)

adet 2600

25.72.12.70.00 Asansörlerin, teleferik cihazlarının, gezer vinçlerin kilitleri adet 2600

25.72.12.70.00 Diğer kilitler adet 2600

25.72.12.70.00 Diğer sürgüler, anahtarlar vb. adet 2600

25.72.12.70.00 Diğer şifreli kilitler adet 2600

25.72.12.70.00 Kasalar için şifreli kilitler adet 2600

25.72.12.70.00 Kilitler, adi metalden (asma kilitler, motorlu kara taşıtı kilitleri,
mobilya kilitleri ve bina kapılarında kullanılan kilitler hariç)

adet 2600

25.72.13.30.00 Kilidi olan, mesnetli/mesnetsiz fermuarlar kg 1500

25.72.13.30.00 Kilitli klipsler ve kilitli klipsli çerçeveler, adi metalden (el
çantaları, evrak çantaları vb. için çıtçıtlar ve klipsler hariç)

kg 1500

25.72.13.50.00 Anahtarlar, ayrı sunulanlar, adi metalden (kabaca dökülmüş,
dövülmüş veya damgalanmış taslaklar, maymuncuklar dahil)

kg 1500

25.72.13.50.00 Kilidi ile birlikte olmayan anahtarlar kg 1500

25.72.13.70.00 Kilit, sürgü, anahtar vb.nin aksam ve parçaları TL 3000

25.72.13.70.00 Adi metalden parçalar (asma kilitler, kilitler ile kilitli klipsler ve
kilitli çerçeveler için)

TL 3000

25.72.14.10.00 Menteşeler kg 1500

25.72.14.10.00 Menteşeler, adi metalden kg 1500

25.72.14.20.00 Bağlantı takozlu küçük tekerlekler, adi metalden kg 1500

25.72.14.20.00 Masa, karyola vs. ayaklarına takılan küçük tekerlekler kg 1500

25.72.14.30.00 Motorlu kara taşıtlarına uygun bağlantı takozu, bağlantı parçası ve
benzeri ürünler, adi metalden (menteşeler, küçük tekerlekler,
kilitler ve anahtarlar hariç)

kg 1500

25.72.14.30.00 Nakil vasıtaları için diğer donanım, tertibat vb. eşya kg 1500

25.72.14.40.00 Binalar için diğer donanım eşyası kg 1500

25.72.14.40.00 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)

kg 1500

25.72.14.40.00 Pencere ve Fransız pencereleri için diğer donanım eşyası kg 1500

25.72.14.40.00 Kapılar için diğer donanım eşyası kg 1500

25.72.14.50.00 Mobilyalar için diğer donanım, tertibat vb. eşya kg 1500

25.72.14.50.00 Mobilyalara uygun bağlantı takozu, bağlantı parçası ve benzeri
ürünler, adi metalden (menteşeler, küçük tekerlekler, kilitler ve
anahtarlar hariç)

kg 1500
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25.72.14.60.00 Diğer bağlantı takozu, bağlantı parçası ve benzeri ürünler, adi
metalden (motorlu kara taşıtları, binalar veya mobilyalar için
olanlar hariç)

kg 1500

25.72.14.60.00 Diğer donanım, tertibat vb. eşya kg 1500

25.72.14.70.00 Otomatik kapı kapayıcıları kg 1500

25.72.14.70.00 Otomatik kapı kapayıcıları, adi metalden kg 1500

25.72.14.80.00 Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya kg 1500

25.72.14.80.00 Şapka askıları, şapka kancaları, dirsekler, portmantolar,
havluluklar, bulaşıklıklar, fırçalıklar ve anahtar askıları, adi
metalden (mobilya karakterindeki portmantolar hariç)

kg 1500

25.73.10.10.00 Beller kg 1500

25.73.10.10.00 Beller ve kürekler kg 1500

25.73.10.10.00 Kürekler kg 1500

25.73.10.20.00 Yabalar kg 1500

25.73.10.20.00 Yabalar, tarımda, bahçecilikte veya ormancılıkta kullanılanlar kg 1500

25.73.10.30.00 Kazmalar kg 1500

25.73.10.30.00 Kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar kg 1500

25.73.10.30.00 Külünkler, çapalar ve kazayağı kg 1500

25.73.10.30.00 Tırmıklar kg 1500

25.73.10.40.00 Bağcı bıçakları vb. kesici/yontucu el aletleri kg 1500

25.73.10.40.00 Baltalar kg 1500

25.73.10.40.00 Baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri kesici aletler (buz baltaları
hariç)

kg 1500

25.73.10.50.00 Bağ ve bahçıvan makasları kg 1500

25.73.10.50.00 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)

kg 1500

25.73.10.50.00 Diğer budama makasları kg 1500

25.73.10.60.00 Çit makasları, iki elle kullanılan budama makasları ve benzeri iki
elle kullanılan makaslar

kg 1500

25.73.10.60.00 Çit makasları, iki elle kullanılan makaslar kg 1500

25.73.10.70.00 Diğer el aletleri (sustalı bıçaklar hariç), tarımda, bahçecilikte ve
ormancılıkta kullanılanlar

kg 1500

25.73.10.70.00 Diğer zirai el aletleri kg 1500

25.73.10.70.00 Hayvan kırkmaya mahsus makaslar kg 1500

25.73.10.70.00 Orak kg 1500

25.73.10.70.00 Tırpan kg 1500

25.73.20.10.00 Sırtlı testereler kg 1500

25.73.20.10.00 El testereleri (kendinden motorlu el testereleri hariç) kg 1500

25.73.20.10.00 Diğer el testereleri kg 1500

25.73.20.20.00 Şerit halinde testere ağızları kg 1500

25.73.20.30.00 Dairesel testere ağızları, iş gören kısımları çelikten olanlar (dar ve
uzun yiv açmak için kullanılan testere ağızları dahil)

kg 1500

25.73.20.30.00 İş gören kısmı çelikten olan dairevi testere ağızları kg 1500

25.73.20.50.00 İş gören kısmı diğer maddelerden olan dairevi testere ağızları kg 1500

25.73.20.50.00 Dairesel testere ağızları, iş gören kısımları çelik olmayanlar (dar
ve uzun yiv açmak için kullanılan testere ağızları dahil)

kg 1500
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25.73.20.93.00 Düz testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar) kg 1500

25.73.20.93.00 Düz testere ağızları, metal işlemek için kg 1500

25.73.20.95.00 Metaller için kıl testere kg 1500

25.73.20.95.00 Testere ağızları (iş gören kısımları çelikten) metal işlemek için; iş
gören kısımları diğer malzemelerden olan testere ağızları (şerit,
dairesel, zincir veya düz testere ağızları hariç)

kg 1500

25.73.20.95.00 Metaller için çelikten, düz olmayan diğer testere ağzı kg 1500

25.73.20.95.00 Diğer maddelerden kıl testere kg 1500

25.73.20.95.00 Ağzı diğer maddelerden, düz olmayan diğer testereler kg 1500

25.73.20.99.00 Diğer maddeler için ağzı çelikten kıl testere kg 1500

25.73.20.99.00 Diğer maddeler için çelikten düz olmayan diğer testere ağzı kg 1500

25.73.20.99.00 Taş biçmeye mahsus çelikten dişsiz testere ağızları kg 1500

25.73.20.99.00 Testere ağızları (iş gören kısımları çelikten) metal dışı
malzemeleri işlemek için (şerit, dairesel, düz, müzikli testere
ağızları hariç)

kg 1500

25.73.20.99.00 Zincir halinde olan testere ağızları kg 1500

25.73.30.13.00 Eğeler, törpüler ve benzeri aletler (takım tezgahları için
zımbalama uçları ve törpüler hariç)

kg 1500

25.73.30.13.00 Metal işleri dışında kullanılan törpü benzeri aletler kg 1500

25.73.30.13.00 Metal işleri dışında kullanılan törpüler kg 1500

25.73.30.13.00 Metal işlerinde kullanılan eğeler kg 1500

25.73.30.13.00 Metal işleri dışında kullanılan eğeli törpüler kg 1500

25.73.30.15.00 Cımbızlar kg 1500

25.73.30.17.00 Pensler, kerpetenler ve benzeri aletler (kesici pensler dahil)
(cımbızlar, şeker maşaları hariç)

kg 1500

25.73.30.17.00 Kerpetenler kg 1500

25.73.30.17.00 Pens, kerpeten, cımbız benzeri diğer aletler kg 1500

25.73.30.17.00 Pensler kg 1500

25.73.30.23.00 Metal kesme (tenekeci) makasları ve benzeri el aletleri kg 1500

25.73.30.23.00 Tenekeci makasları vb. aletler kg 1500

25.73.30.25.00 Boru, cıvata kesicileri vb. aletler kg 1500

25.73.30.25.00 Zımbalar kg 1500

25.73.30.25.00 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)

kg 1500

25.73.30.33.00 Sıkıştırma anahtarları, sabit ağızlı, el ile kullanılan (tork metre
anahtarları dahil) (pafta anahtarları hariç)

kg 1500

25.73.30.33.00 Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları; sabit ağızlı kg 1500

25.73.30.35.00 Sıkıştırma anahtarları (İngiliz anahtarı, boru anahtarı, vb.),
ayarlanabilir ağızlı, el ile kullanılan (tork metre anahtarları dahil)
(pafta anahtarları hariç)

kg 1500

25.73.30.35.00 Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları; ayarlanabilir ağızlı kg 1500

25.73.30.37.00 Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (lokmaları) kg 1500

25.73.30.37.00 Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri kg 1500

25.73.30.53.00 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)

kg 1500

25.73.30.53.00 Matkaplar kg 1500
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25.73.30.53.00 Diğer delme, diş/yiv açma aletleri kg 1500

25.73.30.53.00 Diş/yiv açma aletleri kg 1500

25.73.30.55.00 Balyozlar kg 1500

25.73.30.55.00 Çekiçler ve balyozlar, iş gören kısmı metalden olanlar kg 1500

25.73.30.55.00 Çekiçler kg 1500

25.73.30.57.00 Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve benzeri kesici aletler, ağaç
işlemek için olanlar

kg 1500

25.73.30.57.00 Rende, keski, oluklu keski ve ağaç işlemek için kesici aletler kg 1500

25.73.30.63.00 Tornavidalar kg 1500

25.73.30.65.00 El aletleri, evde kullanılanlar kg 1500

25.73.30.65.00 Ev işlerinde kullanılan diğer el aletleri kg 1500

25.73.30.65.00 Ev işlerinde kullanılan camcı elmasları kg 1500

25.73.30.73.00 Duvarcı, dökümcü, çimentocu, alçı işçisi ve ressamlar için aletler kg 1500

25.73.30.73.00 Diğer aletler, duvarcı, kalıpçı, çimentocu, alçı işçisi ve boyacılar
için

kg 1500

25.73.30.77.00 Diğer el aletleri (kartuşla çalışan perçin aletleri dahil), takoz,
kama vs. yi tespit etme/perçinleme tabancaları ve benzeri el
aletleri

kg 1500

25.73.30.77.00 Takoz, kama vs. yi tespit etme/perçinleme tabancaları kg 1500

25.73.30.77.00 Gres tabancaları kg 1500

25.73.30.77.00 Diğer el aletleri kg 1500

25.73.30.83.00 Kaynak lambaları (gazla çalışan kaynak aletleri hariç) kg 1500

25.73.30.83.00 Kaynak lambaları kg 1500

25.73.30.85.00 Mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri kg 1500

25.73.30.85.00 Mengeneler, vida mengeneleri vb. kg 1500

25.73.30.87.00 Portatif demirci ocakları kg 1500

25.73.30.87.00 Örsler kg 1500

25.73.30.87.00 Örsler, portatif demirci ocakları, elle veya pedalla çalışan çemberli
bileğiler (bileğitaşları ve benzerleri hariç)

kg 1500

25.73.30.87.00 El ile/pedalla işleyen çatkıları ile birlikte bileğiler kg 1500

25.73.40.14.00 Demirden metal işlemelik set açma aletleri kg 1500

25.73.40.14.00 Metallerin işlenmesine özgü yiv açma uçları (birbiriyle
değiştirilebilir)

kg 1500

25.73.40.14.00 Diğer maddelerden metal işlemelik set açma aletleri kg 1500

25.73.40.16.00 Diğer maddelerden metal işlemelik yiv açma aletleri kg 1500

25.73.40.16.00 Metallerin işlenmesine özgü set (diş) açma uçları (birbiriyle
değiştirilebilir)

kg 1500

25.73.40.16.00 Demirden metal işlemelik yiv açma aletleri kg 1500

25.73.40.19.00 Metal dışı maddeleri işlemeye mahsus set/yiv açmaya mahsus
aletler

kg 1500

25.73.40.19.00 Yiv açma uçları veya set (diş) açma uçları (makine veya el aletleri
için işlenecek parça ve alet tutucuları ile metalleri işlemede
kullanılanlar hariç)

kg 1500

25.73.40.23.00 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)

kg 1500

25.73.40.23.00 Elmas/aglomere edilmiş elmastan delici aletlerin iş gören
kısımları

kg 1500
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25.73.40.25.00 Duvarcılığa mahsus matkapların diğer maddelerden iş gören
kısımları

kg 1500

25.73.40.25.00 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)

kg 1500

25.73.40.27.00 Delme uçları, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar,
metalleri işlemek için (aletler için, monte edilmemiş sinterlenmiş
metal karbür levhalar, çubuklar, uçlar vb. hariç)

kg 1500

25.73.40.27.00 Metal işlemeye mahsus matkapların sermetlerden iş gören
kısımları

kg 1500

25.73.40.31.00 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)

kg 1500

25.73.40.31.00 Metal işlemeye mahsus matkapların yüksek hız çeliğinden iş
gören kısımları

kg 1500

25.73.40.33.00 Delme uçları, iş gören kısmı aglomera edilmiş (sıkıştırılmış)
elmas veya sinterlenmiş metal karbürleri dışındaki malzemelerden
olanlar, metalleri işlemek için (iş gören kısmı yüksek hız
çeliğinden olanlar hariç)

kg 1500

25.73.40.33.00 Metal işlemeye mahsus matkapların diğer maddelerden iş gören
kısımları

kg 1500

25.73.40.35.00 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)

kg 1500

25.73.40.35.00 Diğer matkapların diğer maddelerden iş gören kısımları kg 1500

25.73.40.37.00 Elmas/aglomere edilmiş elmastan raybalama/delik genişletmeye
mahsus aletler

kg 1500

25.73.40.37.00 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)

kg 1500

25.73.40.44.00 Metal işlemeye mahsus raybaların adi metallerden iş gören
kısımları

kg 1500

25.73.40.44.00 Metal işlemeye mahsus raybaların diğer maddelerden iş gören
kısımları

kg 1500

25.73.40.44.00 Raybalama (borlama) uçları, iş gören kısmı elmas veya aglomera
edilmiş (sıkıştırılmış) elmas dışındaki malzemelerden olanlar,
metal işlemek için

kg 1500

25.73.40.45.00 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)

kg 1500

25.73.40.45.00 Diğer delik genişletme aletlerinin diğer maddelerden iş gören
kısımları

kg 1500

25.73.40.45.00 Diğer raybalama aletlerinin diğer maddelerden iş gören kısımları kg 1500

25.73.40.48.00 Metal işlemeye mahsus diğer maddelerden delik genişletme
aletleri

kg 1500

25.73.40.48.00 Metal işlemeye mahsus adi metallerden delik genişletme aletleri kg 1500

25.73.40.48.00 Broşlamaya özgü uçlar, iş gören kısmı elmas veya aglomera
edilmiş (sıkıştırılmış) elmas dışındaki malzemelerden olanlar,
metalleri işlemek için

kg 1500
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25.73.40.50.00 Freze çakıları, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden
olanlar, metalleri işlemek için (aletler için monte edilmemiş
sinterlenmiş metal karbürden levhalar, çubuklar, uçlar vb. hariç)

kg 1500

25.73.40.50.00 Metal işlemeye mahsus frezeler; iş gören kısımları sermetlerden
olan

kg 1500

25.73.40.61.00 Metal işlemeye mahsus parmak frezeler; iş gören kısımları adi
metalden

kg 1500

25.73.40.61.00 Metal işlemeye mahsus parmak frezeler; iş gören kısımları diğer
maddelerden

kg 1500

25.73.40.61.00 Parmak tipi freze çakıları, metalleri işlemek için (iş gören kısmı
sinterlenmiş metal karbürden olanlar hariç)

kg 1500

25.73.40.61.00 Metal işlemeye mahsus parmak frezeler; iş gören kısımları
elmastan

kg 1500

25.73.40.65.00 Diş tipi (hob tipi) freze çakıları, metalleri işlemek için (iş gören
kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar hariç)

kg 1500

25.73.40.65.00 Metal işlemeye mahsus diş frezeler; iş gören kısımları diğer
maddelerden

kg 1500

25.73.40.65.00 Metal işlemeye mahsus diş frezeler; iş gören kısımları adi
metalden

kg 1500

25.73.40.65.00 Metal işlemeye mahsus diş frezeler; iş gören kısımları elmastan kg 1500

25.73.40.67.00 Freze çakıları, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbür dışındaki
malzemelerden olanlar (sondaj tipi olanlar dahil) metalleri işlemek
için (parmak tip frezeler hariç)

kg 1500

25.73.40.67.00 Metal işlemeye mahsus diğer frezeler; iş gören kısımları elmastan kg 1500

25.73.40.67.00 Metal işlemeye mahsus diğer frezeler; iş gören kısımları diğer
maddelerden

kg 1500

25.73.40.67.00 Metal işlemeye mahsus diğer frezeler; iş gören kısımları adi
metalden

kg 1500

25.73.40.69.00 Diğer maddeleri işlemeye mahsus frezeler; iş gören kısımları adi
metallerden

kg 1500

25.73.40.69.00 Diğer maddeleri işlemeye mahsus frezeler; iş gören kısımları diğer
maddelerden

kg 1500

25.73.40.69.00 Diğer maddeleri işlemeye mahsus frezeler; iş gören kısımları
elmastan

kg 1500

25.73.40.69.00 Diğer maddeleri işlemeye mahsus frezeler; iş gören kısımları
semetlerden

kg 1500

25.73.40.69.00 Freze çakıları (metalleri işlemek için olanlar hariç) kg 1500

25.73.40.71.00 Metal işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları
sermelerden

kg 1500

25.73.40.71.00 Torna kalemleri, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden,
metalleri işlemek için (aletler için monte edilmemiş sinterlenmiş
metal karbürden levhalar, barlar, uçlar vb. hariç)

kg 1500

25.73.40.74.00 Metal işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları diğer
metallerden

kg 1500

25.73.40.74.00 Metal işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları adi
metallerden

kg 1500

25.73.40.74.00 Torna kalemleri, iş gören kısımları sermetler dışındaki
malzemelerden olanlar, metalleri işlemek için

kg 1500

25.73.40.79.00 Diğer maddeleri işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören
kısımları semetlerden

kg 1500

25.73.40.79.00 Diğer maddeleri işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören
kısımları elmastan

kg 1500
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25.73.40.79.00 Diğer maddeleri işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören
kısımları diğer maddelerden

kg 1500

25.73.40.79.00 Diğer maddeleri işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören
kısımları adi metallerden

kg 1500

25.73.40.79.00 Torna kalemleri (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve alet
tutucuları hariç)

kg 1500

25.73.40.81.00 İş gören kısımları elmastan değişebilir aletler kg 1500

25.73.40.81.00 Birbiriyle değiştirilebilir uçlar, iş gören kısmı elmastan olanlar, el
aletleri için

kg 1500

25.73.40.83.00 İş gören kısımları diğer maddelerden tornavida uçları kg 1500

25.73.40.83.00 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)

kg 1500

25.73.40.85.00 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)

kg 1500

25.73.40.85.00 İş gören kısımları diğer maddelerden diş açma aletleri kg 1500

25.73.40.87.00 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)

kg 1500

25.73.40.87.00 İş gören kısımları sermetlerden diğer madde.işlemeye mahsus
değişebilir aletler

kg 1500

25.73.40.87.00 İş gören kısımları sermetlerden metal işlemeye mahsus değişebilir
diğer aletler

kg 1500

25.73.40.89.00 Birbiriyle değiştirilebilir uçlar, iş gören kısmı diğer
malzemelerden olanlar

kg 1500

25.73.40.89.00 İş gören kısımla. diğer maddelerden diğer maddeleri işle.mahsus
değişebilir aletler

kg 1500

25.73.40.89.00 İş gören kısımları diğer maddelerden metal işlemeye mahsus
değişebilir aletler

kg 1500

25.73.50.13.00 Dökme demirden, demirden, çelikten döküm modelleri kg 1500

25.73.50.13.00 Bakırdan döküm modelleri kg 1500

25.73.50.13.00 aluminyum döküm modelleri kg 1500

25.73.50.13.00 Döküm plakaları kg 1500

25.73.50.13.00 Plastikten döküm modelleri kg 1500

25.73.50.13.00 Metal dökümleri için kalıp kutuları; kalıp taban plakaları; kalıp
modelleri (ahşap kalıp modelleri hariç)

kg 1500

25.73.50.13.00 Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları) kg 1500

25.73.50.15.00 Ahşap döküm modelleri adet 2600

25.73.50.15.00 Ahşap kalıp modelleri adet 2600

25.73.50.20.00 Enjeksiyon veya sıkıştırma tipi kalıplar, metaller veya metal
karbürler için (kütük (ingot) kalıpları hariç)

adet 2600

25.73.50.20.00 Metal/metal karbürler için enjeksiyon/basınçlı döküm için kalıplar adet 2600

25.73.50.30.00 Kalıplar, metaller veya metal karbürler için (enjeksiyon veya
sıkıştırma tipi olanlar hariç)

adet 2600

25.73.50.30.00 Metaller/metal karbürler için diğer döküm kalıplar adet 2600

25.73.50.50.00 Cam kalıpları adet 2600

25.73.50.50.00 Kalıplar, cam için adet 2600

25.73.50.60.00 Mineral maddeler için kalıplar adet 2600

25.73.50.60.00 Kalıplar, mineral malzemeler için adet 2600
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25.73.50.70.00 Enjeksiyon veya sıkıştırma tipi kalıplar, kauçuk ve plastik için adet 2600

25.73.50.70.00 Kauçuk/plastik maddeler için enjeksiyon/basınçlı döküm kalıpları adet 2600

25.73.50.80.00 Kauçuk/plastik maddeler için diğer kalıplar adet 2600

25.73.50.80.00 Kalıplar, kauçuk ve plastik için (enjeksiyon ve sıkıştırma tipi
olanlar hariç)

adet 2600

25.73.60.13.00 Kaya delme/sondaj aletlerinin uçları, iş gören kısımları
sermetlerden olanlar

kg 1500

25.73.60.13.00 Kaya delme veya toprak delme aletlerinin uçları, iş gören
kısımları sermetlerden olanlar

kg 1500

25.73.60.18.00 Kaya delme/sondaj aletlerinin uçları, iş gören kısımları elmastan
olanlar

kg 1500

25.73.60.18.00 Kaya delme/sondaj aletlerinin uçları, iş gören kısmı adi
metallerden olanlar

kg 1500

25.73.60.18.00 Kaya delme veya toprak delme aletlerinin uçları ve bunların
parçaları, iş gören kısımları sinterlenmiş metal karbürler veya
sermetler dışındaki malzemelerden olanlar, birbiriyle
değiştirilebilir olanlar

kg 1500

25.73.60.23.00 Hadde ağızları, metallerin çekilmesi veya kalıptan çekilmesi için,
iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış)
elmastan olanlar (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve alet
tutucuları hariç)

kg 1500

25.73.60.23.00 Metallerin çekilmesi, ekstrüzyonu için hadde ağzı; elmastan kg 1500

25.73.60.24.00 Hadde ağızları, metallerin çekilmesi veya kalıptan çekilmesi için
(sinterlenmiş metal karbürden veya sermetlerden monte edilmemiş
levhalar, çubuklar, uçlar, peletler, halkalar v.b. hariç)

kg 1500

25.73.60.24.00 Metal haddelerinin ağzı; adi metallerden kg 1500

25.73.60.24.00 Metal haddelerinin iş gören kısımları; diğer metallerden kg 1500

25.73.60.33.00 Metal işlemeye mahsus basınçla çukurlaştırma, zımbayla delme
aletleri

kg 1500

25.73.60.33.00 Presleme, ıstampalama veya zımbalama uçları, metallerin
işlenmesi için (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve alet
tutucuları hariç)

kg 1500

25.73.60.39.00 Diğer maddeleri işlemeye mahsus basınçla çukurlaş, zımbayla
delme aletleri

kg 1500

25.73.60.39.00 Presleme, ıstampalama veya zımbalama uçları (makine ve el
aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ile metallerin
işlenmesi için olanlar hariç)

kg 1500

25.73.60.43.00 Bıçaklar ve kesici ağızlar, makineler veya mekanik cihazlarda
metallerin işlenmesi için

kg 1500

25.73.60.43.00 Metal işleyen mekanik makine ve cihazlar için bıçaklar ve kesici
ağızlar

kg 1500

25.73.60.45.00 Ağaç işleyen mekanik makine ve cihazlar için bıçaklar ve kesici
ağızlar

kg 1500

25.73.60.45.00 Bıçaklar ve kesici ağızlar, makineler veya mekanik cihazlarda
ağaçların işlenmesi için

kg 1500

25.73.60.53.00 Dairesel bıçaklar ve kesici ağızlar, gıda endüstrisinde kullanılan
makineler ve mutfak cihazları için

kg 1500

25.73.60.53.00 Gıda sanayinde kullanılan makine ve mutfak cihazlarına mahsus
dairevi bıçaklar

kg 1500

25.73.60.55.00 Bıçaklar ve kesici ağızlar (dairesel bıçaklar hariç), gıda
endüstrisinde kullanılan makineler ve mutfak cihazları için

kg 1500
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25.73.60.55.00 Gıda sanayinde kullanılan makine ve mutfak cihazlarına mahsus
diğer bıçaklar

kg 1500

25.73.60.63.00 Bıçaklar ve kesici ağızlar, tarım, hayvancılık veya ormancılık
makineleri için (pulluklar için metal bıçaklar, tırmıklar için diskler
hariç)

kg 1500

25.73.60.63.00 Ziraatte, bahçıvanlıkta/ormancılıkta kullanılan makinelere mahsus
olanlar

kg 1500

25.73.60.65.00 Bıçaklar ve kesici ağızlar, makineler veya mekanik cihazlar için kg 1500

25.73.60.65.00 Diğer makine ve cihazlar için bıçaklar, kesici ağızlar kg 1500

25.73.60.65.00 Kağıt kesmeye mahsus bıçaklar, kesici ağızlar kg 1500

25.73.60.67.00 Aletler için monte edilmemiş levhalar kg 1500

25.73.60.67.00 Mekanik sıkmalı ve değiştirilebilir uçlar, monte edilmemiş
(sinterlenmiş metal karbür veya sermetlerden)

kg 1500

25.73.60.90.00 Çubuklar; uçlar vb. uçlar (sermetlerden) kg 1500

25.73.60.90.00 Levhalar, çubuklar, uçlar ve benzerleri (monte edilmemiş,
sinterlenmiş metal karbürlerden veya sermetlerden), aletler için
olanlar (mekanik sıkmalı ve değiştirilebilir uçlar hariç)

kg 1500

25.91.11.00.00 Demir/çelikten depo, sarnıç, varil, fıçılar vb; (50lt=<hacim<300lt) adet 2600

25.91.11.00.00 Demir/çelikten eşya nakil/ambalajı için kaplar (dökümden)
(50lt=<hacim<300lt)

adet 2600

25.91.11.00.00 Tanklar, fıçılar, variller, kutular, vb. (gazlar için olanlar hariç),
demirden veya çelikten, kapasitesi ≥ 50 litre ile ≤ 300 litre
arasında olanlar

adet 2600

25.91.12.00.01 Demir/çelikten diğer kaplar; sac ve levha kalınlığı < 0,5 mm
(hacmi < 50 litre) (gaz için olanlar hariç)

adet 2600

25.91.12.00.02 Demir/çelikten eşya nakil/ambalajı için kaplar (dökümden) sac,
levha kalın => 0,5 mm (hacmi < 50 litre) (gaz için olanlar hariç)

adet 2600

25.91.12.00.99 Diğer - tenekeler, fıçılar, variller..demirden veya çelikten (kova,
çamaşır kazanı, süt güğümü vb.), sac ve levha kalın = > 0, 5 mm
(hacmi < 50 litre) (gaz için olanlar hariç)

adet 2600

25.92.11.33.00 Gıda için konserve kutu.; lehim./kenar kıvrılarak kapatılacak,
hacim<50lt

adet 2600

25.92.11.33.00 Kutular, yiyecekleri saklamak için, demirden veya çelikten,
kapasitesi < 50 litre olanlar

adet 2600

25.92.11.35.00 Kutular, içecekleri saklamak için, demirden veya çelikten,
kapasitesi < 50 litre olanlar

adet 2600

25.92.11.35.00 İçecek için konserve kutu.; lehim./kenar kıvrılarak kapatılacak,
hacim<50lt

adet 2600

25.92.11.50.00 Kutular (yiyecek ve içecekleri saklamak için olanlar hariç)
demirden veya çelikten olanlar, kapasitesi < 50 litre olanlar

adet 2600

25.92.11.50.00 Demir/çelikten lehimlenerek/kıvrılarak yapılan kutular; sac, levha
kalın<0, 5mm

adet 2600

25.92.11.50.00 Demir/çelikten lehimlenerek/kıvrılarak yapılan kutular; sac, levha
kalın=>0, 5mm

adet 2600

25.92.12.10.00 Alüminyumdan tüp şeklinde esnek kaplar-hacmi<300lt adet 2600

25.92.12.10.00 Tüp şeklinde bükülebilir muhafazalar, alüminyumdan, herhangi
bir malzeme için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar hariç),
kapasitesi ≤ 300 litre olanlar

adet 2600

25.92.12.30.00 Alüminyumdan tüp şekillinde sert kaplar-hacmi<300lt adet 2600
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25.92.12.30.00 Tüp şeklinde sert (rijit) muhafazalar, alüminyumdan, herhangi bir
malzeme için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar ile aerosoller
hariç), kapasitesi ≤ 300 litre olanlar

adet 2600

25.92.12.50.00 Alüminyumdan eşya nakli/ambalajlanması için depo, sarnıç,
küvler; hacmi = >50lt

adet 2600

25.92.12.50.00 Tüp şeklinde olmayan muhafazalar, alüminyumdan, herhangi bir
malzeme için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar hariç),
kapasitesi ≥ 50 litre ile ≤ 300 litre arasında olanlar

adet 2600

25.92.12.50.00 Alüminyumdan diğer kaplar; hacmi = >50 lt adet 2600

25.92.12.60.00 Muhafazalar, alüminyumdan, aerosoller için, kapasitesi ≤ 300 litre
olanlar

adet 2600

25.92.12.60.00 Alüminyumdan aerosollerde kullanılacak türdeki kaplar adet 2600

25.92.12.80.00 Alüminyumdan eşya nakli/ambalajlanması için depo, sarnıç,
küvler; hacmi < 50lt

adet 2600

25.92.12.80.00 Tüp şeklinde olmayan muhafazalar, alüminyumdan, herhangi bir
malzeme için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için olanlar
hariç), kapasitesi < 50 litre olanlar

adet 2600

25.92.12.80.00 Alüminyumdan diğer kaplar; hacmi < 50 lt adet 2600

25.92.13.30.00 Dişli kapaklar (şişe kapağı vb.), demir veya çelikten adet 2600

25.92.13.30.00 Adi metallerden dişli tıpalar adet 2600

25.92.13.50.00 Kurşun tıkaçlar, tıpalar, tapalar ve kapaklar ; alüminyum tıkaçlar,
tıpalar, tapalar ve kapaklar, çapları > 21 mm olanlar

kg 1500

25.92.13.50.00 Kurşun kapsüller; çapı 21 mm. yi >Alüminyum kapsüller kg 1500

25.92.13.70.00 Adi metallerden mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan
benzeri teferruat

kg 1500

25.92.13.70.00 Adi metallerden dişli kapaklar kg 1500

25.92.13.70.00 Demir/çelikten kapsüller kg 1500

25.92.13.70.00 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)

kg 1500

25.93.11.30.00 Demir veya çelikten halat ve kablolar; çinko kaplı, 24 < kesit= <
48 mm

kg 1500

25.93.11.30.00 Demir veya çelikten tel, halat ve kablolar, diğer; kesiti =<3 mm kg 1500

25.93.11.30.00 Demir veya çelikten tel, halat ve kablolar, piriç kaplı; kesiti =<3
mm

kg 1500

25.93.11.30.00 Halat ve kablolar (kapalı halatlar dahil) kaplanmamış/çinko kaplı,
diğer

kg 1500

25.93.11.30.00 Örgülü teller, halatlar ve kablolar (demir veya çelikten) (bağlantı
parçalı veya parçasız, elektrik yalıtımı olmayan örgülü teller ve tel
halatlar dahil) (elektrik yalıtımı olanlar hariç)

kg 1500

25.93.11.30.00 Demir veya çelikten halat ve kablolar; çinko kaplı, 12 < kesit= <
24 mm

kg 1500

25.93.11.30.00 Demir veya çelikten halat ve kablolar; çinko kaplı, 3 < kesit= <12
mm

kg 1500

25.93.11.30.00 Demir veya çelikten halat ve kablolar; çinko kaplı, kesit >48 mm kg 1500

25.93.11.30.00 Demir veya çelikten demetlenmiş, çinko kaplanmış teller; kesiti
>3 mm

kg 1500

25.93.11.30.00 Demir veya çelikten demetlenmiş, diğer maddelerle kaplanmış
teller; kesiti > 3 mm

kg 1500

25.93.11.30.00 Demir veya çelikten demetlenmiş, kaplanmamış teller; kesiti >3
mm

kg 1500
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25.93.11.30.00 Paslanmaz çelikten tel, halat ve kablolar; kg 1500

25.93.11.50.00 Örme şeritler, taşıma askıları, vb. ürünler, demir veya çelikten
(elektrik yalıtımı olanlar hariç)

kg 1500

25.93.11.50.00 Demir/çelik tellerden örme halatlar vb. kg 1500

25.93.12.30.00 Demir/çelikten çit için burulu çember/yalınkat düz tel, gevşek
burulu çift katlı tel

kg 1500

25.93.12.30.00 Demir/çelikten dikenli teller kg 1500

25.93.12.30.00 Dikenli teller ve dikenli tel engelleri, çelik veya çelik telinden
yapılmış olanlar

kg 1500

25.93.12.50.00 Bakır alaşımlarından ince, kalın halat, kablo, örme halatlar vb kg 1500

25.93.12.50.00 Örgülü teller, kablolar, örme şeritler, vb. ürünler, bakırdan
(elektrik yalıtımlı olanlar, dikenli teller ve gevşek burulmuş
dikensiz çift katlı çit telleri, elektrik yalıtımlı teller ve kablolar
hariç)

kg 1500

25.93.12.50.00 Rafine edilmiş bakırdan ince, kalın halat, kablo, örme halatlar vb kg 1500

25.93.12.70.00 alüminyum tellerden halatlar, örme halatlar vb. (çelik gözlü
olanlar)

kg 1500

25.93.12.70.00 alüminyum tellerden halatlar, örme halatlar vb. (diğer şekillerde
olanlar)

kg 1500

25.93.12.70.00 Örgülü teller, kablolar, örme şeritler, vb. ürünler, alimunyumdan
(elektrik yalıtımlı olanlar, dikenli teller ve gevşek burulmuş
dikensiz çift katlı çit telleri, elektrik yalıtımlı teller ve kablolar
hariç)

kg 1500

25.93.13.13.00 Sonsuz bantlar, makineler için (paslanmaz çelikten) kg 1500

25.93.13.13.00 Makineler için paslanmaz çelikten sonsuz bandlar kg 1500

25.93.13.15.00 Paslanmaz çelikten diğer dokunmuş mensucat kg 1500

25.93.13.15.00 Demir/çelikten diğer dokunmuş mensucat (metal mensucat) kg 1500

25.93.13.15.00 Demir veya çelik telden dokunmuş mensucat (sonsuz bantlar
dahil) (makineler için paslanmaz çelikten sonsuz bantlar hariç)

kg 1500

25.93.13.20.00 Demir/çelik tellerden kafeslik; diğer, kesiti = >3 mm kg 1500

25.93.13.20.00 Demir/çelik tellerden kafeslik; nervürlü telden, kesiti = >3 mm kg 1500

25.93.13.20.00 Demir/çelik tellerden örgüler; diğer, kesiti = >3 mm kg 1500

25.93.13.20.00 Demir/çelik tellerden örgüler; nervürlü telden, kesiti = >3 mm kg 1500

25.93.13.20.00 Demir/çelikten diğer ızgara, ağ ve kafeslikler; nervürlü telden,
kesiti = >3 mm

kg 1500

25.93.13.20.00 Kaynaklanmış ızgara, ağ, kafeslik ve çitler, çapı ≥ 3 mm olan
tellerden, göz aralığı ≥ 100 cm² olanlar (çimentolamak ve
alçılamak için kullanılan kağıt destekliler dahil)

kg 1500

25.93.13.20.00 Demir/çelikten diğer ızgara, ağ ve kafeslikler; diğer, kesiti = >3
mm

kg 1500

25.93.13.30.00 Kaynaklanmış ızgara, ağ, kafeslik ve çitler, çapı < 3 mm olan
tellerden (çimentolamak ve alçılamak için kullanılan kağıt
destekliler dahil)

kg 1500

25.93.13.30.00 Demir/çelik tellerden örgüler; diğer, kesişme noktaları kaynaklı kg 1500

25.93.13.30.00 Demir/çelikten diğer ızgara, ağ, kafeslikler; çinko ile kaplı,
kesişme noktaları kaynaklı

kg 1500

25.93.13.30.00 Demir/çelikten diğer ızgara, ağ, kafeslikler; diğer, kesişme
noktaları kaynaklı

kg 1500

25.93.13.30.00 Demir/çelik tellerden örgüler; çinko ile kaplı, kesişme noktaları
kaynaklı

kg 1500
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25.93.13.30.00 Demir/çelik tellerden kafeslik; diğer, kesişme noktaları kaynaklı kg 1500

25.93.13.30.00 Demir/çelik tellerden kafeslik; çinko ile kaplı, kesişme noktaları
kaynaklı

kg 1500

25.93.13.43.00 Demir/çelikten diğer ağ ve ızgaralar; çinko kaplı kg 1500

25.93.13.43.00 Demir/çelikten diğer ağ ve ızgaralar; diğer kg 1500

25.93.13.43.00 Demir/çelikten kafeslikler; çinko kaplı kg 1500

25.93.13.43.00 Demir/çelik tellerden kafeslik; diğer kg 1500

25.93.13.43.00 Demir/çelik tellerden örgüler; diğer kg 1500

25.93.13.43.00 Demir/çelikten altı köşeli ağlar; çinko ile kaplı kg 1500

25.93.13.43.00 Dokunmuş ızgara, ağ, kafeslik ve çitler (kaynaklanmamış) (plastik
kaplanmış olanlar hariç)

kg 1500

25.93.13.45.00 Demir/çelikten diğer ağ ve ızgaralar; plastik madde ile kaplı kg 1500

25.93.13.45.00 Demir/çelikten kafeslikler; plastik madde ile kaplı kg 1500

25.93.13.45.00 Dokunmuş ızgara, ağ, kafeslik ve çitler (kaynaklanmamış), plastik
kaplanmış olanlar

kg 1500

25.93.13.45.00 Demir/çelikten altı köşeli ağlar; plastik madde ile kaplı kg 1500

25.93.13.50.00 Genişletilmiş metaller, demir veya çelikten kg 1500

25.93.13.50.00 Demir/çelikten metal depluvayye kg 1500

25.93.13.60.00 Bakır; ızgara, kafeslik, ağ vb. kg 1500

25.93.13.60.00 Bakır; çapı <6 mm. bakır tel mensucat kg 1500

25.93.13.60.00 Bakır tellerden mensucat, ızgara ve ağlar ile genişletilmiş metaller
(bakır alaşımlarından olanlar, bakır tellerden sonsuz bandlar dahil)

kg 1500

25.93.13.60.00 Bakırdan metal depluvayye kg 1500

25.93.14.10.00 Demir/çelik pünezler vb. kg 1500

25.93.14.10.00 Raptiyeler, demir veya çelikten (bakırdan olanlar veya bakır
başlılar hariç)

kg 1500

25.93.14.80.00 Bakırdan büyük ve küçük çiviler, pünezler, yivli çiviler vb eşya kg 1500

25.93.14.80.00 Demir/çelikten adi inşaat çivileri kg 1500

25.93.14.80.00 Demir/çelikten çengelli çiviler kg 1500

25.93.14.80.00 Tellerden soğuk presle elde edilmiş diğer çiviler kg 1500

25.93.14.80.00 Demir/çelikten karde makineleri teçhizatı için karde iğneleri kg 1500

25.93.14.80.00 Demir/çelikten nal çivileri kg 1500

25.93.14.80.00 Demir/çelikten oluklu ve yivli çiviler kg 1500

25.93.14.80.00 Diğer çiviler, raptiyeler, zımba telleri ve benzeri eşyalar kg 1500

25.93.14.80.00 Şerit/rulo halinde küçük ve büyük çiviler; tellerden soğuk presle
elde edilmiş

kg 1500

25.93.14.80.00 Tellerden soğuk presden elde edilmiş; karbon= >%0, 5 çelikten
küçük, büyük çiviler

kg 1500

25.93.14.80.00 Tellerden soğuk presle elde edilmiş çiviler; çinko ile kaplanmış kg 1500

25.93.14.80.00 Alüminyumdan pimler, kama pimleri, cıvatalar, çengelli vida vb
eşya

kg 1500

25.93.14.80.00 alüminyum vida, somun, perçin çivi, rondelelar; kütle kesilmiş,
sap kalınlık/delik çap<6mm

kg 1500

25.93.14.80.00 Demir/çelikten diğer çivi vb. eşya kg 1500

25.93.15.10.00 Elektrikli ark kaynağı yapmak için demir/çelikten adi metal kaplı
ısıya dayanıklı elektrotlar

kg 1500

25.93.15.10.00 Elektrikli ark kaynağı yapmak için diğer adi metal kaplı
elektrotlar

kg 1500
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25.93.15.10.00 Elektrotlar (adi metallerle kaplanmış), elektrikli ark kaynakları
için

kg 1500

25.93.15.30.00 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)

kg 1500

25.93.15.30.00 Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı
yapmak için)

kg 1500

25.93.15.50.00 Adi metallerle kaplanmış çubuklar ve nüveli teller, 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)

kg 1500

25.93.15.50.00 Lehim/kaynak için adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi
doldurulmuş teller

kg 1500

25.93.15.70.00 Adi metal teller ve çubuklar, aglomera edilmiş adi metal
tozlarından, metal spreyleme için (parçalar dahil)

TL 3000

25.93.15.70.00 Adi metallerden diğer mamuller, lehim ve kaynak malzemeleri TL 3000

25.93.16.13.00 Demir/çelikten levha yaylar vb. yaprakları; sıcak işlenmiş kg 1500

25.93.16.13.00 Yaprak yaylar ve bunların yaprakları (demir veya çelikten), sıcak
işlenmiş, lamine edilmiş

kg 1500

25.93.16.15.00 Demir/çelikten diğer yaprak yaylar vb. yaprakları; sıcak işlenmiş kg 1500

25.93.16.15.00 Yaprak yaylar ve bunların yaprakları (demir veya çelikten), sıcak
işlenmiş, lamine edilmemiş

kg 1500

25.93.16.17.00 Demir/çelikten diğer yaprak yaylar vb. yaprakları; diğer kg 1500

25.93.16.17.00 Yaprak yaylar ve bunların yaprakları (demir veya çelikten), soğuk
şekillendirilmiş

kg 1500

25.93.16.31.00 Demir/çelikten helezoni yaylar; sıcak işlenmiş kg 1500

25.93.16.31.00 Helezonik yaylar (demir veya çelikten), sıcak işlenmiş kg 1500

25.93.16.33.00 Demir/çelikten helezoni basma yaylar kg 1500

25.93.16.33.00 Helezonik sıkıştırma yayları (demir veya çelikten), soğuk
şekillendirilmiş

kg 1500

25.93.16.35.00 Helezonik germe yayları (demir veya çelikten), soğuk
şekillendirilmiş

kg 1500

25.93.16.35.00 Demir/çelikten helezoni çekme yaylar kg 1500

25.93.16.37.00 Diğer helezonik yaylar (demir veya çelikten), soğuk
şekillendirilmiş (helezonik sıkıştırma yayları ve helezonik germe
yayları hariç)

kg 1500

25.93.16.37.00 Demir/çelikten diğer helezoni yaylar kg 1500

25.93.16.53.00 Yassı şekilde spiral yaylar (demir veya çelikten) kg 1500

25.93.16.53.00 Demir/çelikten yassı spiral yaylar kg 1500

25.93.16.55.00 Demir/çelikten disk yaylar kg 1500

25.93.16.55.00 Disk şeklinde yaylar (demir veya çelikten) kg 1500

25.93.16.60.00 Demir/çelikten diğer yaylar kg 1500

25.93.16.60.00 Demir veya çelikten yaylar (yaprak-yaylar ve bunların yaprakları,
helezonik yaylar, yassı spiral yaylar, disk şeklinde yaylar hariç)

kg 1500

25.93.16.80.00 Bakır yaylar (bakır alaşımları dahil) (saat yayları hariç) kg 1500

25.93.16.80.00 Bakır yaylar kg 1500

25.93.17.10.00 Demir/çelikten destekli halkalı zincirler kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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25.93.17.10.00 Destekli halkalı zincirler, demir/çelikten (kesme zincirleri ve
zincirlerin yardımcı unsur olduğu diğer ürünler, zincirle
donatılmış kapı emniyetleri, arazi ölçme zincirleri, imitasyon
mücevherler hariç)

kg 1500

25.93.17.23.00 Demir/çelikten kaynaklı halkalı zincirler; yapıldığı maddenin
enine kesiti=<16mm

kg 1500

25.93.17.23.00 Diğer kaynaklı bağlantı zincirleri (destekli halkalı zincirler hariç),
demir veya çelikten, yapıldığı maddenin enine kesiti ≤ 16 mm
olanlar

kg 1500

25.93.17.25.00 Demir/çelikten kaynaklı halkalı zincirler; yapıldığı maddenin
enine kesiti >16mm

kg 1500

25.93.17.25.00 Diğer kaynaklı bağlantı zincirleri (destekli halkalı zincirler hariç),
demir veya çelikten, yapıldığı maddenin enine kesiti > 16 mm
olanlar

kg 1500

25.93.17.30.00 Demir/çelikten patinaj zincirleri kg 1500

25.93.17.30.00 Demir veya çelik patinaj zincirleri (kesme zincirleri ve zincirlerin
yardımcı unsur olduğu diğer ürünler, zincirle donatılmış kapı
emniyetleri, arazi ölçme zincirleri hariç)

kg 1500

25.93.17.50.00 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)

kg 1500

25.93.17.50.00 Demir/çelikten diğer zincirler kg 1500

25.93.17.70.00 Bakırdan kalın ve ince zincirler ve aksamı TL 3000

25.93.17.70.00 Zincirler ve parçaları, bakırdan TL 3000

25.93.17.80.00 Demir/çelikten diğer zincir ve aksamı TL 3000

25.93.17.80.00 Başka yerde sınıflandırılmamış zincir parçaları, demir veya
çelikten

TL 3000

25.93.18.00.00 Dikiş iğneleri, örgü şişleri, çuvaldızlar, vb., demir veya çelikten
(elde kullanım için)

kg 1500

25.93.18.00.00 Demir/çelikten toplu iğneler kg 1500

25.93.18.00.00 Demir/çelikten dikiş iğnesi, örücü iğnesi, işleme ve nakış iğnesi kg 1500

25.93.18.00.00 Demir/çelikten elle kullanmaya mahsus çuvaldızlar, işleme bızları
vb. eşya

kg 1500

25.93.18.00.00 Demir/çelikten elle kullanmaya örgü şişleri kg 1500

25.93.18.00.00 Demir/çelikten elle kullanmaya tığlar kg 1500

25.93.18.00.00 Demir/çelikten çengelli iğneler kg 1500

25.93.18.00.00 Demir/çelikten diğer iğneler kg 1500

25.94.11.13.00 Vidalar (barlardan, çubuklardan, profillerden veya tellerden
tornalanmış), gövde kalınlığı ≤ 6 mm olanlar

kg 1500

25.94.11.13.00 Demir/çelikten vida, cıvatalar (somunlu/rondelalı/değil) kütleden
kesilmiş, geniş=<6mm

kg 1500

25.94.11.15.00 Demir/çelikten cıvatalar; demiryolu yapım malzemesinin
tespitinde kullanılan

kg 1500

25.94.11.15.00 Demir/çelikten vidalar; demiryolu yapım malzemesinin tespitinde
kullanılan

kg 1500

25.94.11.15.00 Diğer vidalar ve cıvatalar (demir veya çelikten) demir yolu yapım
malzemelerinin sabitlenmesi için

kg 1500

25.94.11.17.00 Demir/çelikten başsız vidalar; çekme direnci mm2. < 800 n. kg 1500

25.94.11.17.00 Demir/çelikten başsız cıvatalar; çekme direnci mm2. = >800 n. kg 1500

25.94.11.17.00 Demir/çelikten başsız cıvatalar; çekme direnci mm2. < 800 n. kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi
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25.94.11.17.00 Demir/çelikten başsız vidalar; çekme direnci mm2.= >800 n. kg 1500

25.94.11.17.00 Vidalar ve cıvatalar (başsız), çelikten kg 1500

25.94.11.17.00 Paslanmaz çelikten başsız vidalar kg 1500

25.94.11.17.00 Paslanmaz çelikten başsız cıvatalar kg 1500

25.94.11.23.00 Düz ağızlı ve yıldız tornavida ağızlı vidalar, paslanmaz çelikten kg 1500

25.94.11.23.00 Yarılmış/haç şeklinde iz yapılmış başlı vidalar; paslanmaz
çelikten

kg 1500

25.94.11.25.00 Yarılmış/haç şeklinde iz yapılmış başlı vidalar; diğer kg 1500

25.94.11.25.00 Diğer vidalar ve cıvatalar (başlı) kg 1500

25.94.11.27.00 Altı köşe yuvalı vidalar (başlı), paslanmaz çelikten kg 1500

25.94.11.27.00 Altı köşeli yivli başlı vidalar; paslanmaz çelikten kg 1500

25.94.11.29.00 Altı köşeli yivli başlı vidalar; diğer kg 1500

25.94.11.29.00 Diğer altı köşeli yuvalı vidalar (başlı) kg 1500

25.94.11.31.00 Altı köşeli başlı cıvata; paslanmaz çelikten kg 1500

25.94.11.31.00 Altı köşeli cıvatalar (başlı), paslanmaz çelikten kg 1500

25.94.11.33.00 Altı köşeli başlı cıvata; demir/çelikten, çekme direnci mm2.de 800
n.dan az

kg 1500

25.94.11.33.00 Altı köşeli cıvatalar (başlı), demir veya çelikten, çekme kuvveti <
800 MPa olanlar (paslanmaz çelikten olanlar hariç)

kg 1500

25.94.11.35.00 Altı köşeli başlı cıvata; demir/çelikten, çekme direnci mm2.de 800
n./daha fazla

kg 1500

25.94.11.35.00 Altı köşeli cıvatalar (başlı), demir veya çelikten, çekme kuvveti ≥
800 Mpa olanlar (paslanmaz çelikten olanlar hariç)

kg 1500

25.94.11.39.00 Cıvatalar (başlı), demir veya çelikten (altı köşeli cıvatalar hariç) kg 1500

25.94.11.39.00 Demir/çelikten diğer başlı cıvatalar kg 1500

25.94.11.39.00 Demir/çelikten diğer başlı vidalar kg 1500

25.94.11.53.00 Ahşap vidaları; diğer (diş açılmış) kg 1500

25.94.11.53.00 Vidalar (demir veya çelikten), tahta için kg 1500

25.94.11.53.00 Demir/çelikten tirfonlar (diş açılmış) kg 1500

25.94.11.53.00 Ahşap vidaları; paslanmaz çelikten (diş açılmış) kg 1500

25.94.11.57.00 Çengelli ve halkalı vidalar, demir veya çelikten kg 1500

25.94.11.57.00 Demir/çelikten çengelli ve halkalı vidalar (diş açılmış) kg 1500

25.94.11.73.00 Ototaradöz vidalar; paslanmaz çelikten olanlar (diş açılmış) kg 1500

25.94.11.73.00 Sac vidaları, paslanmaz çelikten (hareketi iletmek için veya aktif
makine parçası olarak hareket eden yivli mekanizmalar hariç)

kg 1500

25.94.11.75.00 Diğer ototaradöz vidalar (diş açılmış) kg 1500

25.94.11.75.00 Demir/çelikten ototaradöz sac vidaları (diş açılmış) kg 1500

25.94.11.75.00 Sac vidaları, demir veya çelikten (paslanmaz çelikten olanlar,
hareketi iletmek için veya aktif makine parçası olarak hareket
eden yivli mekanizmalar hariç)

kg 1500

25.94.11.83.00 Demir/çelikten somunlar; kütleden kesilmiş ve gövde
genişliği=<6 mm

kg 1500

25.94.11.83.00 Somunlar, demir veya çelikten (dolu kesitli çubuklar, barlar,
profiller veya tellerden tornalanmış, delik çapı ≤ 6 mm olanlar)

kg 1500

25.94.11.85.00 Paslanmaz çelikten somunlar kg 1500

25.94.11.85.00 Somunlar, paslanmaz çelikten (dolu kesitli çubuklar, barlar,
profiller veya tellerden tornalanmış, delik çapı ≤ 6 mm olanlar
hariç)

kg 1500
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25.94.11.87.00 Demir/çelikten emniyet somunları kg 1500

25.94.11.87.00 Demir/çelikten diğer somunlar; iç çapı >12 mm. kg 1500

25.94.11.87.00 Demir/çelikten diğer somunlar; iç çapı =<12 mm. kg 1500

25.94.11.87.00 Somunlar, demir veya çelikten (kendinden kilitlemeliler dahil)
(paslanmaz çelikten olanlar ile dolu kesitli çubuklar, barlar,
profiller veya tellerden tornalanmış, delik çapı ≤ 6 mm olanlar
hariç)

kg 1500

25.94.11.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış yivli ürünler, demir veya çelikten kg 1500

25.94.11.90.00 Demir/çelikten diğer vida, cıvatalar vb (somunlu/rondelalı/değil)
(diş açılmış)

kg 1500

25.94.12.10.00 Demir/çelikten yaylanmayı sağlayıcı ve diğer sıkıştırma
rondelaları; diş açılmamış

kg 1500

25.94.12.10.00 Yaylı rondelalar ve diğer sıkıştırma rondelaları, demir veya
çelikten

kg 1500

25.94.12.30.00 Demir/çelikten diğer rondelalar; diş açılmamış kg 1500

25.94.12.30.00 Rondelalar, demir veya çelikten (yaylı rondelalar ve diğer
sıkıştırma rondelaları hariç)

kg 1500

25.94.12.50.00 Demir/çelikten perçin çivileri; diş açılmamış kg 1500

25.94.12.50.00 Perçinler, demir veya çelikten (kısmen içi boş perçinler dahil)
(bütün amaçlar için tüp şeklinde ve çatallı perçinler hariç)

kg 1500

25.94.12.70.00 Demir/çelikten vida benzeri diğer eşya; diş açılmamış kg 1500

25.94.12.70.00 Demir/çelikten pimler, kamalar; diş açılmamış kg 1500

25.94.12.70.00 Kamalı pimler, kopilyalar ve benzeri yivsiz eşyalar, demir veya
çelikten (rondelalar, perçinler hariç)

kg 1500

25.94.13.10.00 Bakırdan perçin çivileri; diş açılmamış kg 1500

25.94.13.10.00 Bakırdan cıvata, somunlar, çengelli vidalar, pimler, kamalar (diş
açılmamış)

kg 1500

25.94.13.10.00 Bakırdan rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı olanlar dahil) diş
açılmamış

kg 1500

25.94.13.10.00 Rondelalar, perçinler, kamalı pimler, kopilyalar ve benzeri
eşyalar, yivsiz, bakırdan

kg 1500

25.94.13.40.00 Bakırdan cıvata ve somunlar (diş açılmış) kg 1500

25.94.13.40.00 Bakırdan vidalar (diş açılmış) kg 1500

25.94.13.40.00 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)

kg 1500

25.94.13.70.00 Bakırdan diğer eşya (diş açılmış) kg 1500

25.94.13.70.00 Başka yerde sınıflandırılamamış yivli ürünler, bakırdan kg 1500

25.99.11.10.00 Paslanmaz çelikten eviye-lavabolar adet 2600

25.99.11.10.00 Eviyeler ve lavabolar, paslanmaz çelikten adet 2600

25.99.11.27.01 Dökme demirden küvetler (emaye yapılmış olsun olmasın) adet 2600

25.99.11.27.99 Diğer - demirden veya çelikten küvetler (emaye yapılmış olsun
olmasın)

adet 2600

25.99.11.31.00 Dökme demirden eviyeler (emaye yapılmış olsun olmasın) kg 1500

25.99.11.31.00 Diğer demir/çelikten diğer sağlığı koruyucu eşya, aksam ve
parçaları

kg 1500

25.99.11.31.00 Sıhhi ürünler ve bunların parçaları, demir veya çelikten kg 1500

25.99.11.35.00 Bakırdan sağlığı koruyucu eşya kg 1500
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25.99.11.35.00 Bakırdan sağlığı koruyucu eşya aksam ve parçaları kg 1500

25.99.11.35.00 Sıhhi ürünler ve bunların parçaları, bakırdan kg 1500

25.99.11.37.00 Alüminyumdan sağlığı koruyucu eşya kg 1500

25.99.11.37.00 Alüminyumdan sağlığı koruyucu eşyanın aksamı kg 1500

25.99.11.37.00 Sıhhi ürünler ve bunların parçaları, alüminyumdan kg 1500

25.99.12.17.00 Dökme demirden ev işlerinde kullanılan eşya (emaye yapılmamış) kg 1500

25.99.12.17.00 Sofra, mutfak veya ev eşyaları, vb., dökme demirden kg 1500

25.99.12.17.00 Dökme demirden ev işlerinde kullanılan eşya (emaye yapılmış) kg 1500

25.99.12.23.00 Sofra eşyaları, vb., paslanmaz çelikten kg 1500

25.99.12.23.00 Paslanmaz çelikten sofrada kullanılan eşya kg 1500

25.99.12.29.00 Paslanmaz çelikten diğer mutfak ve ev eşyası kg 1500

25.99.12.29.00 Mutfak ve ev eşyaları ile bunların parçaları, paslanmaz çelikten
(çatal bıçak takımları hariç)

kg 1500

25.99.12.37.00 Demirden (dökme demir hariç)/çelikten (emaye yapılmış) diğer kg 1500

25.99.12.37.00 Demirden (dökme demir hariç)/çelikten (emaye yapılmış) sofrada
kullanılan eşya

kg 1500

25.99.12.37.00 Diğer sofra, mutfak ve ev eşyaları, demir veya çelikten (dökme
demirden olanlar hariç), emaye olanlar

kg 1500

25.99.12.43.00 Başka yerde sınıflandırılmamış sofra eşyaları, vb., demir veya
çelikten

kg 1500

25.99.12.43.00 Demir/çelikten sofrada kullanılan eşya kg 1500

25.99.12.49.00 Diğer (eşyalar), verniklenmiş veya boyanmış kg 1500

25.99.12.49.00 Demir/çelikten diğer sofra, mutfak ve ev eşyası kg 1500

25.99.12.49.00 Demir/çelikten verniklenmiş/boyanmış sofra, mutfak ve ev eşyası kg 1500

25.99.12.53.00 Bakırdan ev işlerinde kullanılan diğer eşya kg 1500

25.99.12.53.00 Bakırdan ev işlerinde kullanılan diğer eşyanın aksamı kg 1500

25.99.12.53.00 Bakırdan temizlik ve parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler
vb.

kg 1500

25.99.12.53.00 Sofra, mutfak ve ev eşyaları ile bunların parçaları, vb., bakırdan kg 1500

25.99.12.55.00 Alüminyumdan ev işlerinde kullanılan eşya; döküm olanlar kg 1500

25.99.12.55.00 Alüminyumdan ev işlerinde kullanılan eşyanın aksamı; döküm
olanlar

kg 1500

25.99.12.55.00 Sofra, mutfak ve ev eşyaları ile bunların parçaları, vb., dökme
alüminyumdan

kg 1500

25.99.12.57.00 Alüminyumdan ev işlerinde kullanılan eşyanın aksamı; diğer kg 1500

25.99.12.57.00 Alüminyumdan ev işlerinde kullanılan eşya; diğer kg 1500

25.99.12.57.00 Diğer sofra, mutfak ve ev eşyaları ile bunların parçaları, vb.,
alüminyumdan

kg 1500

25.99.12.57.00 Alüminyumdan süngerler, temizlik/parlatma işlerinde kullanılan
eşya, eldiven vb

kg 1500

25.99.12.70.00 Mikser, ağırlık =< 10 kg. kg 1500

25.99.12.70.00 Sebze ve meyveleri dilme ve doğrama ve sularını çıkarmaya
mahsus cihazlar=<10 kg

kg 1500

25.99.12.70.00 Sebzeleri püre haline getirme cihazları, ağırlık =<10 kg. kg 1500

25.99.12.70.00 Kahve ve baharat değirmenleri, ağırlık =<10 kg. kg 1500

25.99.12.70.00 Dondurma yapmaya mahsus cihazlar, ağırlık=< 10 kg. kg 1500

25.99.12.70.00 Ekmek dilme cihazları, ağırlık =< 10 kg. kg 1500
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25.99.12.70.00 Elle çalışan mekanik cihazlar (ağılırlığı ≤ 10 kg olan), yiyecekler
veya içecekler için

kg 1500

25.99.12.70.00 Elle işleyen diğer mekanik cihazlar, ağırlık=< 10 kg. kg 1500

25.99.12.70.00 Et kıyma cihazları, ağırlık=<10 kg kg 1500

25.99.12.80.00 Demir yünü veya çelik yünü, kap kacak temizleyicileri ile
temizleme veya parlatma pedleri ve eldivenler, vb.

kg 1500

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

kg 1500

25.99.21.30.00 Kasalar adet 2600

25.99.21.30.00 Zırhlı veya güçlendirilmiş kasalar ve kutular, adi metallerden adet 2600

25.99.21.50.00 Kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler kg 1500

25.99.21.50.00 Zırhlı veya güçlendirilmiş kapılar ve kilitli kutular (kasa daireleri
için), adi metallerden

kg 1500

25.99.21.70.00 Diğer emniyetli eşyalar TL 3000

25.99.21.70.00 Emniyetli çekmeceler ve kutular TL 3000

25.99.21.70.00 Para veya evrak kutuları vb., adi metallerden TL 3000

25.99.21.70.00 Telefon kumbaraları TL 3000

25.99.22.00.00 Bakır ve kurşundan dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları TL 3000

25.99.22.00.00 Bakır ve kurşundan kağıtlıklar, kalem kutuları vb. eşya TL 3000

25.99.22.00.00 Diğer adi metallerden dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları TL 3000

25.99.22.00.00 Nikelden kağıtlıklar, kalem kutuları vb. eşya TL 3000

25.99.22.00.00 Dosya kutuları, fiş kutuları ve benzerleri ile masa gereçleri, adi
metallerden

TL 3000

25.99.22.00.00 Nikelden dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları TL 3000

25.99.22.00.00 Diğer adi metallerden kağıtlıklar, kalem kutuları vb. eşya TL 3000

25.99.23.30.00 Dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen mekanizmalar TL 3000

25.99.23.30.00 Klasörler veya dosyalar için bağlantı parçaları, adi metallerden TL 3000

25.99.23.50.00 Bürolarda kullanılan şerit halinde zımba telleri TL 3000

25.99.23.50.00 Döşeme ve ambalaj işleri için bakırdan şerit halinde zımba telleri TL 3000

25.99.23.50.00 Zımba telleri (adi metallerden) (şerit halinde), bürolarda,
döşemecilikte ve paketlemede kullanım için

TL 3000

25.99.23.50.00 Döşeme ve ambalaj işleri için demir/çelikten şerit halinde zımba
telleri

TL 3000

25.99.23.70.00 Kağıt ataçları, kağıt kenarlıkları gibi büro eşyaları, vb., adi
metallerden

TL 3000

25.99.23.70.00 Kağıt raptiyeleri, kağıt köşebentleri vb. büro eşyası TL 3000

25.99.24.00.00 Adi metallerden fotoğraf, resim vb. için çerçeveler; aynalar TL 3000

25.99.24.00.00 Bakırdan heykelcikler ve süs eşyası TL 3000

25.99.24.00.00 Biblolar, çerçeveler, aynalar ve diğer süsleme eşyaları, adi
metallerden

TL 3000

25.99.24.00.00 Kurşundan heykelcikler ve süs eşyası TL 3000

25.99.24.00.00 Diğer adi metallerden heykelcikler ve süs eşyası TL 3000

25.99.24.00.00 Kıymetli metallerle kaplanmış heykelcikler ve diğer süs eşyası TL 3000

25.99.24.00.00 Demir/çelikten ve alüminyumdan heykelcikler ve süs eşyası TL 3000

25.99.25.30.00 Adi metallerden bağ deliği kapsülleri TL 3000

25.99.25.30.00 Adi metallerden kopçalar (çengelli olanlar dahil) TL 3000



KOD TANIM Ölçü
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25.99.25.30.00 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)

TL 3000

25.99.25.50.00 Adi metallerden boru şeklinde/yarık saplı perçinler TL 3000

25.99.25.50.00 Borulu veya çatallı perçinler, adi metallerden TL 3000

25.99.25.70.00 Adi metallerden boncuklar ve kesilmiş ince pullar TL 3000

25.99.25.70.00 Adi metallerden fermuarlar (mesnetli olanlar dahil) TL 3000

25.99.25.70.00 Adi metallerden giyim eşyası, ayakkabı, el çantası vb. için diğer
teferruat

TL 3000

25.99.25.70.00 Adi metallerden tokalar (fermuarlı olanlar dahil) TL 3000

25.99.25.70.00 Klipsler, klipsli çerçeveler gibi eşyalar, vb.; adi metallerden
parçalar

TL 3000

25.99.26.00.00 Gemi veya tekne pervaneleri ve bunların kanatları adet 2600

25.99.26.00.00 Gemi pervaneleri vb. kanatları; diğerlerinden adet 2600

25.99.26.00.00 Gemi pervaneleri vb. kanatları; bronzdan olan adet 2600

25.99.29.10.00 Demir yolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzemeler
ve bağlantı parçaları ile bunların parçaları

TL 3000

25.99.29.11.00 Demir/çelikten çapa ve filika demir aksamı kg 1500

25.99.29.11.00 Çıpalar, filika demirleri ve bunların parçaları, demir veya çelikten kg 1500

25.99.29.11.00 Demir/çelikten çapalar kg 1500

25.99.29.11.00 Demir/çelikten filika demirleri kg 1500

25.99.29.13.00 Dövülmeye elverişli olmayan dökme demirden eşya;
kanalizasyon, su vb sistem. için

kg 1500

25.99.29.13.00 Dövülmeye elverişli olmayan dökme demirden eşya; diğer kg 1500

25.99.29.13.00 Başka yerde sınıflandırılmamış ürünler, dövülemeyen dökme
demirden

kg 1500

25.99.29.13.00 Dövülmeye elverişli olmayan dökme demirden; düz kapaklar ve
valf kutuları

kg 1500

25.99.29.19.00 Başka yerde sınıflandırılmamış dökme ürünler, demir veya
çelikten

kg 1500

25.99.29.19.00 Demir/çelikten diğer dökme eşya kg 1500

25.99.29.19.00 Demir/çelikten öğütücü bilyeler ve öğütmeye mahsus benzeri eşya kg 1500

25.99.29.19.00 Dövülmeye elverişli dökme demirden olan eşyalar kg 1500

25.99.29.22.00 Başka yerde sınıflandırılmamış dövme veya pres ürünler, demir
veya çelikten

kg 1500

25.99.29.22.00 Demir/çelikten eşya; açık kalıpta dövülmüş kg 1500

25.99.29.22.00 Demir/çelikten eşya; diğer kg 1500

25.99.29.22.00 Dövülü/kalıpta basılı, işlem görmemiş demir/çelikten öğütücü
bilye, öğütme eşyası

kg 1500

25.99.29.25.00 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)

kg 1500

25.99.29.25.00 Demir/çelikten telden diğer eşya kg 1500

25.99.29.25.00 Demir/çelikten tel sepetler kg 1500

25.99.29.25.00 Demir/çelikten kafesler ve kuş kafesleri kg 1500

25.99.29.27.00 Demir/çelikten enfiye kutu, sigara tabakaları, kozmetik, pudra
kutuları vb cep eşyası

TL 3000
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25.99.29.27.00 Enfiye kutuları, sigara tabakaları, kozmetik ve pudra kutuları ve
muhafazaları ile benzeri cep eşyaları (demir veya çelikten)

TL 3000

25.99.29.28.00 Saç firketeleri, bigudiler, vb.leri ile bunların parçaları, metalden
(elektrotermik saç şekillendirme cihazları hariç)

kg 1500

25.99.29.29.00 Taraklar, saç tokaları vb. (sert kauçuk veya plastikten olanlar ile
elektrotermik saç şekillendirme cihazları hariç)

kg 1500

25.99.29.29.00 Diğer maddelerden saç, süs tarakları, saç tokaları vb. eşya kg 1500

25.99.29.31.00 Merdivenler ve basamaklar (demir veya çelikten) (dövülmüş veya
damgalanmış olanlar hariç)

adet 2600

25.99.29.31.00 Demir/çelikten merdivenler adet 2600

25.99.29.33.00 Paletler ve benzeri platformlar, eşyaların taşınmasında
kullanılanlar, demir veya çelikten

kg 1500

25.99.29.33.00 Demir/çelikten eşyaların kaldırılmasında kullanılan paletler vb
platformlar

kg 1500

25.99.29.35.00 Makaralar (demir veya çelikten), kablo, boru ve benzeri için kg 1500

25.99.29.35.00 Demir/çelikten kablo, boru vb. için bobinler kg 1500

25.99.29.37.00 Mekanik olmayan vantilatörler, oluklar, kancalar ve inşaat
sanayisinde kullanılan benzeri ürünler (demir veya çelikten)
(dövülmüş veya damgalanmış olanlar hariç)

kg 1500

25.99.29.37.00 Demir/çelikten mekanik olmayan havalandırma kapakları, çatı
olukları, kancalar, inşaat eşya.

kg 1500

25.99.29.41.00 Demir/çelikten drenaj girişinde suyun filtre edilmesi için delikli
kovalar vb

kg 1500

25.99.29.41.00 Suları drenaj girişlerinde filtre etmek için kullanılan delikli
kovalar ve benzeri eşyalar (demir veya çelikten) (dövülmüş veya
damgalanmış olanlar hariç)

kg 1500

25.99.29.49.00 Demir/çelikten diğer eşya kg 1500

25.99.29.49.00 Demir/çelikten diğer eşya; açık kalıpta dövülmüş kg 1500

25.99.29.49.00 Demir/çelikten diğer eşya; kapalı kalıpta dövülmüş kg 1500

25.99.29.49.00 Demir/çelikten diğer eşya; sinterlenmiş kg 1500

25.99.29.49.00 Başka yerde sınıflandırılmamış demir veya çelikten ürünler
(döküm eşyalar hariç)

kg 1500

25.99.29.55.00 Alüminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler kg 1500

25.99.29.55.00 Alüminyumdan diğer eşya kg 1500

25.99.29.55.00 Alüminyumdan döküm olan eşyalar kg 1500

25.99.29.55.00 Alüminyumdan fotoğraf, sinema film, pelikülleri/85.23/85.24
pozisyonlarındaki bana vb

kg 1500

25.99.29.55.00 Alüminyumdan iplik ve dokuma sanayi için masura, makara,
bobinler vb mesnetler

kg 1500

25.99.29.55.00 Alüminyumdan metal depluvayye kg 1500

25.99.29.55.00 Alüminyumdan zincirler kg 1500

25.99.29.55.00 Başka yerde sınıflandırılmamış alüminyumdan eşyalar kg 1500

25.99.29.58.00 Bakır; her türlü madde için (sıv/hariç) depo, sarnıç, küv vb. diğer
kaplar (hacim:>300 It.)

kg 1500

25.99.29.58.00 Bakırdan diğer eşya kg 1500

25.99.29.58.00 Başka yerde sınıflandırılmamış bakırdan eşyalar kg 1500

25.99.29.58.00 Diğer bakırdan eşya; döküm, kalıba dökülmüş, presli kg 1500

25.99.29.58.00 Her türlü madde için bakırdan depo, sarnıç, küvler vb; döküm,
kalıba dökülmüş, presli

kg 1500
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25.99.29.63.00 Kalay alaşımından sac, levha ve şerit (kalınlık: > 0,2 mm.;
ağırlık:<1kg.)

kg 1500

25.99.29.63.00 Kalay alaşımından sac, levha ve şerit (kalınlık: > 0,2 mm.;
ağırlık:>1kg.)

kg 1500

25.99.29.63.00 Kalaydan yaprak, şerit (mesnedi hariç, kalınlık: <0,2 mm. M2
ağırlık: >1kg) mesnet üzerine tespit edilmiş

kg 1500

25.99.29.63.00 Kalay plakalar, tabakalar ve şeritler, kalınlığı > 0,2 mm olanlar;
kalay folyolar (basılmış veya basılmamış, kağıt, karton, plastik
veya benzeri destek malzemeleri ile desteklenmiş veya
desteklenmemiş), kalınlığı (desteği hariç) ≤ 0,2 mm olanlar; kalay
tozları ve pulları; kalay tüpler, borular ve tüp veya boru bağlantı
parçaları (örneğin: rekorlar, dirsekler, maşonlar)

kg 1500

25.99.29.63.00 Kalaydan alaşımsız sac, levha ve şerit (kalınlık: > 0,2 mm.;
ağırlık:<1kg.)

kg 1500

25.99.29.63.00 Kalaydan alaşımsız sac, levha ve şerit (kalınlık: > 0,2 mm.;
ağırlık:>1kg.)

kg 1500

25.99.29.63.00 Kalaydan boru bağlantı parçaları kg 1500

25.99.29.63.00 Kalaydan ince pullar (mesnedi hariç, kalınlık: <0,2 mm.) kg 1500

25.99.29.63.00 Kalaydan ince ve kalın borular kg 1500

25.99.29.63.00 Kalaydan toz (mesnedi hariç, kalınlık: <0,2 mm.) kg 1500

25.99.29.63.00 Kalaydan yaprak, şerit (mesnedi hariç, kalınlık: <0,2 mm. M2
ağırlık: <1kg) diğerleri

kg 1500

25.99.29.63.00 Kalaydan yaprak, şerit (mesnedi hariç, kalınlık: <0,2 mm. M2
ağırlık: <1kg) mesnet üzerine tespit edilmiş

kg 1500

25.99.29.63.00 Kalaydan yaprak, şerit (mesnedi hariç, kalınlık: <0,2 mm. M2
ağırlık: >1kg) diğerleri

kg 1500

25.99.29.67.00 Başka yerde sınıflandırılmamış kalaydan diğer eşyalar kg 1500

25.99.29.67.00 Kalaydan diğer eşya kg 1500

25.99.29.71.00 Çinkodan ince ve kalın boru ve boru bağlantı parçaları (rakor,
dirsek, manşonlar gibi)

kg 1500

25.99.29.71.00 Tüpler ve borular ile tüp veya boru bağlantı parçaları (rakorlar,
dirsekler, manşonlar), çinkodan

kg 1500

25.99.29.73.00 Başka yerde sınıflandırılmamış çinkodan diğer ürünler kg 1500

25.99.29.73.00 Çinkodan diğer eşya kg 1500

25.99.29.75.00 Tüpler ve borular ile tüp veya boru bağlantı parçaları (rakorlar,
dirsekler, manşonlar), kurşundan

kg 1500

25.99.29.75.00 Kurşundan ince ve kalın boru ve bunların bağlantı parçaları
(rakor, dirsek, manşon gibi)

kg 1500

25.99.29.76.00 Kurşundan içi dolu profiller kg 1500

25.99.29.76.00 Kurşundan teller kg 1500

25.99.29.76.00 Kurşundan miller kg 1500

25.99.29.76.00 Kurşundan içi boş profiller kg 1500

25.99.29.76.00 Kurşundan çubuklar kg 1500

25.99.29.76.00 Barlar, çubuklar, profiller ve teller, kurşundan (kaplanmış
çubuklar ile haddeleme, çekme veya şekilli eşyalar için yeniden-
dökmede kullanılan dökme çubuklar, sinterlemeyle elde edilen
barlar ve çubuklar, yalıtımlı elektrik telleri hariç)

kg 1500

25.99.29.77.00 Radyoaktif madde taşıma/mahfazası, radyasyondan korumak için
kurşun kap; euratom

kg 1500

25.99.29.77.00 Diğer kurşundan eşya kg 1500
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25.99.29.77.00 Başka yerde sınıflandırılmamış kurşundan diğer ürünler kg 1500

25.99.29.79.00 Nikel tellerden metalik mensucat, ızgara, ağ ve kafesler kg 1500

25.99.29.79.00 Başka yerde sınıflandırılmamış nikelden diğer ürünler kg 1500

25.99.29.79.00 Nikelden vida, cıvata, somun, perçin çivi ve rondelalar kg 1500

25.99.29.79.00 Nikelaj için anotlar (elektrolizle elde edilenler dahil) diğer kg 1500

25.99.29.79.00 Nikelaj için anotlar (elektrolizle elde edilenler dahil) kalıba
dökülmüş

kg 1500

25.99.29.79.00 Nikelden diğer eşya kg 1500

25.99.29.82.00 Adi metallerden elektrikli olmaya kampanalar kg 1500

25.99.29.82.00 Adi metallerden elektrikli olmayan çanlar kg 1500

25.99.29.82.00 Adi metallerden elektrikli olmayan çıngırak vb. eşya kg 1500

25.99.29.82.00 Adi metallerden elektrikli olmayan gonglar kg 1500

25.99.29.82.00 Adi metallerden elektrikli olmayan ziller kg 1500

25.99.29.82.00 Adi metallerden zil, çan, gong, kampana vb. aksam ve parçaları kg 1500

25.99.29.82.00 Çanlar, gonglar, vb. (elektrikli olmayan), adi metallerden kg 1500

25.99.29.83.00 Demir/çelikten diğer amaçlar için eğilip bükülebilen diğer borular kg 1500

25.99.29.83.00 Esnek borular , demir veya çelikten (harici metalik takviyeli
kauçuk borular ile makine veya taşıt parçası olarak yapılan esnek
borular hariç)

kg 1500

25.99.29.83.00 Demir/çelikten metal körükler kg 1500

25.99.29.85.00 Diğer adi metallerden bağlantı fişli gaz hortumu ve gaz bağlantı
armatürleri

kg 1500

25.99.29.85.00 Diğer adi metallerden diğer amaçlar için eğilip bükülebilen diğer
borular

kg 1500

25.99.29.85.00 Diğer adi metallerden metal körükler kg 1500

25.99.29.85.00 Esnek borular, adi metallerden (demir veya çelikten, harici
metalik takviyeli kauçuk borular ile makine veya taşıt parçası
olarak yapılan esnek borular hariç)

kg 1500

25.99.29.87.00 Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar, rakamlar, harfler vb. kg 1500

25.99.29.87.00 İşaret levhaları, isim levhaları, adres levhaları ve benzeri levhalar,
rakamlar, harfler ve diğer semboller, adi metallerden
(ışıklandırılmış olanlar hariç)

kg 1500

25.99.29.95.00 Metalden daimi mıknatıslar kg 1500

25.99.29.95.00 Daimi mıknatıslar ve daimi mıknatıs olabilen ürünler, metallerden kg 1500

26.11.11.00.00 Tv alıcısının katot ışınlı renkli diğer resim tüpü (ekran < 75 cm) adet 2600

26.11.11.00.00 Televizyon kamera tüpleri adet 2600

26.11.11.00.00 Siyah beyaz/diğer tek renkli veri/grafik gösterge tüpleri adet 2600

26.11.11.00.00 Renkli veri/grafik gösterge tüpleri (ekran noktası 0.4mm'den
küçük)

adet 2600

26.11.11.00.00 Katot ışınlı televizyon görüntü tüpleri; televizyon kamerası
tüpleri; diğer katot ışınlı tüpler

adet 2600

26.11.11.00.00 Görüntü çevirici, yoğunlaştırıcı ve diğer foto katot tüpü adet 2600

26.11.11.00.00 Tv alıcısının katot ışınlı renkli resim tüpü (52 cm)<ekran< 72 cm) adet 2600

26.11.11.00.00 Tv alıcısının katot ışınlı renkli diğer resim tüpü (ekran >75 cm) adet 2600

26.11.11.00.00 Tv alıcısının katot ışınlı renkli resim tüpü (42 cm)<ekran< 52 cm) adet 2600

26.11.11.00.00 Tv alıcısının katot ışınlı renkli resim tüpü (ekran>72 cm) adet 2600

26.11.11.00.00 Tv alıcısının katot ışınlı siyah beyaz/tek renkli resim tüpü adet 2600

26.11.11.00.00 Tv alıcısının katot ışınlı renkli resim tüpü (ekran < 42 cm) adet 2600
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26.11.11.00.00 Diğer katot ışınlı tüpler adet 2600

26.11.12.00.00 Vakumlu gösterge tüpleri adet 2600

26.11.12.00.00 Magnetronlar, klistronlar, mikrodalga tüpler, valfler ve tüpler adet 2600

26.11.12.00.00 Magnetronlar adet 2600

26.11.12.00.00 Klistronlar adet 2600

26.11.12.00.00 Gezgin dalga tüpleri (twt) adet 2600

26.11.12.00.00 Diğer valfler ve tüpler adet 2600

26.11.12.00.00 Diğer mikro dalga tüpleri adet 2600

26.11.12.00.00 Diğer gösterge tüpleri adet 2600

26.11.12.00.00 Alıcı/yükseltici valfler adet 2600

26.11.12.00.00 Alıcı/yükseltici tüpler adet 2600

26.11.21.20.00 Diğer doğrultucu güç diyotları adet 2600

26.11.21.20.00 Cip halinde kesilmiş doğrultucu güç diyotları adet 2600

26.11.21.20.00 Bacakları takılmış doğrultucu güç diyotlar adet 2600

26.11.21.20.00 Yarı iletken diyotlar adet 2600

26.11.21.50.00 Cip halinde kesilmiş transistörler (güç < 1 W.) adet 2600

26.11.21.50.00 Cip halinde kesilmiş transistörler (güç >1 W.) adet 2600

26.11.21.50.00 Diğer transistörler (güç >1 W.) adet 2600

26.11.21.50.00 Diğer transistörler (güç< 1 W.) adet 2600

26.11.21.50.00 Transistörler (fotosentetif transistörler hariç) adet 2600

26.11.21.50.00 Bacakları takılmış transistörler (güç < 1 W.) adet 2600

26.11.21.50.00 Bacakları takılmış transistörler (güç>1 W.) adet 2600

26.11.21.80.00 Cip halinde kesilmiş diyotlar adet 2600

26.11.21.80.00 Cip halinde kesilmemiş disk wafer triyaklar adet 2600

26.11.21.80.00 Cip halinde kesilmiş tristörler adet 2600

26.11.21.80.00 Yarı iletken tristörler, diyaklar ve triyaklar adet 2600

26.11.22.20.00 Işın yayan diyorlar (led) adet 2600

26.11.22.20.00 Yarı iletken ışık yayan diyodlar (LED'ler) adet 2600

26.11.22.40.00 Fotodiyodlar, fototransistörler, fototristörler/optik bağlaçlar adet 2600

26.11.22.40.00 Güneş pili (solar) adet 2600

26.11.22.40.00 Işığa duyarlı diğer yarı iletken devre elemanları adet 2600

26.11.22.40.00 Işığa duyarlı yarı iletken aygıtlar; güneş pilleri, fotodiyodlar,
fototransistörler, vb.

adet 2600

26.11.22.40.00 Varaktörler adet 2600

26.11.22.60.00 Bacakları takılmış yarı iletken devre elemanları adet 2600

26.11.22.60.00 Yarı iletken aygıtlar (ışığa duyarlı yarı iletken aygıtlar; fotovoltaik
piller, tristörler, diyaklar ve triyaklar, transistörler, diyodlar ve ışık
yayan diyodlar hariç)

adet 2600

26.11.22.60.00 Diğer yarı iletken devre elemanları adet 2600

26.11.22.60.00 Cip halinde kesilmiş yarı iletken devre elemanları adet 2600

26.11.22.80.00 Diğer monte edilmemiş piezo elektrik kristaller adet 2600

26.11.22.80.00 Kristal ve seramikten filtreler adet 2600

26.11.22.80.00 Monte edilmiş piezoelektrik kristaller (kuvartz, osilatör ve
rezonatörler dahil)

adet 2600
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26.11.30.03.00 Çoklu çipli entegre devreler: bellekle birleşik olsun veya olmasın
işlemciler ve denetleyiciler, konvertörler, mantıksal devreler,
yükselteçler (amplifikatörler), saat ve zamanlama devreleri veya
diğer devreler

adet 2600

26.11.30.03.00 Elektronik entegre devreler; işlemci ve kontrolör; bu faslın (8,b-3
nolu notunda) belirtilmiş olan

adet 2600

26.11.30.06.00 Elektronik entegre devreler; işlemci ve kontrolör; diğerleri adet 2600

26.11.30.06.00 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

adet 2600

26.11.30.23.00 Bellek; bu faslın (8,b-3 nolu notunda) belirtilmiş olan adet 2600

26.11.30.23.00 Çoklu çipli entegre devreler: bellekler adet 2600

26.11.30.27.00 Bellek; dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM'lar) (bellek
kapasite: >512 Mbit)

adet 2600

26.11.30.27.00 Bellek; dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM'lar) (bellek
kapasite: <512 Mbit)

adet 2600

26.11.30.27.00 Elektronik entegre devreler (çoklu çipli devreler hariç): dinamik
rastgele erişimli bellekler (D-RAM)

adet 2600

26.11.30.34.00 Bellek; statik rastgele erişim ana bellek (S-RAM'lar) [rasgele
erişimli ön bellek (cache-RAM'lar) dahil]

adet 2600

26.11.30.34.00 Elektronik entegre devreler (çoklu çipli devreler hariç): statik
rastgele erişimli bellekler (S-RAM'ler), rastgele erişimli
önbellekler dahil (cache-RAM'ler)

adet 2600

26.11.30.54.00 Bellek; UV ile silinebilen, programlanabilen, sadece okunabilen
bellek (EPROM'lar)

adet 2600

26.11.30.54.00 Elektronik entegre devreler (çoklu çipli devreler hariç): UV ile
silinebilir, programlanabilir, sadece okunabilir bellekler
(EPROM'lar)

adet 2600

26.11.30.65.00 Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece okunabilen
(E2PROM'lar) (bellek kapasitesi: <512 Mbit)

adet 2600

26.11.30.65.00 Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece okunabilen
(E2PROM'lar) (bellek kapasitesi: >512 Mbit)

adet 2600

26.11.30.65.00 Elektronik entegre devreler (çoklu çipli devreler hariç): elektrikle
silinebilir, programlanabilir, sadece okunabilir bellekler
(E2PROM'lar), flash E2PROM'lar dahil

adet 2600

26.11.30.65.00 Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece okunabilen
(E2PROM'lar), diğerleri

adet 2600

26.11.30.67.00 Bellek; diğerleri adet 2600

26.11.30.67.00 Elektronik entegre devreler (çoklu çipli devreler hariç): diğer
bellekler

adet 2600

26.11.30.80.00 Elektronik entegre devreler: yükselteçler (amplifikatörler) adet 2600

26.11.30.80.00 Yükselteçler adet 2600

26.11.30.91.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer çoklu çipli entegre devreler adet 2600

26.11.30.91.00 Diğer entegre devreleri; bu faslı (8-b-3 nolu notunda) belirtilmiş
olanlar

adet 2600

26.11.30.94.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer elektronik entegre devreler adet 2600

26.11.30.94.00 Diğer entegre devreleri adet 2600

26.11.40.10.00 Pick; up okuyucu kafalar adet 2600

26.11.40.10.00 Pikap kafaları, diskler veya mekanik olarak kaydedilmiş ses
filmleri için

adet 2600
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26.11.40.40.00 Başka yerde sınıflandırılmamış katot ışınlı tüplerin parçaları;
termiyonik, soğuk katodlu veya fotokatodlu valflerin ve tüplerin
parçaları

TL 3000

26.11.40.40.00 Diğer elektronik valf, tüp ve lambaların aksam, parçaları TL 3000

26.11.40.40.00 Katot ışınlı tüplere ait saptırma (defleksiyon) bobinleri TL 3000

26.11.40.40.00 Katot ışınlı tüplere ait diğer aksam; parçaları TL 3000

26.11.40.70.00 Diyodların, transistörlerin ve benzer yarı iletken aygıtların, ışığa
duyarlı yarı iletken aygıtların ve fotovoltaik pillerin, ışık yayan
diyodların ve monte edilmiş piezoelektrik kristallerinin parçaları

TL 3000

26.11.40.70.00 Diyot, transistor, yarı iletken tertibat aksam; parçaları TL 3000

26.11.40.90.00 Elektronik devre aksam, parçaları TL 3000

26.11.40.90.00 Entegre devrelerin ve mikromontaj parçaları (sadece pasif
elemanlardan oluşan devreler hariç)

TL 3000

26.12.10.20.00 Bağlantı elemanı ve yolu olan, çok katlı, elastiki baskılı devre adet 2600

26.12.10.20.00 Sadece çok katlı baskılı devre kartları adet 2600

26.12.10.20.00 Bağlantı elemanı ve yolu olan diğer baskılı devre adet 2600

26.12.10.50.00 Sadece baskılı devreler (çok katlılar hariç) adet 2600

26.12.10.50.00 Bağlantı elemanı ve yolu olan diğer çeşit diğer baskılı devre adet 2600

26.12.10.50.00 Bağlantı elemanı ve yolu olan diğer çeşit elastiki baskılı devre adet 2600

26.12.10.80.00 Pasif ağlar (rezistör ve/veya kapasitör ağları dahil) (rezistör çip
dizilimleri, kapasitör çip dizilimleri, aktif öğe içeren kartlar,
hibritler hariç)

adet 2600

26.12.10.80.00 Diğer pasif elemanlı diğer baskılı devreler adet 2600

26.12.10.80.00 Diğer pasif elemanlı kalın film devreleri adet 2600

26.12.20.00.00 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

adet 2600

26.12.30.00.00 Yarı iletken mesnetler, akıllı kartlar; yakınlık (proximity)
kartları/künyeleri

adet 2600

26.12.30.00.00 Yarı iletken mesnetler, akıllı kartlar; diğer kartlar adet 2600

26.12.30.00.00 Akıllı kartlar adet 2600

26.12.30.00.00 Yarı iletken mesnetler, akıllı kartlar; İki/daha fazla elektronik
entegre devreli olanlar

adet 2600

26.20.11.00.00 Dizüstü bilgisayarlar ve elektronik avuçiçi bilgisayarlar (palm-top
organizer)

adet 2600

26.20.11.00.00 Portatif nümerik otomatik bilgi işlem makineleri; ağırlık<10 kg. adet 2600

26.20.12.00.00 Otomatik vezne makineleri (ATM'ler) adet 2600

26.20.12.00.00 Otomatik vezne makineleri (ATM makineleri) adet 2600

26.20.13.00.00 Diğerleri için otomatik bilgi işlem makineleri adet 2600

26.20.13.00.00 Sivil hava taşıtları için otomatik bilgi işlem makineleri adet 2600

26.20.13.00.00 Masaüstü bilgisayarlar adet 2600

26.20.14.00.00 Sivil hava taşıtları için otomatik bilgi işlem makineleri (sistem
halinde getirilenler)

adet 2600

26.20.14.00.00 Diğerleri için otomatik bilgi işlem makineleri (sistem halinde
getirilenler)

adet 2600

26.20.14.00.00 Dijital bilgi işlem makineleri; sistemler halinde sunulanlar adet 2600
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26.20.15.00.00 Diğer sayısal otomatik veri işleme makineleri, depolama, girdi ve
çıktı birimlerinden birini veya ikisini aynı kasa içinde
bulundursun veya bulundurmasın

adet 2600

26.20.15.00.00 Sivil hava taşıtları için nümerik bilgi işlem birimleri adet 2600

26.20.15.00.00 Diğerleri için nümerik bilgi işlem birimleri adet 2600

26.20.16.40.00 Barkod yazıcılar adet 2600

26.20.16.40.00 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)

adet 2600

26.20.16.40.00 Otomatik bilgi işlem makinelerine/networke bağlanabilen sivil
hava taşıtı için yazıcı

adet 2600

26.20.16.40.00 Otomatik bilgi işlem makinelerine/networke bağlanabilen satır
yazıcılar

adet 2600

26.20.16.40.00 Otomatik bilgi işlem makinelerine/networke bağlanabilen matris
tipi yazıcılar

adet 2600

26.20.16.40.00 Otomatik bilgi işlem makinelerine/networke bağlanabilen lazer
tipi yazıcılar

adet 2600

26.20.16.40.00 Otomatik bilgi işlem makinelerine/networke bağlanabilen ink jet
tipi yazıcılar

adet 2600

26.20.16.40.00 Otomatik bilgi işlem makinelerine/networke bağlanabilen faks
makineleri

adet 2600

26.20.16.40.00 Otomatik bilgi işlem makinelerine/networke bağlanabilen diğer
yazıcılar

adet 2600

26.20.16.40.00 Otomatik bilgi işlem makine/networke bağlanabilen diğer makine adet 2600

26.20.16.40.00 Orijinali tarayarak kopya fonksiyonu olan/kopyayı elektrostatik
baskı cihazı ile basan makine

adet 2600

26.20.16.40.00 Optik sistem ile mücehhez, kopyalama fonksiyonu olan diğer
makine

adet 2600

26.20.16.50.00 Diğer yerlerde kullanılan klavyeler adet 2600

26.20.16.50.00 Sivil hava taşıtları için olan bilgi işlem makinelerinin klavyeleri adet 2600

26.20.16.50.00 Klavyeler adet 2600

26.20.16.60.00 Optik okuyucular adet 2600

26.20.16.60.00 Plotter (çizici) adet 2600

26.20.16.60.00 Sivil hava taşıtları için diğer giriş/çıkış birimleri adet 2600

26.20.16.60.00 Barkod okuyucular adet 2600

26.20.16.60.00 Manyetik kod okuyucular adet 2600

26.20.16.60.00 Digitizer adet 2600

26.20.16.60.00 Diğer girdi veya çıktı birimleri, depolama birimini aynı kasada
bulundursun veya bulundurmasın

adet 2600

26.20.16.60.00 Diğer giriş/çıkış birimleri adet 2600

26.20.16.60.00 Işıklı kalem adet 2600

26.20.16.60.00 Mouse adet 2600

26.20.17.00.00 Monitör ve projektörler, temel olarak otomatik veri işleme
sisteminde kullanılanlar

adet 2600

26.20.17.00.00 Projektör; otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri için katod
ışını lambalı

adet 2600

26.20.17.00.00 Monitör; otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri için katod
ışını lambalı olan

adet 2600
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26.20.17.00.00 Monitör; otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri için diğer adet 2600

26.20.18.00.00 Baskı, kopya/faks geçiş fonksiyonunu yapan diğer otomatik bilgi
işleme bağlanan makine

adet 2600

26.20.18.00.00 Kopyalama ve faks geçiş fonksiyonunu yapan (dakika: >12
monokrom sayfa kopyalamayan) makine

adet 2600

26.20.18.00.00 Otomatik veri işleme makinelerine veya bir ağa bağlanabilen
baskı (yazma), çoğaltma veya faks gibi iki veya daha fazla
fonksiyonlu makineler

adet 2600

26.20.18.00.00 Orijinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan vb. elektrostatik
baskı cihazı ile basan makine

adet 2600

26.20.21.00.00 Sivil hava taşıtları için optik disk birimleri (manyeto-optik olan
dahil)

adet 2600

26.20.21.00.00 Diğer yerler için diğer bellek birimleri adet 2600

26.20.21.00.00 Diğer yerlerde kullanılan ana bellek birimleri adet 2600

26.20.21.00.00 Depolama birimleri adet 2600

26.20.21.00.00 Sivil hava taşıtları için manyetik teyp birimleri adet 2600

26.20.21.00.00 Sivil hava taşıtları için hard disk sürücüsü adet 2600

26.20.21.00.00 Sivil hava taşıtları için diğer disk birimleri adet 2600

26.20.21.00.00 Sivil hava taşıtları için diğer bellek birimleri adet 2600

26.20.21.00.00 Sivil hava taşıtları için ana bellek birimleri adet 2600

26.20.21.00.00 Diğer yerlerde kullanılan optik disk birimleri (manyeto-optik olan
dahil)

adet 2600

26.20.21.00.00 Diğer yerlerde kullanılan manyetik teyp birimleri adet 2600

26.20.21.00.00 Diğer yerlerde kullanılan hard disk sürücüsü adet 2600

26.20.21.00.00 Diğer yerlerde kullanılan diğer disk birimleri adet 2600

26.20.22.00.00 Yarı iletken mesnetler, katı hal kalıcı depolama aygıtlar (kayıt
yapılmamış)

kg 1500

26.20.22.00.00 Katı hal (solid-state) kalıcı depolama aygıtları (kayıt yapılmamış),
bir dış kaynaktan veri kayıt etmek için (flash bellekler veya
elektronik flash hafıza kartları)

kg 1500

26.20.30.00.00 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)

adet 2600

26.20.40.00.00 Yazı, hesap, bilgi işlem, büro için diğer makine iki/fazlasında
kullanılan birleştirilmiş elektronik aksam, parça

TL 3000

26.20.40.00.00 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

TL 3000

26.20.40.00.00 Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin birleştirilmiş
elektronik aksam, parçası

TL 3000

26.20.40.00.00 Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin diğer aksam, parçası TL 3000

26.20.40.00.00 Yazı, hesap, bilgi işlem, büro için diğer makine iki/fazlasında
kullanılan birleştirilmiş diğer aksam, parça

TL 3000
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26.30.11.00.00 Alıcısı bulunan verici kara radyolink veya uydu cihazları (Uplink
cihazları dahil)

adet 2600

26.30.11.00.00 Alıcısı bulunan verici diğer cihazlar adet 2600

26.30.11.00.00 Alıcısı bulunan verici televizyon cihazları (aktarıcılar) adet 2600

26.30.11.00.00 İletim cihazları (alıcı cihazlı olanlar), radyo yayımcılığı ve
televizyon için

adet 2600

26.30.12.00.00 Radyo yayınlarına mahsus verici cihazlar adet 2600

26.30.12.00.00 İletim cihazları (alıcı cihazlı olmayanlar), radyo yayımcılığı ve
televizyon için

adet 2600

26.30.12.00.00 Radyolink ve uydu verici cihazlar (Uplink cihazları dahil) adet 2600

26.30.12.00.00 Verici diğer cihazlar adet 2600

26.30.12.00.00 Televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar adet 2600

26.30.13.00.00 Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (üç/daha fazla
kamera tüpü olanlar)

adet 2600

26.30.13.00.00 Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları; diğerleri adet 2600

26.30.13.00.00 Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (üç/daha fazla kamera
tüpü olanlar)

adet 2600

26.30.13.00.00 Televizyon kameraları (kapalı devre TV kameraları dahil) (video
kameralar hariç)

adet 2600

26.30.13.00.00 Yalnız görüntü veren televizyon kameraları; diğerleri adet 2600

26.30.21.00.00 Sabit hatlı telsiz telefonlar adet 2600

26.30.21.00.00 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları adet 2600

26.30.22.00.00 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları adet 2600

26.30.22.00.00 Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon
cihazları

adet 2600

26.30.22.00.00 Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları adet 2600

26.30.22.00.00 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için diğer telefonlar adet 2600

26.30.22.00.00 Hücresel veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar (cep telefonu
gibi)

adet 2600

26.30.23.10.00 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya/vermeye mahsus baz
istasyonları; hücresel ağ için olan

adet 2600

26.30.23.10.00 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya/vermeye mahsus baz
istasyonları; diğerleri

adet 2600

26.30.23.10.00 Baz istasyonları adet 2600

26.30.23.20.00 Ses, görüntü veya diğer verilerin alınması, dönüştürülmesi,
iletilmesi veya yeniden oluşturulması için kullanılan makineler
(anahtarlama (switching) ve yönlendirme (routing) cihazları dahil)

adet 2600

26.30.23.20.00 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden
oluşturmak için makine; hücresel ağ için olan

adet 2600

26.30.23.20.00 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden
oluşturmak için makine; diğerleri

adet 2600

26.30.23.30.00 Görüntülü telefon cihazları adet 2600

26.30.23.30.00 Telefonlar (sabit hatlı telsiz telefonlar ve hücresel veya diğer
kablosuz ağlar için telefonlar (cep telefonu gibi) hariç);
videofonlar (görüntülü telefonlar)

adet 2600

26.30.23.30.00 Otomatik olan telefon cihazları adet 2600

26.30.23.30.00 Masa tipi ankesör telefon cihazları adet 2600

26.30.23.30.00 Manyetolu telefon cihazları adet 2600

26.30.23.30.00 Kartlı ankesörlü telefon cihazları adet 2600
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26.30.23.30.00 Diğer telefon cihazları; diğerleri adet 2600

26.30.23.40.00 Şahıs arama veya çağırma sistemlerinde kullanılan cep alıcıları
(taşınabilir) (çağrı cihazı)

adet 2600

26.30.23.40.00 Arama, uyarma/çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir
alıcılar

adet 2600

26.30.23.70.00 Kapalı devre konuşma sistemleri adet 2600

26.30.23.70.00 Diğer telgraf cihazları adet 2600

26.30.23.70.00 Ortak kullanımlı (Trunking) telsiz cihazları (abone telsiz alıcı-
verici cihazları hariç)

adet 2600

26.30.23.70.00 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

adet 2600

26.30.23.70.00 Telefonlara cevap verme makineleri adet 2600

26.30.23.70.00 Alıcısı/vericisi bulunan cihazlar adet 2600

26.30.23.70.00 Alıcısı bulunan verici telemetri cihazları adet 2600

26.30.23.70.00 Alıcısı bulunan verici teleks cihazları adet 2600

26.30.23.70.00 Alıcısı bulunan verici kara telsiz telefon verici cihazları adet 2600

26.30.23.70.00 Alıcısı bulunan verici kara telgraf cihazları adet 2600

26.30.23.70.00 Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları adet 2600

26.30.23.70.00 Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (<
100 miliwat) telsiz cihazları

adet 2600

26.30.23.70.00 Alıcısı bulunan verici deniz uydu cihazları adet 2600

26.30.23.70.00 Alıcısı bulunan verici deniz telsiz telefon verici cihazları adet 2600

26.30.23.70.00 Alıcısı bulunan verici deniz telgraf cihazları adet 2600

26.30.23.70.00 Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları adet 2600

26.30.23.70.00 Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları
(gücü: <100 miliwat olanlar)

adet 2600

26.30.23.70.00 Ortak kullanımlı (Trunking) abone telsiz alıcı-verici cihazları adet 2600

26.30.30.00.00 Elektrikli telefon veya telgraf cihazlarının parçaları TL 3000

26.30.30.00.00 Telefaksa ait aksam, parça TL 3000

26.30.30.00.00 Telefon cihazlarına ait diğer aksam, parça TL 3000

26.30.30.00.00 Telli telefon-telgraf için diğer cihazların aksam, parçası TL 3000

26.30.30.00.00 Teleprinterlere ait aksam, parça TL 3000

26.30.30.00.00 Telgraf santrallerine ait aksam, parça TL 3000

26.30.30.00.00 Telefon tuş takımı TL 3000

26.30.40.10.00 Motorlu araçlara monte edilecek cihaz ve portatif cihaz için
teleskopik/kamçı tipi anten

adet 2600
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26.30.40.10.00 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

adet 2600

26.30.40.35.00 Diğerleri için harici radyo ve televizyon alıcı anteni; uydu yayını
için

adet 2600

26.30.40.35.00 Harici antenler, uydu üzerinden radyo veya televizyon yayını
almak için (rotor sistemleri dahil) (anten amplifikatörleri ve radyo
frekanslı osilatör birimleri hariç)

adet 2600

26.30.40.35.00 Sivil hava taşıtı için harici radyo ve televizyon alıcı anteni; uydu
yayını için

adet 2600

26.30.40.39.00 Diğer kullanım için harici radyo ve televizyon alıcı antenleri adet 2600

26.30.40.39.00 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)

adet 2600

26.30.40.39.00 Sivil hava taşıtları için harici radyo ve televizyon alıcı antenleri adet 2600

26.30.40.40.00 Antenleri yönlendirmeye mahsus rotor sistemleri (telefonlar için) TL 3000

26.30.40.40.00 Diğer antenler ve her tür diğer yansıtıcı anten; bunlara ait aksam,
parça

TL 3000

26.30.40.40.00 HS 85.17 (Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar)'deki
cihazlar için her çeşit anten ve anten yansıtıcıları; bunlarla birlikte
kullanılan parçalar

TL 3000

26.30.40.40.00 Motorlu araçlara monte edilecek cihazlar ve portatif cihazlar için
teleskopik/kamçı tipi antenler

TL 3000

26.30.40.40.00 Telsiz telefon/telsiz telgraf cihazları ile kullanılan türde antenler;
diğerleri

TL 3000

26.30.40.40.00 Telsiz telefon/telsiz telgraf cihazları ile kullanılan türde antenler;
sivil hava taşıtı için

TL 3000

26.30.40.50.00 Diğer kullanım için radyo ve televizyon alıcıları için dahili
antenler

adet 2600

26.30.40.50.00 Sivil hava taşıtları için radyo ve televizyon alıcıları için dahili
antenler

adet 2600

26.30.40.50.00 Dahili antenler, radyo veya televizyon yayını almak için (monte
edilmişler dahil) (anten amplifikatörleri ve radyo frekanslı osilatör
birimleri hariç)

adet 2600

26.30.40.60.00 Antenlere ait diğer aksam ve parçalar TL 3000

26.30.40.60.00 Antenleri yönlendirmeye mahsus rotor sistemleri TL 3000

26.30.40.60.00 Sivil hava taşıtları için diğer antenler TL 3000

26.30.40.60.00 Sivil hava taşıtları için antenlere ait diğer aksam ve parçalar TL 3000

26.30.40.60.00 Sivil hava taşıtları için anten filtreleri ve separatörler TL 3000

26.30.40.60.00 Diğerleri için anten filtreleri ve separatörler TL 3000

26.30.40.60.00 Diğer antenler; uydu ve radyolink alıcı ve verici cihazlarının
antenleri

TL 3000

26.30.40.60.00 Diğer antenler; radyo-televizyon verici antenleri TL 3000
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26.30.40.60.00 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

TL 3000

26.30.40.60.00 Diğer antenler TL 3000

26.30.40.70.00 Televizyon kamerası, monitör, radyo-telefon, radyo-telgraf, radyo
yayınları alıcı cihazlarının aksam, parçası

TL 3000

26.30.40.70.00 Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları
(kabin ve mobilya ahşap olan)

TL 3000

26.30.40.70.00 Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları
(kabin ve mobilya diğerlerinden)

TL 3000

26.30.40.70.00 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)

TL 3000

26.30.40.70.00 Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları
(kabin ve mobilya plastikten)

TL 3000

26.30.50.20.00 Hırsızlığa/yangına karşı alarmlar ve benzeri diğer cihazlar adet 2600

26.30.50.20.00 Hırsız ve yangın alarmları ile benzeri cihazlar, elektrikli (motorlu
kara taşıtlarında veya binalarda kullanılanlar hariç)

adet 2600

26.30.50.80.00 Binalar için gaz alarm cihazlar adet 2600

26.30.50.80.00 Binalar için hırsızlık, yangın vs. için alarm vb. cihazlar adet 2600

26.30.50.80.00 Hırsız ve yangın alarmları ile benzeri cihazlar, elektrikli, binalar
için

adet 2600

26.40.11.00.00 Ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar veren radyo, teyp (aynı kabin
içerisinde >=1hoparlör); diğerleri

adet 2600

26.40.11.00.00 Ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar veren diğer radyo, teyp adet 2600

26.40.11.00.00 Ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar veren radyo, teyp (lazer okuma
sistemli olanlar)

adet 2600

26.40.11.00.00 Ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar veren radyo, teyp; diğer (kaset
tipi, analog ve dijital okuma sistemli)

adet 2600

26.40.11.00.00 Ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar veren radyo, teyp; diğerleri adet 2600

26.40.11.00.00 Ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar veren; cihaz ile birlikte olmayıp
çalar saatle birlikte olan

adet 2600

26.40.11.00.00 Ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar veren; cihaz ile birlikte olmayıp
diğer saatlerle birlikte olan

adet 2600

26.40.11.00.00 Ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar veren radyo, teyp (kaset tipi,
analog ve dijital okuma sistemli)

adet 2600

26.40.11.00.00 Radyolar (araba için olanlar hariç), harici bir güç kaynağı
olmaksızın çalışabilenler (pilli olanlar)

adet 2600

26.40.11.00.00 Lazer okumalı dahili güç kaynağıyla çalışan radyo teyp adet 2600

26.40.11.00.00 Diğer kaset tipi/analog ve dijital okuma sis.dahili güç kay.çalışan
radyo teyp

adet 2600

26.40.11.00.00 Diğer kaset tipi, dahili güç kaynağıyla çalışan radyo teyp adet 2600

26.40.11.00.00 Diğer cep tipi radyo kasetçalar adet 2600
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26.40.11.00.00 Dahili güç kaynağıyla çalışan diğer alıcı radyolar adet 2600

26.40.11.00.00 Analog ve dijital okuma sistemli cep tipi radyo kasetçeler adet 2600

26.40.12.70.00 Nümerik radyo data sistem sinyallerini alabilen dışardan beslenen
diğer oto radyo teyp

adet 2600

26.40.12.70.00 Analog ve dijital okuma sistemli dışardan beslenen oto radyo teyp adet 2600

26.40.12.70.00 Ses kayıt/verme birlikte olan dışardan beslenen diğer oto radyo
teyp

adet 2600

26.40.12.70.00 Radyolar (ses kaydedebilen veya çoğaltabilen cihazlı), motorlu
kara taşıtları için

adet 2600

26.40.12.70.00 Analog ve dijital okuma sistemli dışardan beslenen diğer oto
radyo teyp

adet 2600

26.40.12.70.00 Lazer okuma sistemli dışardan beslenen oto radyo teyp adet 2600

26.40.12.70.00 Lazer okuma sistemli dışardan beslenen diğer oto radyo teyp adet 2600

26.40.12.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış radyolar, motorlu kara taşıtları için adet 2600

26.40.12.90.00 Harici güç kaynağı ile beslenen diğer oto radyolar adet 2600

26.40.20.20.00 CTV/VCR için frekans tarayıcı (tuner) blokları ve kablolu TV
alıcı üniteleri (renkli video tunerleri) (yüksek-frekanslı televizyon
sinyallerini izole edenler hariç)

adet 2600

26.40.20.20.00 Diğer görüntü (video ) tunerleri; uydu tv yayınlarını için
olmayanlar

adet 2600

26.40.20.20.00 Televizyon; video tunerleri; iletişim fonksiyonlu set-top boxes adet 2600

26.40.20.20.00 Televizyon; video tunerleri; otomatik bilgi işlem makinelerinin
içine yerleştirilmeye mahsus elektronik montaj

adet 2600

26.40.20.20.00 Uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar adet 2600

26.40.20.40.00 Renkli televizyon projektör cihazları adet 2600

26.40.20.40.00 Televizyon; teleprojektörler; renkli olanlar adet 2600

26.40.20.90.01 Renkli televizyonlar; video kayıt veya oynatma cihazı olanlar adet 2600

26.40.20.90.02 Televizyon, resim tüpü olan (ekran boyutu < 1,5 ve ekran köşegen
uzunluğu < 42cm)

adet 2600

26.40.20.90.03 Televizyon, resim tüpü olan (ekranının eni ile boyu arasındaki
oranı < 1,5 ve 42 cm < ekran köşegen uzunluğu <= 52 cm)

adet 2600

26.40.20.90.04 Televizyon, resim tüpü olan (ekranının eni ile boyu arasındaki
oran < 1,5 ve 52 cm < ekran köşegen uzunluğu <= 72 cm)

adet 2600

26.40.20.90.05 Televizyon, resim tüpü olan (ekranının eni ile boyu arasındaki
oran < 1,5 ve ekran köşegen uzunluğu: > 72 cm)

adet 2600

26.40.20.90.06 Televizyon, resim tüpü olan (tarama parametresi < 625 satır ve
ekran köşegen uzunluğu <= 75cm)

adet 2600

26.40.20.90.07 Televizyon, resim tüpü olan (tarama parametresi < 625 satır ve
ekran köşegen uzunluğu > 75cm)

adet 2600

26.40.20.90.08 Televizyon, resim tüpü olan (tarama parametresi > 625 satır) adet 2600

26.40.20.90.09 LCD/Plazma televizyonlar adet 2600

26.40.20.90.10 Düz ekran renkli televizyonlar (televizyon projeksiyon gereçleri,
video kaydedici/oynatıcılı araçlar, video monitörleri, entegre tüpü
olan televizyon alıcıları hariç)

adet 2600

26.40.20.90.11 Uydu TV alıcıları/dekoderleri (renkli televizyon alıcıları) (ekranlı
olanlar, video tunerler, görüntü (video) monitörleri, entegre
televizyon projeksiyon makineleri hariç)

adet 2600

26.40.20.90.12 Siyah - beyaz veya diğer tek renkli televizyon alıcıları (görüntü
(video) monitörleri hariç)

adet 2600

26.40.31.00.00 Analog ve dijital okuma sistemli olanlar; diğerleri adet 2600
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26.40.31.00.00 Banknot, banka kartları ve diğer ödeme araçları ile çalışan cihaz;
diğer

adet 2600

26.40.31.00.00 Sesi yazıya dönüştürme makineleri; diğerleri adet 2600

26.40.31.00.00 Sesi yazıya dönüştürme makineleri (manyetik,optik/yarı iletken
mesnetleri kullananlar)

adet 2600

26.40.31.00.00 Plak döndürücüler adet 2600

26.40.31.00.00 Plak döndürücü, pikap, kasetçalar, kayıt çoğaltıcı; makara tipi
olanlar

adet 2600

26.40.31.00.00 Plak döndürücü, pikap, kasetçalar, kayıt çoğaltıcı; diğer tipi
olanlar

adet 2600

26.40.31.00.00 Pikaplar (madeni para, banknot, banka kartları, jeton/diğer ödeme
araçları ile çalışan cihazlar hariç)

adet 2600

26.40.31.00.00 Pikap, kaset çalar ve ses kayıtlarını çoğaltmada kullanılan diğer
cihazlar

adet 2600

26.40.31.00.00 Motorlu taşıtlarda kullanılan tipte olup (çapı <6,5 cm.) diskleri
kullanılan tipte olanlar

adet 2600

26.40.31.00.00 Madeni para veya jetonla çalışan pikaplar adet 2600

26.40.31.00.00 Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer kaset çalarlı adet 2600

26.40.31.00.00 Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; diğerleri (ses
kayıt cihazı ile beraber olmayan)

adet 2600

26.40.31.00.00 Diğer tipte olup (çapı <6,5 cm.) diskleri kullanılan tipte olanlar adet 2600

26.40.31.00.00 Cep tipi kaset çalarlar adet 2600

26.40.31.00.00 Banknot, banka kartları ve diğer ödeme araçları ile çalışan cihaz;
makara tipi

adet 2600

26.40.31.00.00 Banknot, banka kartları ve diğer ödeme araçları ile çalışan cihaz;
lazer okuma sistemli

adet 2600

26.40.32.00.00 Diğer hallerde ses kaydetme cihazı; kaset tipi (yükseltici ve
hoparlörü olan)

adet 2600

26.40.32.00.00 Diğer ses kaydetme cihazı; kaset tipi harici bir güç kaynağı
olmadan çalışabilen

adet 2600

26.40.32.00.00 Diğer tip manyetik bant kullanılan (tek devir:=<19 cm/saniye
hızdaki bir kaç devirli ses alıp/vermeye için olan)

adet 2600

26.40.32.00.00 Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; diğerleri adet 2600

26.40.32.00.00 Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar adet 2600

26.40.32.00.00 Makara tipi manyetik bant kullanılan (tek devir:=<19 cm/saniye
hızdaki bir kaç devirli ses alıp/vermeye için olan)

adet 2600

26.40.32.00.00 Manyetik bant kaydediciler ve diğer ses kayıt cihazları adet 2600

26.40.32.00.00 Manyetik ses kaydetme cihazı; kaset tipi (yükseltici ve hoparlörü
olan) harici bir güç kaynağı olmadan çalışabilen

adet 2600

26.40.32.00.00 Sinematoğrafik ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye
mahsus cihazlar

adet 2600

26.40.32.00.00 Cep tipi ses kaydetme cihazı; kaset tipi (yükseltici ve hoparlörü
olan)

adet 2600

26.40.33.00.00 Görüntü kaydedici diğer kameralar adet 2600

26.40.33.00.00 Manyetik bantlar; eni< 1, 3 cm.yi bant hızı<50 mm./sn.manyetik
bantlı video/kayıt/gösterme cihazı

adet 2600

26.40.33.00.00 Manyetik bantlı diğer video kayıt ve gösterme cihazları adet 2600

26.40.33.00.00 Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri
kaydedebilenler kameralar

adet 2600

26.40.33.00.00 Video kameralar adet 2600
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26.40.33.00.00 Diğer video kayıt ve gösterme cihazları adet 2600

26.40.34.20.00 Projektör; renkli olanlar adet 2600

26.40.34.20.00 Projektör;düz panel göstergeyle çalışan,otomatik bilgi işlem
makinesi tarafından üretilen dijital bilgileri gösteren

adet 2600

26.40.34.20.00 Projektör; siyah beyaz/diğer tek renkli olanlar adet 2600

26.40.34.20.00 Video projektörler adet 2600

26.40.34.40.00 Televizyon alıcıları, video monitörleri; renkli (ekranın eni ile boyu
arasındaki oran >1,5)

adet 2600

26.40.34.40.00 Renkli görüntü (video) monitörleri, katot-ışını tüplü adet 2600

26.40.34.40.00 Televizyon alıcıları, video monitörleri; diğer (tarama parametresi
<625 satır)

adet 2600

26.40.34.40.00 Televizyon alıcıları, video monitörleri; diğer (tarama parametresi
>625 satır)

adet 2600

26.40.34.60.00 Düz ekran video monitörleri, LCD veya plazma, vb., tuneri
olmayanlar (renkli görüntü (video) monitörleri) (katot-ışını tüplü
olanlar hariç)

adet 2600

26.40.34.60.00 LCD monitörler; renkli, ekran köşegen uzunluğu<=55,9cm adet 2600

26.40.34.60.00 LCD monitörler; renkli, ekran köşegen uzunluğu>55,9cm adet 2600

26.40.34.60.00 Renkli monitör ve projektörlerin diğerleri adet 2600

26.40.34.80.00 Televizyon alıcıları, video monitörleri; siya/beyaz ve tek renkli adet 2600

26.40.34.80.00 Siyah-beyaz veya diğer tek renkli görüntü (video) monitörleri adet 2600

26.40.34.80.00 LCD monitörler; siyah beyaz veya diğer tek renkli, ekran köşegen
uzunluğu>77,5cm

adet 2600

26.40.34.80.00 LCD monitörler; siyah beyaz veya diğer tek renkli, ekran köşegen
uzunluğu<=77,5cm

adet 2600

26.40.41.00.00 Diğer mikrofonlar vb. mesnetleri adet 2600

26.40.41.00.00 Mikrofonlar ve mikrofon ayaklıkları (vericisi olan kablosuz
mikrofonlar hariç)

adet 2600

26.40.41.00.00 Telekomün.için boyu 3mm, çapı <10mm frekans ağırlığı 300hz 3,
4 hkz'e kadar mikrofon ve mesnetleri

adet 2600

26.40.41.00.00 Telli telefon cihazlarına mahsus mikrofonlar adet 2600

26.40.42.35.00 Kabinine monte edilmiş tek hoparlörler adet 2600

26.40.42.35.00 Kabinine monte edilmiş tekli hoparlörler (esasen hoparlörleri
monte etmek için tasarlanmış kasalar ve kabinler dahil)

adet 2600

26.40.42.37.00 Aynı kabine monte edilmiş çoklu hoparlörler (esasen hoparlörleri
monte etmek için tasarlanmış kasalar ve kabinler dahil)

adet 2600

26.40.42.37.00 Ayni kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler adet 2600

26.40.42.39.00 Diğer çeşit diğer hoparlörler kabinlerine monte edilmiş/edilmemiş adet 2600

26.40.42.39.00 Diğer yerde kullanılan telekomünikasyon için çapı 50mm'yi <
frekans ağırlığı 300hz 3, 4 hkz'e kadar hoparlör

adet 2600

26.40.42.39.00 Hoparlörler (hoparlör işletme üniteleri, esasen hoparlörleri monte
etmek için tasarlanmış kasalar ve kabinler dahil) (kabinlerine
monte edilmiş olanlar hariç)

adet 2600

26.40.42.39.00 Sivil hava taşıtları için telekomünikasyon için çapı 50mm'yi <
frekans ağırlığı 300hz 3, 4 hkz'e kadar hoparlör

adet 2600

26.40.42.70.00 Diğer kullanım için telli telefon cihazlarına ait kulaklık, kombine
halde mikrofonlar

adet 2600

26.40.42.70.00 Diğer kullanım için telli telgraf cihazlarına ait kulaklık, kombine
halde mikrofonlar

adet 2600

26.40.42.70.00 Telli telefon ahizeleri adet 2600
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26.40.42.70.00 Televizyonda kullanılan kulaklıklar, kombine halde mikrofon ve
kulaklıklar

adet 2600

26.40.42.70.00 Sivil hava taşıtları için kulaklıklar, kombine halde mikrofon ve
kulaklıklar

adet 2600

26.40.42.70.00 Radyolarda kullanılan kulaklıklar, kombine halde mikrofon ve
kulaklıklar

adet 2600

26.40.42.70.00 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)

adet 2600

26.40.42.70.00 Diğer yerlerde kullanılan kulaklıklar, kombine halde mikrofon ve
kulaklıklar

adet 2600

26.40.43.55.00 Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri adet 2600

26.40.43.55.00 Telefon veya ölçüm yükselteçleri (amplifikatörleri) (yüksek veya
orta frekans yükselteçleri (amplifikatörleri) hariç)

adet 2600

26.40.43.59.00 Elektrikli ses frekansı yükselteçleri (amplifikatörleri) (hi-fi
yükselteçleri (amplifikatörleri) dahil) (yüksek veya orta frekans
yükselteçleri (amplifikatörleri), telefon veya ölçüm yükselteçleri
(amplifikatörleri) hariç)

adet 2600

26.40.43.59.00 Sadece tek kanallı olan yükselteçler adet 2600

26.40.43.59.00 Diğer yükselteçler adet 2600

26.40.43.70.00 Takım halindeki ses yükselteçleri adet 2600

26.40.43.70.00 Elektrikli ses yükselteci (amplifikatörü) setleri (havaalanları,
alışveriş merkezleri vb.nde kullanılan mikrofonlu ve hoparlörlü
sistemler hariç)

adet 2600

26.40.44.00.00 Radyo-telefon veya radyo-telgraf alıcı cihazları (radyo alıcısı
olanlar, arama veya çağrı için kullanılan portatif alıcılar hariç)

adet 2600

26.40.44.00.00 Telsiz telefon, telsiz telgraf için alıcı diğer cihazlar adet 2600

26.40.51.50.00 İğneler; iğneler için elmas, safir ve kıymetli/yarı kıymetli taşlar adet 2600

26.40.51.50.00 Pikap iğneleri için kullanılan kıymetli veya yarı-kıymetli taşlar adet 2600

26.40.51.70.00 Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus sinematoğrafik ses
cihazları aksam, parçası

TL 3000

26.40.51.70.00 Ses kaydetmeye/kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazların
imali için kalınlığı < 53 mm.yi tek kaset sambleleri

TL 3000

26.40.51.70.00 Video kafaları TL 3000

26.40.51.70.00 Video kafalarının aksam, parça ve aksesuarı TL 3000

26.40.51.70.00 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 parçaları ve aksesuarları

TL 3000

26.40.51.70.00 Elektronik montajlı; kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus
sinematoğrafik ses cihazlarına için aksam, parça

TL 3000

26.40.51.70.00 Elektronik montajlı; diğer kayıt cihazı aksam, parçası TL 3000

26.40.51.70.00 Elektronik montajlı telefonlara cevap verme makinelerinin aksam,
parçası

TL 3000

26.40.51.70.00 Diğer şekilde montajlı diğer kayıtlı cihazların aksam, parça TL 3000

26.40.51.80.00 Mikrofon ve mesnetlerine ait aksam; parçalar TL 3000

26.40.51.80.00 Mikrofon, hoparlör, yükselteç, kulaklık aksam, parçalar TL 3000

26.40.51.80.00 Telli telefon cihazları aksam, parçaları TL 3000

26.40.51.80.00 HS 85.18'deki (Mikrofon, hoparlör, kulaklık, ses yükseltici setler,
mesnetleri) cihazların aksam ve parçaları

TL 3000
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26.40.51.80.00 Hoparlörlere ait aksam, parçalar TL 3000

26.40.51.80.00 Telli telgraf ve telsiz cihazlarına ait aksam; parçalar TL 3000

26.40.51.80.00 Telli telefon cihazları mikrofonlarına ait aksam, parçalar TL 3000

26.40.52.00.00 Alıcı cihazı bulunan verici cihaz, dijital kamera, monitör,
projektörlerin diğerlerinden aksam, parçası

TL 3000

26.40.52.00.00 Radyo alıcılarının ve vericilerinin parçaları TL 3000

26.40.52.00.00 Alıcı cihazı bulunan verici cihaz, dijital kamera, monitör,
projektörlerin plastikten aksam, parçası

TL 3000

26.40.60.00.00 Bir televizyon alıcısıyla birlikte kullanılabilir türden oyun
makineleri

adet 2600

26.40.60.00.00 Video oyunları, televizyonla birlikte kullanılanlar (video oyun
konsolları dahil)

adet 2600

26.51.11.20.00 Pusulalar adet 2600

26.51.11.20.00 Yön bulma pusulaları (manyetik, giroskopik, dürbün ve konum
bulma pusulaları dahil)

adet 2600

26.51.11.50.00 Diğer havacılık, uzay yolculukları için (diğer) sistem adet 2600

26.51.11.50.00 Diğer kullanımlar için düşük sürati gösteren diğer alet ve cihazlar adet 2600

26.51.11.50.00 Diğer havacılık, uzay yolculukları için (elektrikli/elektronik)
sistem

adet 2600

26.51.11.50.00 Diğer kullanımlar için düşük sürati gösteren elektrikli/elektronik
alet ve cihazlar

adet 2600

26.51.11.50.00 Hava veya uzay seyrüseferleri için kullanılan alet ve cihazlar
(pusulalar hariç)

adet 2600

26.51.11.50.00 Sivil hava taşıtları için düşük sürati gösteren diğer alet ve cihazlar adet 2600

26.51.11.50.00 Sivil hava taşıtları için düşük sürati gösteren elektrikli/elektronik
alet ve cihazlar

adet 2600

26.51.11.80.00 Deniz ve nehir seyahatleri için elektronik alet ve cihazlar adet 2600

26.51.11.80.00 Akustik ve ultrasonik iskandil aletleri, ultrasonik detektör adet 2600

26.51.11.80.00 Diğer seyrüsefer alet ve cihazları adet 2600

26.51.11.80.00 Seyrüferlerde kullanılan alet ve cihazlar (deniz veya nehir için
olanlar dahil) (hava veya uzay seyrüseferleri için olanlar ile
pusulalar hariç)

adet 2600

26.51.12.15.00 Elektronik fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları adet 2600

26.51.12.15.00 Elektronik telemetreler adet 2600

26.51.12.15.00 Elektronik telemetreler, teodolitler ve takometreler ve
fotogrametrik alet ve cihazlar

adet 2600

26.51.12.15.00 Elektronik teodolitler ve takimetreler adet 2600

26.51.12.35.00 Meteorolojiye ait elektronik alet ve cihazlar adet 2600

26.51.12.35.00 Jeofiziğe ait elektronik alet ve cihazlar adet 2600

26.51.12.35.00 Elektronik alet ve cihazlar (pusulalar hariç), meteorolojik,
hidrolojik ve jeofizik amaçlar için

adet 2600

26.51.12.35.00 Hidrolojiye ait elektronik alet ve cihazlar adet 2600

26.51.12.39.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer elektronik alet ve cihazlar adet 2600

26.51.12.39.00 Jeodezi ait elektronik alet ve cihazlar adet 2600

26.51.12.39.00 Oşinografik ve hidrografik elektronik alet ve cihazlar adet 2600

26.51.12.70.00 Hidrolojiye ait diğer alet ve cihazlar adet 2600

26.51.12.70.00 Hidrografiye ait elektrikli alet ve cihazlar adet 2600

26.51.12.70.00 Hidrografiye ait diğer alet ve cihazlar adet 2600
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26.51.12.70.00 Elektrikli teodolitler ve takeometreler adet 2600

26.51.12.70.00 Jeofiziğe ait elektrikli alet ve cihazlar adet 2600

26.51.12.70.00 Meteorolojiye ait elektrikli alet ve cihazlar adet 2600

26.51.12.70.00 Ölçme (surveying) (fotogrametrik ölçme dahil), hidrografik,
oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya coğrafi aletler veya
cihazlar (elektronik olmayan) (seviye tespit aletleri ve pusulalar
hariç); elektronik olmayan telemetreler

adet 2600

26.51.12.70.00 Elektrikli telemetreler adet 2600

26.51.12.70.00 Elektrikli fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları adet 2600

26.51.12.70.00 Diğer yer su hava ölçüm alet cihazları adet 2600

26.51.12.70.00 Diğer teodolitler takeometreler adet 2600

26.51.12.70.00 Diğer telemetreler adet 2600

26.51.12.70.00 Diğer fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları adet 2600

26.51.12.70.00 Diğer elektrikli yer, su, hava ölçüm alet cihazları adet 2600

26.51.12.70.00 Hidrolojiye ait elektrikli alet ve cihazlar adet 2600

26.51.12.70.00 Jeodezi ait elektrikli alet ve cihazları adet 2600

26.51.12.70.00 Jeofiziğe ait diğer alet ve cihazlar adet 2600

26.51.12.70.00 Jeodezi ait diğer alet ve cihazları adet 2600

26.51.20.20.00 Radar cihazları adet 2600

26.51.20.20.00 Meteorolojik radarlar adet 2600

26.51.20.20.00 Diğer radarlar adet 2600

26.51.20.20.00 Telsiz altimetreleri adet 2600

26.51.20.50.00 Seyrüsefere yardımcı telsiz cihazları (telsiz işaret ışıkları, telsiz
şamandıraları, alıcılar, birden çok anteni veya yönlü çerçeve
anteni olanlar dahil)

adet 2600

26.51.20.50.00 İstikamet bulucular adet 2600

26.51.20.50.00 Diğer elsiz seyrüsefer yardımcı cihazları adet 2600

26.51.20.50.00 Telsiz seyrüsefer alıcıları adet 2600

26.51.20.50.00 Uydu seyrüsefer telsiz alıcıları adet 2600

26.51.20.80.00 Elektro manyetik dalgalarla çalışan uzaktan kumanda cihazları
(remote control)

adet 2600

26.51.20.80.00 Oyuncaklar ve küçültülmüş modeller için uzaktan kumanda
etmeye mahsus telsiz cihazları

adet 2600

26.51.20.80.00 Sivil hava taşıtları için uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz
cihazları

adet 2600

26.51.20.80.00 Uzaktan kumanda etmeye mahsus diğer telsiz cihazları adet 2600

26.51.20.80.00 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kapı açıcılar adet 2600

26.51.20.80.00 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)

adet 2600

26.51.31.00.00 Diğer hassas teraziler (hassasiyet =< 5 santigram) TL 3000

26.51.31.00.00 Elektrikli/elektronik hassas teraziler (hassasiyet =< 5 santigram) TL 3000

26.51.31.00.00 Diğer hassas terazilerin aksam, parça ve aksesuarı TL 3000

26.51.31.00.00 Tartılar, hassasiyeti 5 santigram (cg) veya daha yüksek olanlar,
ağırlıkları ile birlikte olsun veya olmasın; bunların parça ve
aksesuarları

TL 3000

26.51.31.00.00 Elektrikli/elektronik hassas terazilerin aksam, parça, aksesuarı TL 3000
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26.51.32.00.00 Diğer resim aletleri adet 2600

26.51.32.00.00 Diğer çizim yapmaya mahsus aletler adet 2600

26.51.32.00.00 Diğer çizim masa ve makineleri adet 2600

26.51.32.00.00 Çizim masaları ve makineleri ile diğer çizim, işaretleme veya
matematiksel hesaplama aletleri

adet 2600

26.51.32.00.00 Çizim masaları için elektrikli/elektronik çiziciler adet 2600

26.51.32.00.00 Çizim masaları için diğer çiziciler adet 2600

26.51.32.00.00 Elektrikli/elektronik çizim masa ve makineleri adet 2600

26.51.32.00.00 Resim, çizim, hesap yapmaya mahsus elektrikli/elektronik
çiziciler

adet 2600

26.51.32.00.00 Pergel takımları adet 2600

26.51.32.00.00 Pantograflar adet 2600

26.51.32.00.00 Hesap yapmaya mahsus aletler adet 2600

26.51.33.10.00 Diğer kalibreler adet 2600

26.51.33.10.00 Diğer mikrometreler adet 2600

26.51.33.10.00 Elektrikli/elektronik kalibreler adet 2600

26.51.33.10.00 Mikrometreler ve kumpaslar (çap pergelleri) (verniyeli, kadranlı
veya elektronik kumpaslar (çap pergelleri) dahil)

adet 2600

26.51.33.10.00 Elektrikli/elektronik mikrometreler adet 2600

26.51.33.30.00 Elektrikli/elektronik diğer mikyaslar, göstergeler adet 2600

26.51.33.30.00 Diğer çeşit diğer mikyaslar, göstergeler adet 2600

26.51.33.30.00 Ölçüm aletleri, ayarlanabilenler adet 2600

26.51.41.00.00 Sivil hava taşıtları için iyonlaşma ışınlarını ölçmeye/bulmaya
mahsus alet ve cihazlar

adet 2600

26.51.41.00.00 İyonlaştırıcı radyasyon belirleme veya ölçme için kullanılan alet
ve cihazlar

adet 2600

26.51.41.00.00 Diğer kullanım için iyonlaşma ışınlarını ölçmeye/bulmaya mahsus
alet ve cihazlar

adet 2600

26.51.42.00.00 Diğer kullanımlar için osiloskoplar ve osilograflar (katot ışınlı
olanlar)

adet 2600

26.51.42.00.00 Katot ışınlı osiloskoplar ve katot ışınlı osilograflar adet 2600

26.51.42.00.00 Sivil hava taşıtları için osiloskoplar ve osilograflar (katot ışınlı
olanlar)

adet 2600

26.51.43.10.00 Multimetreler (avometreler) adet 2600

26.51.43.10.00 Diğer kullanım için elektronik multimetreler (kaydedici tertibatı
olmayanlar)

adet 2600

26.51.43.10.00 Diğer kullanım için elektrikli multimetreler (kaydedici tertibatı
olmayanlar)

adet 2600

26.51.43.10.00 Sivil hava taşıtları için multimetreler (kaydedici tertibatı
olmayanlar)

adet 2600

26.51.43.30.00 Diğer kullanım için volt, amper, om, güç ölçü, kontrol alet-
cihazları, elektronik (kaydedici tertibatı olmayan)

adet 2600

26.51.43.30.00 Elektronik alet ve cihazlar (kayıt cihazsız), voltaj, akım, direnç
veya elektrik gücü ölçmek veya denetlemek için (multimetreler
(avometreler), osiloskoplar ve osilograflar hariç)

adet 2600

26.51.43.30.00 Sivil hava taşıtı için volt, amper, om, güç ölçü, kontrol alet-
cihazları, elektronik (kaydedici tertibatı olmayan)

adet 2600

26.51.43.55.00 Diğer kullanımlar için voltmetre; elektronik olmayan adet 2600

26.51.43.55.00 Sivil hava taşıtları için voltmetre; elektronik olmayan adet 2600
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26.51.43.55.00 Voltmetreler adet 2600

26.51.43.59.00 Diğer kullanım için amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları,
elektronik olmayan (kaydedici tertibatsız)

adet 2600

26.51.43.59.00 Elektronik olmayan aletler ve cihazlar (kayıt cihazsız), voltaj,
akım, direnç veya elektrik gücü ölçmek veya denetlemek için
(multimetreler (avometreler), voltmetreler hariç)

adet 2600

26.51.43.59.00 Sivil hava taşıtı için amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları,
elektronik olmayan (kaydedici tertibatı olmayan)

adet 2600

26.51.44.00.00 Telekomünikasyon alet ve cihazları adet 2600

26.51.44.00.00 Diğer kullanım için telekomünikasyon özel alet ve cihazları adet 2600

26.51.44.00.00 Sivil hava taşıtları için telekomünikasyon özel alet ve cihazları adet 2600

26.51.45.20.00 Yarı iletken disklerin, tertibatın ölçülmesine, kontrolüne mahsus
cihazlar

adet 2600

26.51.45.20.00 Alet ve cihazlar, yarı iletken yonga plakaları veya aygıtları ölçmek
veya kontrol etmek için

adet 2600

26.51.45.30.00 Diğer kullanım için amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları,
elektronik (kaydedici tertibatı olan)

adet 2600

26.51.45.30.00 Sivil hava taşıtı için amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları,
elektronik (kaydedici tertibatı olan)

adet 2600

26.51.45.30.00 Sivil hava taşıtı için amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları,
elektronik olmayan (kaydedici tertibatı olan)

adet 2600

26.51.45.30.00 Sivil hava taşıtı için diğer alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı olan) adet 2600

26.51.45.30.00 Sivil hava taşıtları için multimetreler (kaydedici tertibatı olanlar) adet 2600

26.51.45.30.00 Sivil hava taşıtları için osiloskoplar ve osilograflar (diğerleri,
kaydedici tertibatı olan)

adet 2600

26.51.45.30.00 Diğer kullanım için amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları,
elektronik olmayan (kaydedici tertibatlı)

adet 2600

26.51.45.30.00 Diğer kullanım için diğer alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı olan) adet 2600

26.51.45.30.00 Diğer kullanım için elektrikli multimetreler (kaydedici tertibatı
olanlar)

adet 2600

26.51.45.30.00 Diğer kullanım için elektronik multimetreler (kaydedici tertibatı
olanlar)

adet 2600

26.51.45.30.00 Diğer kullanımlar için osiloskoplar ve osilograflar (diğerleri,
kaydedici tertibatı olan)

adet 2600

26.51.45.30.00 Osiloskoplar ve osilograflar, multimetreler, diğer amper, om, güç
ölçü, kontrol alet-cihazları ve diğer alet ve cihazlar (kayıt cihazlı
olanlar) (gaz, sıvı veya elektrik teminini veya üretimini ölçenler
hariç)

adet 2600

26.51.45.55.00 Diğer kullanım için diğer ışın, elektrik ölçü, kontrol alet ve
cihazları; elektronik

adet 2600

26.51.45.55.00 Diğer kullanımlar için osiloskoplar ve osilograflar (elektronik
olanlar)

adet 2600

26.51.45.55.00 Elektronik osiloskoplar ve osilograflar ile diğer elektronik ışın,
elektrik ölçü, kontrol alet ve cihazları (kayıt cihazsız olanlar) (gaz,
sıvı veya elektrik teminini veya üretimini ölçenler hariç)

adet 2600

26.51.45.55.00 Sivil hava taşıtı için diğer ışın, elektrik ölçü, kontrol alet ve
cihazları; elektronik

adet 2600

26.51.45.55.00 Sivil hava taşıtları için osiloskoplar ve osilograflar (elektronik
olanlar)

adet 2600

26.51.45.59.00 Diğer kullanım için diğer ışın, elektrik ölçü, kontrol alet ve
cihazları; elektronik olmayan

adet 2600
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26.51.45.59.00 Diğer kullanımlar için osiloskoplar ve osilograflar (diğerleri) adet 2600

26.51.45.59.00 Elektronik olmayan osiloskoplar ve osilograflar ile diğer
elektronik olmayan ışın, elektrik ölçü, kontrol alet ve cihazları
(kayıt cihazsız olanlar) (gaz, sıvı veya elektrik miktarını veya
üretimini ölçenler hariç)

adet 2600

26.51.45.59.00 Sivil hava taşıtı için diğer ışın, elektrik ölçü, kontrol alet ve
cihazları; elektronik olmayan

adet 2600

26.51.45.59.00 Sivil hava taşıtları için osiloskoplar ve osilograflar (diğerleri) adet 2600

26.51.51.10.00 Termometreler (sıvı dolu, doğrudan okunanlar), diğer aletlerle
kombine olmayan (klinik veya veteriner termometreleri hariç)

adet 2600

26.51.51.10.00 Ovülasyon sıvılı termometre (yekpare cam gövdeli, cıvalı) adet 2600

26.51.51.10.00 Diğer sıvı termometreler adet 2600

26.51.51.35.00 Elektronik termometreler ve pirometreler, diğer aletlerle kombine
olmayan (sıvı dolu olanlar hariç)

adet 2600

26.51.51.35.00 Diğer kullanım için kayıt edici tertibatı olmayan elektronik
termometreler

adet 2600

26.51.51.35.00 Diğer kullanım için kayıt edici tertibatı olan elektronik
termometreler

adet 2600

26.51.51.35.00 Sivil hava taşıtları için elektronik termometre adet 2600

26.51.51.39.00 Başka yerde sınıflandırılmamış termometreler, diğer aletlerle
kombine ve sıvı dolu olmayanlar

adet 2600

26.51.51.39.00 Diğer çeşit termometreler adet 2600

26.51.51.39.00 Diğer kullanım için kayıt edici tertibatı olan elektrikli
termometreler

adet 2600

26.51.51.39.00 Diğer kullanım için kayıt edici tertibatı olmayan elektrikli
termometreler

adet 2600

26.51.51.39.00 Diğer pirometreler adet 2600

26.51.51.39.00 Sivil hava taşıtları için elektronik diğer termometre adet 2600

26.51.51.50.00 Diğer barometreler adet 2600

26.51.51.50.00 Elektronik/elektrikli barometreler adet 2600

26.51.51.50.00 Barometreler, diğer aletlerle kombine olmayan (barometrik
altimetreler, simpiesometreler dahil)

adet 2600

26.51.51.75.00 Diğer kullanım için elektronik diğer ölçüm aletleri adet 2600

26.51.51.75.00 Elektronik hidrometreler, higrometreler ve psikrometreler adet 2600

26.51.51.75.00 Sivil hava taşıtları için elektronik diğer ölçüm aletleri adet 2600

26.51.51.79.00 Diğer kullanım için elektrikli diğer ölçüm aletleri adet 2600

26.51.51.79.00 Sivil hava taşıtları için elektrikli diğer ölçüm aletleri adet 2600

26.51.51.79.00 Diğer kullanımlar için diğer ölçüm aletleri adet 2600

26.51.51.79.00 Elektronik olmayan hidrometreler, higrometreler ve
psikrometreler (higrograflar, termo-higrograflar, baro-termo-
higrograflar, aktinometreler, pagoskoplar dahil; atmosferik
iskandiller için kullanılan radyosondalar hariç)

adet 2600

26.51.52.35.00 Diğer kullanım için elektronik debimetreler adet 2600

26.51.52.35.00 Sivil hava taşıtları için elektronik debimetreler adet 2600

26.51.52.35.00 Elektronik debimetreler (miktar ölçerler, hidrometrik çarklar
hariç)

adet 2600

26.51.52.39.00 Diğer kullanım için sıvıların akışını/seviyesini ölçmeye mahsus
diğer elektronik cihazlar

adet 2600

26.51.52.39.00 Sivil hava taşıtları için sıvıların akışını/seviyesini ölçmeye mahsus
diğer elektronik cihazlar

adet 2600
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26.51.52.39.00 Elektronik alet ve cihazlar, sıvıların seviyesini ölçmek veya
kontrol etmek için

adet 2600

26.51.52.55.00 Sivil hava taşıtları için diğer debimetreler adet 2600

26.51.52.55.00 Elektronik olmayan debimetreler (miktar ölçerler, hidrometrik
çarklar hariç)

adet 2600

26.51.52.55.00 Diğer kullanım için diğer debimetreler adet 2600

26.51.52.59.00 Diğer kullanım için sıvıların akışını/seviyesini ölçmeye mahsus
diğer cihazlar

adet 2600

26.51.52.59.00 Elektronik olmayan alet ve cihazlar, sıvıların seviyesini ölçmek
veya kontrol etmek için

adet 2600

26.51.52.59.00 Sivil hava taşıtları için sıvıların akışını/seviyesini ölçmeye mahsus
diğer cihazlar

adet 2600

26.51.52.71.00 Diğer kullanım için basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus
elektronik cihazlar

adet 2600

26.51.52.71.00 Elektronik basınç ölçü aletleri, sensörleri, göstergeleri ve ileticileri adet 2600

26.51.52.71.00 Sivil hava taşıtları için basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus
elektronik cihazlar

adet 2600

26.51.52.74.00 Elektronik olmayan spiral veya metal diyafram tipi basınç ölçü
aletleri

adet 2600

26.51.52.74.00 Sivil hava taşıtları için spiral/metal diyafram tipi basınç
göstergeleri

adet 2600

26.51.52.74.00 Diğer kullanım için için spiral/metal diyafram tipi basınç
göstergeleri

adet 2600

26.51.52.79.00 Diğer cihazlar, basıncı ölçmek veya kontrol etmek için: diğerleri adet 2600

26.51.52.79.00 Diğer kullanım için basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus diğer
cihazlar

adet 2600

26.51.52.79.00 Sivil hava taşıtları için basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus
diğer cihazlar

adet 2600

26.51.52.83.00 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)

adet 2600

26.51.52.83.00 Sivil hava taşıtları için elektronik diğer alet ve cihazlar adet 2600

26.51.52.83.00 Diğer kullanım için elektronik diğer alet ve cihazlar adet 2600

26.51.52.89.00 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)

adet 2600

26.51.52.89.00 Sivil hava taşıtları için diğer alet ve cihazlar; adet 2600

26.51.52.89.00 Diğer kullanım için diğer alet ve cihazlar; adet 2600

26.51.53.13.00 Elektronik gaz veya duman analiz cihazları adet 2600

26.51.53.13.00 Elektronik gaz/duman analiz cihazları adet 2600

26.51.53.19.00 Diğer gaz ve duman analiz cihazları adet 2600

26.51.53.19.00 Elektronik olmayan gaz veya duman analiz cihazları adet 2600

26.51.53.20.00 Kromatograflar ve elektroforez aletleri adet 2600

26.51.53.20.00 Kromatograflar ve elektroforez cihazları adet 2600

26.51.53.30.00 Spektrofotometreler ve spektrograflar adet 2600

26.51.53.30.00 Spektrometreler adet 2600

26.51.53.30.00 Optik ışınımları kullanan spektrometreler, spektrofotometreler vb. adet 2600
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26.51.53.50.00 Başka yerde sınıflandırılmamış optik ışınımları kullanan alet ve
cihazlar

adet 2600

26.51.53.50.00 Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (uv, görülebilir ışınlar, ır) adet 2600

26.51.53.81.00 Elektronik ph ve rh metreler, iletkenlik ve elektrokimyasal
nicelikleri ölçmek için kullanılan diğer cihazlar (laboratuvar/alan
kullanımları, izleme/kontrol kullanımları için olanlar dahil)

adet 2600

26.51.53.81.00 Elektronik ph metreler, rh metreler ve iletkenliği ölçen diğer
aletler

adet 2600

26.51.53.83.00 Optik ışınlı alet ve cihazlar, elektronik, diğer adet 2600

26.51.53.83.00 Diğer elektronik aletler ve cihazlar adet 2600

26.51.53.83.00 İzole edici ve iletken tabakaların özelliklerinin analizi için
elektronik cihaz

adet 2600

26.51.53.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer aletler ve cihazlar, fiziksel
veya kimyasal analizler için

adet 2600

26.51.53.90.00 Diğer optik ışınlı alet ve cihazlar adet 2600

26.51.53.90.00 İzole edici ve iletken tabakaların fiziksel özelliklerinin analizi için
diğer cihazlar

adet 2600

26.51.53.90.00 Pozometreler adet 2600

26.51.53.90.00 Diğer viskozimetreler, porozimetreler, dilatometreler adet 2600

26.51.61.00.00 Difraksiyon cihazları adet 2600

26.51.61.00.00 Elektron ve proton mikroskopları adet 2600

26.51.61.00.00 Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için elektron
mikroskoplar

adet 2600

26.51.61.00.00 Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazları adet 2600

26.51.62.10.00 Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen sentetik deney ve
kontrollerine mahsus elektronik cihazlar

adet 2600

26.51.62.10.00 Elektronik makineler ve cihazlar, metallerin mekanik özelliklerini
test etmek için (arızaları bulmak için kullanılan metalografik
makineler ile cihazlar, aletler hariç)

adet 2600

26.51.62.10.00 Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen çok amaçlı/çekme
deney ve kontrollerine mahsus elektronik cihazlar

adet 2600

26.51.62.10.00 Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen diğer deney ve
kontrollerine mahsus elektronik cihazlar

adet 2600

26.51.62.30.00 Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen elektrikli makine ve
cihazlar

adet 2600

26.51.62.30.00 Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen diğer makine ve
cihazlar

adet 2600

26.51.62.30.00 Elektronik olmayan makineler ve cihazlar, metalleri test etmek
için

adet 2600

26.51.62.55.00 Elektronik makineler ve cihazlar, malzemelerin özelliklerini test
etmek için (metaller için olanlar hariç)

adet 2600

26.51.62.55.00 Diğer maddeleri denemeye, kontrol etmeye mahsus elektronik
makine ve cihazlar

adet 2600

26.51.62.55.00 Dokumaya elverişli maddeleri, kağıt/kartonları denemeye, kontrol
etmeye mahsus elektronik makine ve cihazlar

adet 2600

26.51.62.59.00 Diğer maddeleri denemeye, kontrol etmeye mahsus diğer makine
ve cihazlar

adet 2600

26.51.62.59.00 Diğer maddeleri denemeye, kontrol etmeye mahsus elektrikli
makine ve cihazlar

adet 2600
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26.51.62.59.00 Elektronik olmayan makineler ve cihazlar, malzemelerin
özelliklerini test etmek için (tekstil, kağıt, karton, plastik, ahşap,
beton, kauçuk, deri/muşamba dahil, metaller hariç)

adet 2600

26.51.63.30.00 Gaz sayaçları adet 2600

26.51.63.30.00 Gaz temin veya üretim sayaçları (kalibre edilmiş olanlar dahil) adet 2600

26.51.63.50.00 Sıvı temin veya üretim sayaçları (kalibre edilmiş olanlar dahil)
(pompalar hariç)

adet 2600

26.51.63.50.00 Sıvı sayaçları adet 2600

26.51.63.70.01 Reaktif sayaçlar adet 2600

26.51.63.70.02 Güç ölçen demantmetreli (sarfiyat) sayaçları adet 2600

26.51.63.70.03 Elektronik elektrik sayaçları adet 2600

26.51.63.70.04 Diğer elektrik sayaçları adet 2600

26.51.63.70.05 Alternatif akım için tek fazlı elektronik elektrik sayaçları adet 2600

26.51.63.70.06 Alternatif akım için tek fazlı diğer elektrik sayaçları adet 2600

26.51.63.70.07 Alternatif akım için çok fazlı elektronik elektrik sayaçları adet 2600

26.51.63.70.08 Alternatif akım için çok fazlı diğer elektrik sayaçları adet 2600

26.51.63.70.09 Aktif sayaçlar adet 2600

26.51.64.30.00 Elektronik veya elektrikli olan devir adedi sayaçları, üretim
sayaçları, taksimetreler, milometreler , pedometreler vb

adet 2600

26.51.64.30.00 Diğer devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler,
milometreler , pedometreler vb

adet 2600

26.51.64.30.00 Devir, üretim ve giriş sayaçları, bilardo metreler, taksimetreler,
milometreler, pedometreler, elle kullanılan sayaçlar, ölçekler, kısa
zaman aralıklarını ölçmek için kullanılan aletler/cihazlar

adet 2600

26.51.64.30.00 Sivil havacılık için devir adedi, üretim sayaçları, taksimetre,
milometre, pedometre vb.

adet 2600

26.51.64.53.00 Taşıt hız göstergeleri adet 2600

26.51.64.53.00 Taşıtlara için diğer hız göstergeleri adet 2600

26.51.64.53.00 Taşıtlara için elektronik/elektrikli hız göstergeleri adet 2600

26.51.64.55.00 Diğer hız göstergeleri ve takometreler adet 2600

26.51.64.55.00 Sivil hava taşıtları için hız göstergeleri ve takometreler adet 2600

26.51.64.55.00 Takometreler adet 2600

26.51.64.70.00 Elektronik/elektrikli stroboskoplar adet 2600

26.51.64.70.00 Stroboskoplar (stroboskopların içine daimi olarak dahil edilen
fotografik veya sinematografik kameralar dahil)

adet 2600

26.51.64.70.00 Diğer stroboskoplar adet 2600

26.51.65.00.00 Hidrolik veya pnömatik bacalardan otomatik olarak duman çekme
regülatörleri

adet 2600

26.51.65.00.00 Hidrolik veya pnömatik diğer alet ve cihazlar adet 2600

26.51.65.00.00 Sivil hava taşıtları için hidrolik veya pnömatik alet ve cihazlar adet 2600

26.51.65.00.00 Hidrolik veya pnömatik seviye kontrol cihazları adet 2600

26.51.65.00.00 Hidrolik veya pnömatik otomatik ayar veya kontrol alet ve
cihazları

adet 2600

26.51.66.20.00 Elektronik/elektrikli deney standları kg 1500

26.51.66.20.00 Deney standları kg 1500

26.51.66.20.00 Diğer çeşit deney standları kg 1500
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26.51.66.30.00 HS 90 (Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi
alet.) içinde başka yerde sınıflandırılmamış optik aletler, cihazlar
ve makineler, ölçme veya kontrol için kullanılanlar

adet 2600

26.51.66.30.00 Diğer optik alet ve cihazlar adet 2600

26.51.66.30.00 Yarı iletken disk kontrolüne mahsus cihazlar adet 2600

26.51.66.30.00 Yarı iletken disklerin yüzeylerinin kirliliğini ölçen cihazlar adet 2600

26.51.66.50.00 Elektronik olarak geometrik şekilleri ölçen alet, cihaz, makine adet 2600

26.51.66.50.00 Elektronik planimetreler adet 2600

26.51.66.50.00 Geometrik nicelikleri ölçme veya kontrol için kullanılan
elektronik alet, cihaz ve makineler (karşılaştırıcılar, koordinat
ölçme makineleri (CMM'ler) dahil)

adet 2600

26.51.66.50.00 Yarı iletken disk/taslak kontr./yarı iletkenin imalinde kullanılan
fotomastik kontrolüne ait olanlar (elektronik)

adet 2600

26.51.66.70.00 Diğer kullanım için elektronik diğer alet makine ve cihazlar adet 2600

26.51.66.70.00 Diğer elektronik aletler, cihazlar, vb., ölçme veya kontrol için adet 2600

26.51.66.70.00 Elektronik su terazileri adet 2600

26.51.66.70.00 Sivil hava taşıtları için elektronik diğer alet makine ve cihazlar adet 2600

26.51.66.83.00 Diğer aletler, cihazlar, vb., geometrik nicelikleri ölçme veya
kontrol için

adet 2600

26.51.66.83.00 Diğer geometrik şekilleri ölçen alet, cihaz, makine adet 2600

26.51.66.83.00 Diğer kullanım için diğer alet ve cihazlar adet 2600

26.51.66.83.00 Diğer şekilde planimetreler adet 2600

26.51.66.83.00 Elektrikli planimetreler adet 2600

26.51.66.83.00 Sivil hava taşıtları için geometrik büyüklükleri ölçmeye/kontrole
mahsus olan diğer aletler

adet 2600

26.51.66.89.00 Diğer kullanım için elektrikli diğer ölçüm ve kontrol alet ve
cihazlar

adet 2600

26.51.66.89.00 Diğer şekilde diğer ölçüm ve kontrol alet, cihaz, makineler adet 2600

26.51.66.89.00 Elektronik olmayan ölçme makineleri ve aletleri (deney stantları,
optik aletler ve cihazlar ile mekanik parçaları dengelemek veya
geometrik nicelikleri ölçmek/kontrol etmek için kullanılan makine
ve aletler hariç)

adet 2600

26.51.66.89.00 Sivil hava taşıtları için diğer şekilde diğer ölçüm ve kontrol alet ve
cihazlar

adet 2600

26.51.70.15.00 Sivil hava taşıtları için elektronik termostatlar adet 2600

26.51.70.15.00 Elektronik termostatlar adet 2600

26.51.70.15.00 Diğer kullanım için elektronik termostatlar adet 2600

26.51.70.19.00 Elektronik olmayan termostatlar adet 2600

26.51.70.19.00 Diğer kullanım için elektrikli tetikleme cihazı bulunan
termostatlar

adet 2600

26.51.70.19.00 Diğer kullanım için diğer termostatlar adet 2600

26.51.70.19.00 Sivil hava taşıtları için diğer termostatlar adet 2600

26.51.70.19.00 Sivil hava taşıtları için elektrikli tetikleme cihazı bulunan
termostatlar

adet 2600

26.51.70.30.00 Diğer kullanım için diğere basınç kontrol cihazları adet 2600

26.51.70.30.00 Diğer kullanım için elektronik basınç kontrol cihazları adet 2600

26.51.70.30.00 Monostatlar (basınç kontrol cihazları) adet 2600

26.51.70.30.00 Sivil hava taşıtları için basınç kontrol cihazları (manostatlar); adet 2600

26.51.70.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış ayar veya kontrol alet ve cihazları adet 2600



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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26.51.70.90.00 Diğer alet ve cihazlar adet 2600

26.51.81.00.00 Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların birleştirilmiş
elektronik aksam ve parçaları

TL 3000

26.51.81.00.00 Radar cihazlarının ve seyrüsefere yardımcı radyo cihazlarının
parçaları

TL 3000

26.51.81.00.00 Radar cihazları (iki/daha fazla diğer aksam ve parçayı birleştirerek
meydana getirilen montaj ve yarı montajlar)

TL 3000

26.51.81.00.00 Radar cihazları (iki/daha fazla elektronik aksam ve parçayı
birleştirerek meydana getirilen montaj ve yarı montajlar)

TL 3000

26.51.81.00.00 Hava taşıtı, radar, telsiz-uzaktan kumanda cihazcılarının diğer
aksam, parçaları

TL 3000

26.51.82.00.00 Diğer kullanım için elektrik/elektronik rezistanslı termometre
algılayıcısı (RTD)

TL 3000

26.51.82.00.00 Diğer kullanım için elektrik/elektronik optik pirometreler için
algılayıcılar

TL 3000

26.51.82.00.00 Diğer ölçüm cihazlarını aksam, parça ve aksesuarı TL 3000

26.51.82.00.00 Elektrikli/elektronik ölçü aletleri aksam, aksesuarı TL 3000

26.51.82.00.00 Fiziksel ve kimyasal analiz cihazlarının aksam, parça ve aksesuar TL 3000

26.51.82.00.00 Jeofizik, hidroloji elektrik/elektronik alet cihaz aksam, parçaları TL 3000

26.51.82.00.00 Jeofizik, hidrolojik diğer alet, cihazların aksam, parçaları TL 3000

26.51.82.00.00 Kromatograf, elektroforez, yüzey gerilimi, genleşme vb.
özellikleri ölçen alet, cihazlalrının aksamları

TL 3000

26.51.82.00.00 Meteorolojik elektrik/elektronik alet, cihaz aksam; parçaları TL 3000

26.51.82.00.00 Mikrotomlar TL 3000

26.51.82.00.00 Optik alet, cihaz, sinema, ölçü, ayar makine ve cihazların diğer
parçaları

TL 3000

26.51.82.00.00 Sivil hava taşıtları için diğer ölçüm cihazlarının aksam, parçası TL 3000

26.51.82.00.00 Sivil hava taşıtları için elektrikli/elektronik ölçüm cihazlarının
aksam, parçası

TL 3000

26.51.82.00.00 Sivil hava taşıtları için elektronik ışın elektrik ölçü, kontrol alet,
cihazların aksam, parçası

TL 3000

26.51.82.00.00 Sivil hava taşıtları için sıvı/gaz ölçüm cihazının aksam, parça,
aksesuarı

TL 3000

26.51.82.00.00 Yarı iletken disklerin, tertibatın ölçülmesine, kontrolüne mahsus
cihazın aksam, parçası

TL 3000

26.51.82.00.00 Diğer kullanım için elektrik/elektronik termokopul TL 3000

26.51.82.00.00 Diğer kullanım için elektronik ışın elektrik ölçü, kontrol alet,
cihazların aksam, parçası

TL 3000

26.51.82.00.00 Diğer kullanım için için sıvı/gaz ölçüm cihazının aksam, parça,
aksesuarı

TL 3000

26.51.82.00.00 Diğer ölçü aletleri aksam, parça ve aksesuar TL 3000



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
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26.51.82.00.00 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

TL 3000

26.51.82.00.00 Diğer kullanım için diğer ölçüm cihazlarının (elektronik/elektrikli)
aksam, parça, aksesuarı

TL 3000

26.51.83.00.00 Mikroskopların (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon
cihazlarının parça ve aksesuarları

TL 3000

26.51.83.00.00 Elektron, proton mikroskopları, difraksiyon cihazı aksam, parça
ve aksesuar

TL 3000

26.51.83.00.00 Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için elektron
mikroskopların aksamı

TL 3000

26.51.84.33.00 Elektronik elektrik sayaçlarına ait aksam, parçalar TL 3000

26.51.84.33.00 Elektrik temin veya üretim sayaçlarının parça ve aksesuarları TL 3000

26.51.84.33.00 Diğer elektrik sayaçlarına ait aksam, parçalar TL 3000

26.51.84.35.00 Diğer sayaçlara ait aksam, parçalar TL 3000

26.51.84.35.00 Gaz veya sıvı temin ya da üretim sayaçlarının parça ve
aksesuarları (sıvı pompaları için olanlar hariç)

TL 3000

26.51.84.50.00 HS 90.29'dakilerin (devir sayaçlarının, üretim sayaçlarının,
taksimetrelerin, milometrelerin, pedometrelerin, takometrelerin,
stroboskopların aksam, parça ve aksesuarları) aksam ve parçaları

TL 3000

26.51.84.50.00 Diğer (devir, üretim, mesafe, hız vb.) sayaçlarının aksam, parçası TL 3000

26.51.85.20.00 Sivil hava taşıtı için; diğer alet, cihaz ve makinelerın aksam,
parçası

TL 3000

26.51.85.20.00 Sivil hava taşıtı için; yarı iletken diskin yüzeyinin kirliliğini
ölçmeye mahsus optik alet ve cihazın aksam, parçası

TL 3000

26.51.85.20.00 Sivil hava taşıtı için;yarı iletken disk/taslak kontr./yarı iletkenin
imalinde kullanılan fotomastik kontrolüne ait olanın aksamı

TL 3000

26.51.85.20.00 HS 90.31(Diğer ölçme, kontrol alet ve cihazları, profil
projektörleri)'deki alet, cihaz ve makinelerin parça ve aksesuarları

TL 3000

26.51.85.20.00 Diğer kullanım için; yarı iletken diskin yüzeyinin kirliliğini
ölçmeye mahsus optik alet ve cihazın aksam, parçası

TL 3000

26.51.85.20.00 Diğer kullanım için; yarı iletken disk/taslak kontr./yarı iletkenin
imalinde kullanılan fotomastik kontrolü için aksam

TL 3000

26.51.85.20.00 Diğer kullanım için; diğer alet, cihaz ve makinelerin aksam,
parçası; diğerleri için

TL 3000

26.51.85.20.00 Diğer alet, cihaz ve makinelerin aksam ve parçası; elektronik ve
elektrikli olanlar için

TL 3000

26.51.85.50.00 Diğer otomatik ayar, kontrol alet ve cihazların aksam, parça ve
aksesuarı

TL 3000

26.51.85.50.00 Elektrik/elektronik otomatik ayar, kontrol alet ve cihazların
aksam, parça ve aksesuarı

TL 3000

26.51.85.50.00 Otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazlarının parça ve
aksesuarları

TL 3000

26.51.86.00.00 Diğer seyrüsefer alet ve cihazların aksam ve parçaları TL 3000
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26.51.86.00.00 Pusula, hava/uzay seyrüseferlerine mahsus elektrikli/elektronik
alet ve cihazlar

TL 3000

26.51.86.00.00 Akustik, ultrasonik iskandil aletleri ve ultrasonik dedektörlere ait
aksam ve parça

TL 3000

26.51.86.00.00 Madde özellikleri için diğer cihazlarının aksam, parça TL 3000

26.51.86.00.00 Madde özellikleri için elektrik/elektronik cihazlarının aksam,
parça

TL 3000

26.51.86.00.00 Pusula, hava/uzay seyrüseferlerine mahsus diğer alet ve cihazlar TL 3000

26.51.86.00.00 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

TL 3000

26.52.11.00.00 Sadece mekanik göstergesi elektrikle çalışan kol saatleri adet 2600

26.52.11.00.00 Kol saatleri, cep saatleri (değerli metal kasalı veya değerli
metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad
with) metal kasalı olanlar)

adet 2600

26.52.11.00.00 Elektrikle çalışan diğer kronometreler adet 2600

26.52.11.00.00 Elektrikle çalışan diğer kol saatleri adet 2600

26.52.11.00.00 Elektrikle çalışan diğer cep saatleri adet 2600

26.52.11.00.00 Diğer saatler (zarfları kıymetli metalle kaplamalı) adet 2600

26.52.11.00.00 Diğer kronometreler (zarfları kıymetli metalle kaplamalı) adet 2600

26.52.11.00.00 Diğer kol saatleri adet 2600

26.52.11.00.00 Diğer cep saatleri ve diğer saatler adet 2600

26.52.11.00.00 Diğer cep saatleri (zarfları kıymetli metalle kaplamalı) adet 2600

26.52.11.00.00 Otomatik kurmalı olan kol saatleri adet 2600

26.52.12.00.00 Kol saati; otomatik kurmalı olan diğerleri adet 2600

26.52.12.00.00 Kol saatleri; elektrikle çalışanlar; diğerleri adet 2600

26.52.12.00.00 Kol saati; elektrikle çalışan diğerleri adet 2600

26.52.12.00.00 Diğer cep saatleri; diğer şekilde çalışanlar adet 2600

26.52.12.00.00 Cep saatleri; elektrikle çalışanlar adet 2600

26.52.12.00.00 Kol saati; sadece opto-elektronik göstergesi olan elektronikle
çalışan

adet 2600

26.52.12.00.00 Diğer kol saatleri, cep saatleri ile diğer saatler (kronometreler
dahil)

adet 2600

26.52.12.00.00 Diğer kronometreler;diğer şekilde çalışanlar adet 2600

26.52.12.00.00 Diğer saatler; diğer şekilde çalışanlar adet 2600

26.52.12.00.00 Diğer saatler; elektrikle çalışanlar adet 2600

26.52.12.00.00 Kronometre; elektrikle çalışanlar adet 2600

26.52.12.00.00 Kol saati; sadece mekanik göstergesi olan elektrikle çalışan adet 2600

26.52.13.00.00 Gösterge panellerinde bulunan saatler ve taşıtlarda, hava
taşıtlarında, uzay araçlarında veya gemilerde kullanılan benzer
tipteki saatler (taşıt kronografları dahil)

adet 2600

26.52.13.00.00 Nakil vasıtalarının diğer alet tabloları için saatler ve benzerleri adet 2600

26.52.13.00.00 Nakil vasıtalarının elektronik/elektrikli alet tabloları için saatler ve
benzerleri

adet 2600

26.52.14.00.00 Saat makineli (dijital olmayan) duvar ve masa saatleri; çalar
saatler; diğer saatler

adet 2600

26.52.14.00.00 Saat makineli çalar saatler; diğer şekilde çalışan adet 2600

26.52.14.00.00 Saat makineli çalar saatler; elektrikle çalışan adet 2600
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26.52.14.00.00 Saat makineli masa saatleri; diğer şekilde çalışan adet 2600

26.52.14.00.00 Saat makineli masa saatleri; elektrikle çalışan adet 2600

26.52.14.00.00 Masa/şömine saatleri adet 2600

26.52.14.00.00 Duvar saatleri; pil/akü ile çalışan adet 2600

26.52.14.00.00 Diğer şekillerde çalışan diğer saatler adet 2600

26.52.14.00.00 Diğer saatler; elektrikle çalışan (zaman ölçen sayaçlar dahil) adet 2600

26.52.14.00.00 Çalar saatler; pil/akü ile çalışan adet 2600

26.52.14.00.00 Çalar saatler; elektrikle çalışan adet 2600

26.52.14.00.00 Duvar saatleri; elektrikle çalışan adet 2600

26.52.21.00.00 Cep/kol saati makinesi, diğer (tamamlanmış/birleştirilmiş) adet 2600

26.52.21.00.00 Cep/kol saat makinesi; opto-elektronik göstergeli, pilli vb. adet 2600

26.52.21.00.00 Cep/kol saat makinesi; pilli/akülü mekanik göstergeli adet 2600

26.52.21.00.00 Kol ve cep saati makineleri (tamamlanmış ve montajlanmış) adet 2600

26.52.21.00.00 Cep/kol saati makinesi; otomatik kurmalı adet 2600

26.52.21.00.00 Cep/kol saati makinesi; diğer pilli/akülü adet 2600

26.52.22.00.00 Diğer şekillerde çalışan diğer saatlere ait makineler adet 2600

26.52.22.00.00 Diğer saatlere ait makine; elektrikle çalışan adet 2600

26.52.22.00.00 Çalar saatlere ait makine; elektrikle çalışan adet 2600

26.52.22.00.00 Duvar ve masa saati makineleri (tamamlanmış ve montajlanmış) adet 2600

26.52.23.00.00 Cep/kol saatleri makineleri diğer saat; tamamlanmış kg 1500

26.52.23.00.00 Tamamlanmış kol ve cep saati makineleri (montajlanmamış veya
kısmen montajlanmış olanlar); tamamlanmamış kol ve cep saati
makineleri (montajlanmış)

kg 1500

26.52.23.00.00 Cep/kol saati makineleri; tamamlanmamış makineler kg 1500

26.52.23.00.00 Cep/kol saatleri makineleri (spiral rakkaslı olanlar) kg 1500

26.52.24.00.00 Cep/kol saatleri makine taslakları adet 2600

26.52.24.00.00 Cep ve kol saati makinelerinin taslakları adet 2600

26.52.25.00.00 Tamamlanmış veya tamamlanmamış masa ve duvar saati
makineleri ile masa ve duvar saati makinesi taslakları,
montajlanmamış

kg 1500

26.52.25.00.00 Diğer saatlere ait makine taslakları, makine setleri, yarım set kg 1500

26.52.26.00.00 Kol/cep saati kasaları ile masa ve duvar saati kasaları ve bunların
parçaları

TL 3000

26.52.26.00.00 Masa ve duvar saatlerinin zarfları vb. aksamı TL 3000

26.52.26.00.00 Cep/kol saatlerinin diğer zarfları TL 3000

26.52.26.00.00 Cep/kol saatleri kıymetli metal/kıymetli metal kaplı zarfları TL 3000

26.52.26.00.00 Masa, duvar saati zarflarının aksam ve parçaları TL 3000

26.52.26.00.00 Cep/kol saati zarfları (adi metalden, altın, gümüş kaplı) TL 3000

26.52.26.00.00 Cep/kol saati zarflarının aksam, parçaları TL 3000

26.52.27.00.00 Diğer saat aksam, parçaları TL 3000

26.52.27.00.00 Kadranlar TL 3000

26.52.27.00.00 Yaylar (zemberekler dahil) TL 3000

26.52.27.00.00 Taşlar TL 3000

26.52.27.00.00 Platin ve köprüler TL 3000

26.52.27.00.00 Kol/cep saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin diğer parçaları TL 3000

26.52.28.10.00 Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar adet 2600
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26.52.28.10.00 Devam kayıt cihazları, zaman kayıt cihazları adet 2600

26.52.28.30.00 Parkmetreler ve diğerleri (işlem süresi zamanlayıcıları,
durdurucuları ve benzerleri hariç)

adet 2600

26.52.28.30.00 Saat makineli/senkron motorlu zaman kontrol cihaz ve saatleri adet 2600

26.52.28.50.00 İşlem süresi zamanlayıcıları, durdurucuları ve benzerleri
(kronometreli saatler, kronograflı saatler ve kronometreler hariç)

adet 2600

26.52.28.50.00 Minütyeler ve saniyeli sayaçlar adet 2600

26.52.28.70.00 Bir mekanizmayı harekete geçiren diğer çeşit saatler adet 2600

26.52.28.70.00 Zaman ayarlı anahtarlar, saat makineli veya senkron motorlu
olanlar (elektrikli aletlerin devrelerini çalıştıran veya durduran
anahtarlar dahil)

adet 2600

26.52.28.70.00 Elektrikli/elektronik olan zaman kontrol cihaz ve saatleri adet 2600

26.60.11.15.00 Dişçiliğe mahsus x; ışınlı cihazlar adet 2600

26.60.11.15.00 Bilgisayarlı tomografi cihazları adet 2600

26.60.11.15.00 Tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı X ışınlı cihazlar adet 2600

26.60.11.15.00 X-ışınının kullanımına dayalı cihazlar; tıbbi, cerrahi, dişçilikle
veya veterinerlikle ilgili kullanımlar için olanlar (radyografi ve
radyoterapi aletleri dahil)

adet 2600

26.60.11.19.00 Diğer X ışınlı cihazlar adet 2600

26.60.11.19.00 X-ışınının kullanımıma dayalı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilikle
veya veterinerlikle ilgili kullanımlar için olanlar hariç)

adet 2600

26.60.11.30.00 Alfa, beta, gama ışınlı diğer amaçlar için cihazlar adet 2600

26.60.11.30.00 Alfa, beta veya gama ışınlarının kullanımına dayalı cihazlar, tıbbi,
cerrahi, dişçilikle veya veterinerlikle ilgili kullanımlar için olsun
veya olmasın (radyografi ile radyoterapi cihazları dahil)

adet 2600

26.60.11.30.00 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için
alfa, betai gama ışınlı cihazlar

adet 2600

26.60.11.50.00 X ışın tüpleri adet 2600

26.60.11.50.00 X-ışınlı tüpler (X-ışınlı tüpler için olan cam zarflar hariç) adet 2600

26.60.11.70.00 Alfa, beta, gama ışını üreten cihazların aksam, paça, aksesuarı TL 3000

26.60.11.70.00 Radyoskopi (floroskopi) cihazlarının aksam, parça, aksesuarı TL 3000

26.60.11.70.00 X-ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri ile HS
90.22'dekilerin (Radyasyonlu cihazlar, x ışınlı jeneratörler, tedavi
koltukları) parçaları dahil

TL 3000

26.60.11.70.00 X; ışınlı cihazlara ait aksam, parça, aksesuarı TL 3000

26.60.11.70.00 X; ışını floroskopi ve yoğunlaştırma ekranı; x; ışını yoğunlaştırma
ekranları vb.

TL 3000

26.60.11.70.00 X; ışını üreten diğer jeneratörler TL 3000

26.60.12.30.00 Elektro kardiyograflara ait aksam; parçalar adet 2600

26.60.12.30.00 Elektro-kardiyograflar (EKG) adet 2600

26.60.12.30.00 Elektro kardiyograflar adet 2600

26.60.12.80.00 Ultrasonik tetkik cihazları adet 2600

26.60.12.80.00 Sintigrafi cihazları adet 2600

26.60.12.80.00 Başka yerde sınıflandırılmamış elektro-diyagnostik (elektronik
tanı) cihazları (elektro-kardiyograflar hariç)

adet 2600

26.60.12.80.00 Diğer elektro teşhis cihazları adet 2600

26.60.12.80.00 Elektro teşhis cihazlarının aksam; parçaları adet 2600

26.60.12.80.00 Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları adet 2600

26.60.12.80.00 Elektromiyografi (EMG) adet 2600
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26.60.12.80.00 Fiberaskoplar adet 2600

26.60.12.80.00 Fonokardiyograf ve kardiyoskoplar adet 2600

26.60.12.80.00 İki/daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi için izleme
tertibatı

adet 2600

26.60.12.80.00 Elektroensefaloğraf cihazları (EEG) adet 2600

26.60.13.00.00 Ultraviole/kızıl ötesi ışınlı cihazlar adet 2600

26.60.13.00.00 Ultraviole/kızıl ötesi ışınlı cihazlarının aksam; parçaları adet 2600

26.60.13.00.00 Mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared) ışın cihazları
(tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik bilimlerinde kullanılanlar)

adet 2600

26.60.14.33.00 Sağırlığa karşı kullanılan cihazlar (parçalar ve aksesuarlar hariç) adet 2600

26.60.14.33.00 İşitme cihazları adet 2600

26.60.14.39.00 İşitme cihazlarının parçaları ve aksesuarları (kulaklıklar,
amplifikatörler vb. için olanlar hariç)

TL 3000

26.60.14.39.00 İşitme cihazlarının aksam, parça, aksesuarı TL 3000

26.60.14.50.00 Harici kalp pilleri adet 2600

26.60.14.50.00 Dahili kalp pilleri adet 2600

26.60.14.50.00 Kalp kaslarını uyarmak için kalp pilleri (parçalar ve aksesuarlar
hariç)

adet 2600

26.70.11.00.00 Projektör, fotoğraf makinesi vb. diğer madde objektif mercekler adet 2600

26.70.11.00.00 Monte edilmiş objektif mercekleri, herhangi bir maddeden
(fotoğraf makineleri, kameralar, projektörler veya fotografik
agrandisörler (fotografik büyütücüler) için)

adet 2600

26.70.11.00.00 Kamera, projektör, fotoğraf makinesi vb. cam objektif mercekleri adet 2600

26.70.12.50.00 Baskı klişesi/silindirlerini hazırlamada kullanılan türden fotoğraf
makineleri

adet 2600

26.70.12.50.00 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

adet 2600

26.70.12.50.00 Sualtı, hava araştırması, iç organlar vb. için özel cihazlar adet 2600

26.70.13.00.00 Dijital fotoğraf makineleri adet 2600

26.70.13.00.00 Dijital kameralar adet 2600

26.70.14.00.00 Diğer fotoğraf makineleri, rulo film (genişliği <35mm.) adet 2600

26.70.14.00.00 Diğer fotoğraf makineleri adet 2600

26.70.14.00.00 Anında fotoğraf veren makineler adet 2600

26.70.14.00.00 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)

adet 2600

26.70.14.00.00 Diğer fotoğraf makineleri, rulo film (genişliği=35mm) adet 2600

26.70.14.00.00 Tek objektifli refleks fotoğraf makinesi (sır) film (eni=<35mm.) adet 2600

26.70.14.00.00 Dispozıbıl fotoğraf makineleri, rulo film (genişliği=35 mm.) adet 2600

26.70.15.30.00 Kameralar; genişliği 16 mm.den az veya çift -8 mm.lik filmler için
olanlar

adet 2600

26.70.15.30.00 Sinematografik kameralar, genişliği < 16 mm olanlar veya çift 8
mm'lik filmler için olanlar

adet 2600

26.70.15.50.00 Diğer kameralar adet 2600
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26.70.15.50.00 Sinematografik kameralar (genişliği < 16 mm olanlar veya çift 8
mm'lik filmler için olanlar hariç)

adet 2600

26.70.16.00.00 Diğer görüntü projektörleri adet 2600

26.70.16.00.00 Kameralar için projektörler adet 2600

26.70.16.00.00 Slayt projektörleri adet 2600

26.70.16.00.00 Sinematografik projektörler; diyapozitif (slayt) projektörleri; diğer
görüntü projektörleri

adet 2600

26.70.17.00.00 Flaş lambaları (fotografik flaş ampulü ve benzerleri hariç);
fotografik agrandisörler (büyütücüler); fotoğraf laboratuvarları
için cihazlar; negatoskoplar, projeksiyon ekranları

TL 3000

26.70.18.00.00 Mikrofilm, mikrofiş ve diğer mikroform okuyucular adet 2600

26.70.18.00.00 Mikrofilm, mikrofiş/diğer mikro form okuyucular adet 2600

26.70.19.00.00 Baskı klişesi/silindirlerini hazırlamada kullanılan türden fotoğraf
makinesinin aksam, parça, aksesuarı

TL 3000

26.70.19.00.00 Diğer fotoğraf cihazları; tertibatın aksam, parçaları TL 3000

26.70.19.00.00 Fotografik ekipmanların parça ve aksesuarları TL 3000

26.70.19.00.00 Fotoğraf büyültme, küçültücü cihazları aksam, parça, aksesuar TL 3000

26.70.19.00.00 Fotoğraf makinelerine ait aksam, diğer parça ve aksesuar TL 3000

26.70.19.00.00 Fotoğrafçılıkta flaş ışığı cihazları aksam, parça, aksesuar TL 3000

26.70.19.00.00 Kameralara ait aksam, parçalar TL 3000

26.70.19.00.00 Projektörlere ait aksam, parçalar TL 3000

26.70.19.00.00 Sabit görüntü projektörlerine ait aksam, parça ve aksesuar TL 3000

26.70.19.00.00 Sinema/fotoğraf laboratuvarlarında kullanılan cihazların
aksam/parçası

TL 3000

26.70.21.53.00 Diğer kullanım için camdan mercekler, aynalar, prizmalar, optik
elemanlar

kg 1500

26.70.21.53.00 Başka yerde sınıflandırılmamış prizmalar, aynalar ve diğer optik
elemanlar

kg 1500

26.70.21.53.00 Diğer kullanım için diğer maddelerden mercekler, aynalar,
prizmalar, optik elemanlar

kg 1500

26.70.21.53.00 Sivil hava taşıtları için camdan mercekler, aynalar, prizmalar,
optik elemanlar

kg 1500

26.70.21.53.00 Sivil hava taşıtları için diğer maddelerden mercekler, aynalar,
prizmalar, optik elemanlar

kg 1500

26.70.21.55.00 Diğer kullanım için diğer amaçlı kamera, projektör vb. diğer
maddelerden diğer elemanları

adet 2600

26.70.21.55.00 Başka yerde sınıflandırılmamış herhangi bir maddeden mercekler,
prizmalar, aynalar, vb. (montelenmiş)

adet 2600

26.70.21.55.00 Sivil hava taşıtları için diğer amaçlı kamera, projektör vb. camdan
diğer elemanları

adet 2600

26.70.21.55.00 Sivil hava taşıtları için diğer amaçlı kamera, projektör vb. diğer
maddelerden diğer elemanları

adet 2600

26.70.21.55.00 Diğer kullanım için için diğer amaçlı kamera, projektör vb.
camdan diğer elemanları

adet 2600

26.70.21.70.00 Herhangi bir maddeden objektif mercekleri (montelenmiş)
(fotoğraf makineleri, kameralar, projektörler, fotografik
agrandisörler (büyütücüler) veya küçültücüler için olanlar hariç)

adet 2600

26.70.21.70.00 Diğer optik cihazların camdan objektif mercekleri adet 2600

26.70.21.70.00 Diğer optik cihazların diğer madde objektif mercekleri adet 2600

26.70.21.80.00 Camdan yaprak/levha halinde polarizan maddeler kg 1500
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26.70.21.80.00 Levha ve tabaka halinde polarizan maddeler (monte edilmemiş);
her türlü maddeden fitreler (montelenmiş)

kg 1500

26.70.21.80.00 Diğer maddelerden yaprak/levha halinde polarizan maddeler kg 1500

26.70.21.80.00 Diğer optik cihazların diğer maddelerden filtreleri kg 1500

26.70.21.80.00 Optik cihazların camdan filtreleri kg 1500

26.70.22.30.00 Çift gözlü dürbünler adet 2600

26.70.22.30.00 Dürbünler (gece görüşlü dürbünler dahil) adet 2600

26.70.22.50.00 Optik teleskoplar adet 2600

26.70.22.50.00 Diğer astronomi aletleri vb. mesnetleri adet 2600

26.70.22.50.00 Optik teleskoplar, vb. aletler (dürbünler hariç) adet 2600

26.70.22.50.00 Tek gözlü dürbünler adet 2600

26.70.22.70.00 Mikroprojeksiyon cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar adet 2600

26.70.22.70.00 Diğer mikroskoplar adet 2600

26.70.22.70.00 Ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılan mikroskoplar adet 2600

26.70.22.70.00 Birleşik optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi
veya mikroprojeksiyon için olanlar dahil)

adet 2600

26.70.22.70.00 Sinefotomikrografı cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar adet 2600

26.70.22.70.00 Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için özel tasarlanmış
stereoskopik mikroskoplar

adet 2600

26.70.22.70.00 Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için özel tasarlanmış
fotomikrografik mikroskop

adet 2600

26.70.22.70.00 Diğer stereoskopik mikroskoplar adet 2600

26.70.22.70.00 Fotomikrografı cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar adet 2600

26.70.23.10.00 Periskoplar adet 2600

26.70.23.10.00 Silahlar için teleskopik dürbünler adet 2600

26.70.23.10.00 Silahlar için teleskopik görüş aletleri; periskoplar; teleskoplar, vb. adet 2600

26.70.23.10.00 Diğer teleskoplar, teleskopik cihazlar adet 2600

26.70.23.30.00 Lazerler (lazer diyotları hariç) adet 2600

26.70.23.30.00 Lazerler (lazer diyotlar, lazer içeren makineler ve cihazlar hariç) adet 2600

26.70.23.90.00 Aktif matrisli sıvı kristal tertibatlı renkli cihazlar TL 3000

26.70.23.90.00 Aktif matrisli sıvı kristal tertibatlı sb/diğer telerenkli cihazlar TL 3000

26.70.23.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış HS 90'daki (Optik, fotoğraf,
sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet) diğer optik alet ve
cihazlar

TL 3000

26.70.23.90.00 Diğer optik alet, cihaz, tertibat TL 3000

26.70.23.90.00 Sıvı kristal tertibatlı diğer cihazlar renkli cihazlar TL 3000

26.70.24.10.00 Dürbünlere ait aksam, parça ve aksesuar TL 3000

26.70.24.10.00 Dürbünler, vb.nin (destekler dahil) parça ve aksesuarları TL 3000

26.70.24.10.00 Diğer teleskop, astronomi vb. aletlerin aksam, parça ve aksesuarı TL 3000

26.70.24.30.00 Diğer optik mikroskopların aksam, parça ve aksesuar TL 3000

26.70.24.30.00 HS 90.11'deki (Kombine halde optik mikroskoplar
(mikrofotografi vb.)) optik mikroskopların parça ve aksesuarları

TL 3000

26.70.24.30.00 Yarı iletken disk/ağın taşınması, eleçlenmesi için cih.donatılmış
olan cihazın aks., parç.

TL 3000

26.70.25.00.00 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

TL 3000

26.70.25.00.00 Sıvı kristal tertibatlı cihazlar için aksam, parça, aksesuar TL 3000
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26.70.25.00.00 Teleskopik dürbün, periskop vb. aksam, parça, aksesuar TL 3000

26.80.11.00.00 Manyetik bantlar ve manyetik diskler (kaydedilmemiş), ses veya
diğer benzeri kayıtlar için

kg 1500

26.80.11.00.00 Diğer manyetik bantlar, manyetik diskler; kayıt yapılmamış kg 1500

26.80.11.00.00 Video bantlar, kayıt yapılmamış olanlar kg 1500

26.80.12.00.00 Optik ortamlar, ses veya diğer benzeri kayıtlar için (HS 37'deki
(Fotoğrafçılıkta, sinemacılıkta kullanılan eşya) mallar hariç),
kaydedilmemiş

kg 1500

26.80.12.00.00 Silinebilirlik hariç (kayıt kapasitesi: < 900 megabayt) compact
disk (CD) (kayıt yapılmamış)

kg 1500

26.80.12.00.00 Lazer okuma sistemleri için diğer lazer diskler (kayıt yapılmamış) kg 1500

26.80.12.00.00 Lazer okuma sistemleri için diğer diskler (kayıt yapılmamış) kg 1500

26.80.12.00.00 Lazer okuma sistemleri için diğer compact disk (CD) (kayıt
yapılmamış)

kg 1500

26.80.12.00.00 Silinebilirlik hariç (kayıt kapasitesi: < 900 megabayt) diğerleri
(kayıt yapılmamış)

kg 1500

26.80.12.00.00 Silinebilirlik hariç (kayıt kapasitesi: > 900 megabayt/ <18
gigabayt) lazer disk (kayıt yapılmamış)

kg 1500

26.80.12.00.00 Silinebilirlik hariç (kayıt kapasitesi: > 900 megabayt/ <18
gigabayt) diğerleri (kayıt yapılmamış)

kg 1500

26.80.12.00.00 Silinebilirlik hariç (kayıt kapasitesi: > 900 megabayt/ <18
gigabayt) compact disk (CD) (kayıt yapılmamış)

kg 1500

26.80.12.00.00 Silinebilirlik hariç (kayıt kapasitesi: < 900 megabayt) lazer okuma
diski (kayıt yapılmamış)

kg 1500

26.80.13.00.00 Yarı iletken mesnetler, diğer kartlar (kayıt yapılmamış olan) kg 1500

26.80.13.00.00 Yarı iletken diğer mesnetler (kayıt yapılmamış olan) kg 1500

26.80.13.00.00 Diğer kayıt ortamları, disk üretimi için kullanılan kalıplar
(matrisler) ve mastırlar dahil

kg 1500

26.80.14.00.00 Manyetik mesnetli şeritli kartlar kg 1500

26.80.14.00.00 Manyetik şeritli kartlar kg 1500

27.11.10.10.00 Oyuncaklar için minyatür (DC) motorlar; güç< 37, 5 W adet 2600

27.11.10.10.00 Senkron motorlar; gücü <=18 W adet 2600

27.11.10.10.00 Oyuncaklar için minyatür (ac) motorlar; güç<37, 5 W adet 2600

27.11.10.10.00 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)

adet 2600

27.11.10.10.00 Diğerleri; doğru akım (DC) motorları; güç< 37, 5 W adet 2600

27.11.10.10.00 Diğerleri; (AC) motorları güç<37, 5 W. adet 2600

27.11.10.10.00 Üniversal alternatif akım/doğru akım (ac/dc) motorları; güç<37, 5
W

adet 2600

27.11.10.30.00 Sivil hava taşıtları için diğer doğru akım (DC) motorları; 735
w.<güç<750 w

adet 2600

27.11.10.30.00 Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri, gücü > 37,5 W fakat
≤ 750 W olanlar (içten yanmalı motorlar için marş motorları hariç)

adet 2600

27.11.10.30.00 Sivil hava taşıtları için diğer doğru akım (DC) jeneratörleri; 735
w.<güç<750 w

adet 2600

27.11.10.30.00 Diğer kullanım için doğru akım (DC) motorları; 735 w.<güç<750
w

adet 2600
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27.11.10.30.00 Diğer kullanım için doğru akım (DC) jeneratörleri; 735
w.<güç<750 w

adet 2600

27.11.10.53.00 Diğer kullanım için doğru akım (DC) jeneratörleri; 750
W.<güç<75 kW

adet 2600

27.11.10.53.00 Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri, gücü > 0,75 kW fakat
≤ 7,5 kW olanlar (içten yanmalı motorlar için marş motorları
hariç)

adet 2600

27.11.10.53.00 Diğer kullanım için doğru akım (DC) motorları; 750 W.<güç<75
kW

adet 2600

27.11.10.53.00 Sivil hava taşıtları için doğru akım (DC) motor ve jeneratörleri;
750 W.<güç<75 kW

adet 2600

27.11.10.55.00 Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri, gücü > 7,5 kW fakat
≤ 75 kW olanlar (içten yanmalı motorlar için marş motorları hariç)

adet 2600

27.11.10.55.00 Sivil hava taşıtları için doğru akım (DC) motorlar; 7, 5
KW.<güç<75 KW

adet 2600

27.11.10.55.00 Sivil hava taşıtları için doğru akım (DC) jeneratörler; 7, 5
KW.<güç<75 KW

adet 2600

27.11.10.55.00 Diğer kullanım için doğru akım (DC) jeneratörler; 7, 5
KW.<güç<75 KW

adet 2600

27.11.10.55.00 Diğer kullanım için doğru akım (DC) motorlar; 7, 5 KW.<güç<75
KW

adet 2600

27.11.10.70.00 Sivil hava taşıtları için doğru akım (DC) motorlar; 75
kW.<güç<375 kW

adet 2600

27.11.10.70.00 Sivil hava taşıtları için doğru akım (DC) jeneratörler; güç=100
kW

adet 2600

27.11.10.70.00 Sivil hava taşıtları için doğru akım (DC) jeneratörler; güç > 100
kW

adet 2600

27.11.10.70.00 Sivil hava taşıtları için doğru akım (DC) jeneratörler; 75
kW.<güç<100 kW

adet 2600

27.11.10.70.00 Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri, gücü > 75 kW fakat ≤
375 kW olanlar (içten yanmalı motorlar için marş motorları hariç)

adet 2600

27.11.10.70.00 Diğer kullanım için doğru akım (DC) motorlar; 75 kW.<güç<375
kW

adet 2600

27.11.10.70.00 Diğer kullanım için doğru akım (DC) jeneratörler; güç=100 kW adet 2600

27.11.10.70.00 Diğer kullanım için doğru akım (DC) jeneratörler; 75
kW.<güç<100 kW

adet 2600

27.11.10.70.00 Diğer kullanım için doğru akım (DC) jeneratörler; güç > 100 kW adet 2600

27.11.10.90.00 Sivil hava taşıtları için doğru akım (DC) jeneratörler; 375
kW.<güç< 750 kW

adet 2600

27.11.10.90.00 Doğru akım (DC) motoru; güç > 750 kW adet 2600

27.11.10.90.00 Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri, gücü > 375 kW
olanlar (içten yanmalı motorlar için marş motorları hariç)

adet 2600

27.11.10.90.00 Doğru akım (DC) motorlar; 375 kW.<güç< 750 kW adet 2600

27.11.10.90.00 Diğer kullanım için doğru akım (DC) jeneratörü; güç > 750 kW adet 2600

27.11.10.90.00 Diğer kullanım için doğru akım (DC) jeneratör; 375 kW.<güç<
750 kW

adet 2600

27.11.10.90.00 Cer motorları; güç > 375kW adet 2600

27.11.10.90.00 Sivil hava taşıtları için doğru akım (DC) motoru; güç > 750 kW adet 2600

27.11.21.00.00 Diğer kullanım için üniversal alternatif akım/doğru (AC/DC)
motorları; güç > 37, 5W

adet 2600
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27.11.21.00.00 Sivil hava taşıtları için üniversal alternatif akım/doğru (AC/DC)
motorları; güç < 7, 5 kW

adet 2600

27.11.21.00.00 Sivil hava taşıtları için üniversal alternatif akım/doğru (AC/DC)
motorları; 7.5 KW < güç < 150kW

adet 2600

27.11.21.00.00 Üniversal alternatif akım/ doğru akım (AC/AD) motorlar, gücü >
37,5 W olanlar

adet 2600

27.11.22.30.00 Sivil hava taşıtları için alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı);
735 W.<güç< 750 kW

adet 2600

27.11.22.30.00 Diğer kullanım için alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı); 735
W.<güç< 750 W

adet 2600

27.11.22.30.00 Alternatif akım (AC) motorlar, tek fazlı, gücü ≤ 750 W olanlar adet 2600

27.11.22.30.00 Sivil hava taşıtları için alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı);
güç < 735 W

adet 2600

27.11.22.30.00 Diğer kullanım için alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı); güç
< 735 W

adet 2600

27.11.22.50.00 Alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı); güç < 7, 5 kW adet 2600

27.11.22.50.00 Alternatif akım (AC) motorlar, tek fazlı, gücü > 750 W olanlar adet 2600

27.11.22.50.00 Alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı); 7, 5 kW.<güç< 150 kW adet 2600

27.11.22.50.00 Alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı); güç > 150 kW adet 2600

27.11.23.00.00 Sivil hava taşıtları için çok fazlı alternatif akım (AC) motorları;
güç < 750 W

adet 2600

27.11.23.00.00 Alternatif akım (AC) motorlar, çok fazlı, gücü ≤ 750 Wc adet 2600

27.11.23.00.00 Diğer kullanımlar için çok fazlı alternatif akım (AC) motorları;
güç < 750 W

adet 2600

27.11.24.03.00 Diğer kullanım için çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 750
W.<güç< 7, 5 kW

adet 2600

27.11.24.03.00 Alternatif akım (AC) motorlar, çok fazlı, gücü > 0,75 kW fakat ≤
7,5 kW olanlar

adet 2600

27.11.24.03.00 Sivil hava taşıtları için çok fazlı alternatif akım (AC) motorları;
750 W.<güç< 7, 5 kW

adet 2600

27.11.24.05.00 Sivil hava taşıtları için çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 7,
5 kW.<güç< 37 kW

adet 2600

27.11.24.05.00 Diğer kullanım için çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 7, 5
kW.<güç< 37 kW

adet 2600

27.11.24.05.00 Alternatif akım (AC) motorlar, çok fazlı, gücü > 7,5 kW fakat ≤
37 kW olanlar

adet 2600

27.11.24.07.00 Sivil hava taşıtları için çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 37
kW.<güç< 75 kW

adet 2600

27.11.24.07.00 Alternatif akım (AC) motorlar, çok fazlı, güçleri > 37 kW fakat ≤
75 kW olanlar

adet 2600

27.11.24.07.00 Diğer kullanım için çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 37
kW.<güç< 75 kW

adet 2600

27.11.25.30.00 Alternatif akımlı (AC) çekiş motorları, çok fazlı, gücü > 75 kW
olanlar

adet 2600

27.11.25.30.00 Cer motorları; güç > 75 kW adet 2600

27.11.25.40.00 Diğer kullanım için çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 75
kW.<güç< 375 kW

adet 2600

27.11.25.40.00 Sivil hava taşıtları için çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 75
kW.<güç< 375 kW

adet 2600

27.11.25.40.00 Alternatif akım (AC) motorlar, çok fazlı, güçleri > 75 kW ve ≤
375 kW olanlar (çekiş motorları hariç)

adet 2600
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27.11.25.60.00 Diğer kullanımlar için çok fazlı alternatif akım (AC) motorları;
375 kW.<güç< 750 kW

adet 2600

27.11.25.60.00 Alternatif akım (AC) motorlar, çok fazlı, güçleri > 375 kW ve ≤
750 kW olanlar (çekiş motorları hariç)

adet 2600

27.11.25.90.00 Diğer kullanımlar için çok fazlı alternatif akım (AC)motorları; güç
> 750 kW

adet 2600

27.11.25.90.00 Alternatif akım (AC) motorlar, çok fazlı, güçleri > 750 kW olanlar
(çekiş motorları hariç)

adet 2600

27.11.26.10.00 Diğer kullanım için alternatif akım (AC) jeneratörleri; 7, 5
kW.<güç< 75 kW

adet 2600

27.11.26.10.00 Alternatörler, gücü ≤ 75 kVA olanlar adet 2600

27.11.26.10.00 Sivil hava taşıtları için alternatif akım (AC) jeneratörleri; 7, 5
kW.<güç< 75 kW

adet 2600

27.11.26.10.00 Diğer kullanım için alternatif akım (AC) jeneratörleri; güç > 75
kW

adet 2600

27.11.26.10.00 Sivil hava taşıtları için alternatif akım (AC) jeneratörleri; güç > 75
kW

adet 2600

27.11.26.30.00 Sivil hava taşıtları için alternatif akım (AC) jeneratörleri; güç =
100 kVA

adet 2600

27.11.26.30.00 Sivil hava taşıtları için alternatif akım (AC) jeneratörleri; güç <
100 kVA

adet 2600

27.11.26.30.00 Sivil hava taşıtları için alternatif akım (AC) jeneratörleri; 100
kVA <güç< 375 kVA

adet 2600

27.11.26.30.00 Diğer kullanım için alternatif akım (AC) jeneratörleri; güç < 100
kVA

adet 2600

27.11.26.30.00 Diğer kullanım için alternatif akım (AC) jeneratörleri; güç = 100
kVA

adet 2600

27.11.26.30.00 Diğer kullanım için alternatif akım (AC) jeneratörleri;100 kVA
<güç< 375 kVA

adet 2600

27.11.26.30.00 Alternatörler, gücü > 75 kVA fakat ≤ 375 kVA olanlar adet 2600

27.11.26.50.00 Alternatörler, gücü > 375 kVA fakat ≤ 750 kVA olanlar adet 2600

27.11.26.50.00 Alternatif akım (AC) jeneratörleri; 375 kVA<gücü<750 kVA adet 2600

27.11.26.70.00 Alternatif akım (AC) jeneratörleri; güç > 750 kVA adet 2600

27.11.26.70.00 Alternatörler, gücü > 750 kVA olanlar adet 2600

27.11.31.10.00 Sivil hava taşıtları için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları;
güç ≤ 7, 5 kVA

adet 2600

27.11.31.10.00 Diğer kullanım için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; 7,
5 kVA <gücü ≤ 75 kVA

adet 2600

27.11.31.10.00 Diğer kullanım için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları;
güç ≤ 7, 5 kVA

adet 2600

27.11.31.10.00 Jeneratör grupları (sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu
motorlu), gücü ≤ 75 kVA olanlar

adet 2600

27.11.31.10.00 Sivil hava taşıtları için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları;
7, 5 kVA <gücü ≤ 75 kVA

adet 2600

27.11.31.30.00 Jeneratör grupları (sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu
motorlu), gücü > 75 kVA fakat ≤ 375 kVA olanlar

adet 2600

27.11.31.30.00 Sivil hava taşıtları için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları;
güç > 100 kVA

adet 2600

27.11.31.30.00 Sivil hava taşıtları için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları;
güç = 100 kVA

adet 2600
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27.11.31.30.00 Sivil hava taşıtları için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları;
güç < 100 kVA

adet 2600

27.11.31.30.00 Diğer kullanım için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları;
güç > 100 kVA

adet 2600

27.11.31.30.00 Diğer kullanım için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları;
güç = 100 kVA

adet 2600

27.11.31.30.00 Diğer kullanım için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları;
güç < 100 kVA

adet 2600

27.11.31.50.00 Sivil hava taşıtları için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları;
375 kVA <gücü< 750 kVA

adet 2600

27.11.31.50.00 Jeneratör grupları (sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu
motorlu), gücü > 375 kVA fakat ≤ 750 kVA olanlar

adet 2600

27.11.31.50.00 Diğer kullanım için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları;
375 kVA <gücü< 750 kVA

adet 2600

27.11.31.70.00 Jeneratör grupları (sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu
motorlu), gücü > 750 kVA olanlar

adet 2600

27.11.31.70.00 Diğer kullanım için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları;
güç > 2000 kVA

adet 2600

27.11.31.70.00 Diğer kullanım için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları;
750 kVA <gücü< 2000 kVA

adet 2600

27.11.31.70.00 Sivil hava taşıtları için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları;
750 kVA <gücü< 2000 kVA

adet 2600

27.11.31.70.00 Sivil hava taşıtları için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları;
güç > 2000 kVA

adet 2600

27.11.32.33.00 Jeneratör grupları (kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu
motorlu), gücü ≤ 7,5 kVA olanlar

adet 2600

27.11.32.33.00 Sivil hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli, pistonlu motorlu
elektrojen grupları; güç < 7.5 kVA

adet 2600

27.11.32.33.00 Diğer kullanım için kıvılcım ateşlemeli, pistonlu motorlu
elektrojen grupları; güç < 7.5 kVA

adet 2600

27.11.32.35.00 Sivil hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli, pistonlu motorlu
elektrojen grupları; güç > 750 kVA

adet 2600

27.11.32.35.00 Diğer kullanım için kıvılcım ateşlemeli, pistonlu motorlu
elektrojen grupları; 100 kVA <gücü< 375 kVA

adet 2600

27.11.32.35.00 Diğer kullanım için kıvılcım ateşlemeli, pistonlu motorlu
elektrojen grupları; 375 kVA <gücü< 750 kVA

adet 2600

27.11.32.35.00 Diğer kullanım için kıvılcım ateşlemeli, pistonlu motorlu
elektrojen grupları; 7, 5 kVA <gücü< 100 kVA

adet 2600

27.11.32.35.00 Sivil hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli, pistonlu motorlu
elektrojen grupları; 7, 5 kVA <gücü< 375 kVA

adet 2600

27.11.32.35.00 Diğer kullanım için kıvılcım ateşlemeli, pistonlu motorlu
elektrojen grupları; güç > 750 kVA

adet 2600

27.11.32.35.00 Jeneratör grupları (kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu
motorlu), gücü > 7,5 kVA olanlar

adet 2600

27.11.32.35.00 Sivil hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli, pistonlu motorlu
elektrojen grupları; 375 kVA <gücü< 750 kVA

adet 2600

27.11.32.35.00 Diğer kullanım için kıvılcım ateşlemeli, pistonlu motorlu
elektrojen grupları; gücü = 100 kVA

adet 2600

27.11.32.50.00 Diğer kullanım için diğer elektrojen grupları güç = 100 kVA adet 2600

27.11.32.50.00 Sivil hava taşıtları için torbo jeneratörlü elektrojen grupları; güç >
100 kVA

adet 2600
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27.11.32.50.00 Sivil hava taşıtları için torbo jeneratörlü elektrojen grupları; güç <
100 kVA

adet 2600

27.11.32.50.00 Diğer kullanım için diğer elektrojen grupları; güç < 100 kVA adet 2600

27.11.32.50.00 Diğer kullanım için diğer elektrojen grupları; güç > 100 kVA adet 2600

27.11.32.50.00 Diğer kullanım için torbo jeneratörlü elektrojen grupları; güç =
100 kVA

adet 2600

27.11.32.50.00 Diğer kullanım için torbo jeneratörlü elektrojen grupları; güç >
100 kVA

adet 2600

27.11.32.50.00 Diğer kullanım için türbo jeneratörlü elektrojen grupları; güç <
100 kVA

adet 2600

27.11.32.50.00 Jeneratör grupları (rüzgar gücüyle çalışanlar ve içten yanmalı
kıvılcım ateşlemeli pistonlu motorlarla çalışanlar hariç)

adet 2600

27.11.32.50.00 Sivil hava taşıtları için torbo jeneratörlü elektrojen grupları güç =
100 kVA

adet 2600

27.11.32.70.00 Rotatif konvertörler adet 2600

27.11.32.70.00 Sivil hava taşıtları için rotatif elektrik konvertörleri adet 2600

27.11.32.70.00 Diğer kullanım için rotatif elektrik konvertörleri adet 2600

27.11.41.20.00 Sıvı dielektrik transformatörler güç<650 kVA adet 2600

27.11.41.20.00 Likit dielektrik transformatörler, güç taşıma kapasitesi ≤ 650 kVA
olanlar

adet 2600

27.11.41.50.00 Sıvı dielektrik transformatörler (35000 v)2000
kVA<güç<10000kVA

adet 2600

27.11.41.50.00 Sıvı dielektrik transformatörler 650 kVA<güç<1600 kVA adet 2600

27.11.41.50.00 Sıvı dielektrik transformatörler güç< (3500 v)2000 kVA adet 2600

27.11.41.50.00 Diğer dielektrik transformatörler 650 kVA<güç<1000 kVA adet 2600

27.11.41.50.00 Likit dielektrik transformatörler, güç taşıma kapasitesi > 650 kVA
fakat ≤ 10000 kVA olanlar

adet 2600

27.11.41.80.00 Diğer dielektrik transformatörler güç>50000 kVA adet 2600

27.11.41.80.00 Likit dielektrik transformatörler, güç taşıma kapasitesi > 10000
kVA olanlar

adet 2600

27.11.41.80.00 Sıvı dielektrik transformatörler 10000 kVA<güç<50000 kVA adet 2600

27.11.42.20.00 Ölçü transformatörleri, güç taşıma kapasitesi ≤ 1 kVA olanlar
(gerilim ölçümü için olanlar dahil)

adet 2600

27.11.42.20.00 Diğer ölçü transformatörleri; güç<1 kVA adet 2600

27.11.42.20.00 Gerilim transformatörler; güç < 1 kVA adet 2600

27.11.42.40.00 Diğer transformatörler; güç < 1 kVA adet 2600

27.11.42.40.00 Ferrit nüveli transformatörler; güç < 1 kVA adet 2600

27.11.42.40.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer transformatörler, güç taşıma
kapasitesi ≤ 1 kVA olanlar

adet 2600

27.11.42.40.00 Oyuncaklar için transformatörler; güç < 1 kVA adet 2600

27.11.42.60.00 Oyuncaklar için transformatörler; 1 kVA < güç < 16 kVA adet 2600

27.11.42.60.00 Diğer transformatörler; 1 kVA < güç < 16 kVA adet 2600

27.11.42.60.00 Ölçü transformatörleri; 1 kVA < güç < 16 kVA adet 2600

27.11.42.60.00 Diğer transformatörler, güç taşıma kapasitesi >1 kVA fakat ≤ 16
kVA olanlar

adet 2600

27.11.43.30.00 Diğer transformatörler;16 kVA<gücü<500 kVA adet 2600

27.11.43.30.00 Başka yerde sınıflandırılmamış transformatörler, güç taşıma
kapasitesi ≤ 500 kVA olanlar

adet 2600
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27.11.43.80.00 Başka yerde sınıflandırılmamış transformatörler, güç taşıma
kapasitesi > 500 kVA olanlar

adet 2600

27.11.43.80.00 Diğer transformatörler güç>500 kVA adet 2600

27.11.50.13.00 Deşarj ampulleri veya tüpleri için endüktörler adet 2600

27.11.50.13.00 Diğer kullanım için endüktörler adet 2600

27.11.50.13.00 Sivil hava taşıtları için endüktörler adet 2600

27.11.50.15.00 Sivil hava taşıtları için diğer deşarj ampulleri/tüpleri için balastlar adet 2600

27.11.50.15.00 Diğer kullanım için diğer deşarj ampulleri/tüpleri için balastlar adet 2600

27.11.50.15.00 Deşarj lambaları veya tüpleri için balastlar (endüktörler hariç) adet 2600

27.11.50.23.00 Çok kristalli yarı iletkenler adet 2600

27.11.50.23.00 Diğer kullanım için çok kristalli yarı iletken redresörler adet 2600

27.11.50.23.00 Sivil hava taşıtları için çok kristalli yarı iletken redresörler adet 2600

27.11.50.33.00 Akümülatör şarj ediciler adet 2600

27.11.50.33.00 Diğer kullanım için akümülatör şarj ediciler adet 2600

27.11.50.33.00 Sivil hava taşıtları için akümülatör şarj ediciler adet 2600

27.11.50.35.00 Sivil hava taşıtları için redresörler adet 2600

27.11.50.35.00 Redresörler adet 2600

27.11.50.35.00 Diğer kullanım için redresörler adet 2600

27.11.50.40.00 Telekomünikasyon cihazları, otomatik veri işleme makineleri ve
bunların birimleri için güç kaynakları

adet 2600

27.11.50.40.00 Stabilize güç kaynakları (güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi
işlem makineleriyle kullanılacak olan)

adet 2600

27.11.50.40.00 Kesintisiz güç kaynakları (güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi
işlem makineleriyle kullanılacak olan)

adet 2600

27.11.50.40.00 Diğer kullanım için telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem
makinesi vb. için kullanılan statik konvertör

adet 2600

27.11.50.40.00 Diğer güç kaynakları (güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem
makineleriyle kullanılacak olan)

adet 2600

27.11.50.40.00 Sivil hava taşıtları için telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi
işlem makineleri vb. için kullanılan statik konvertör

adet 2600

27.11.50.53.00 İnvertörler, güç taşıma kapasitesi ≤ 7,5 kVA olanlar adet 2600

27.11.50.53.00 Diğer kullanım için invertörler; güç <7, 5kVA adet 2600

27.11.50.53.00 Sivil hava taşıtları için invertörler; güç <7, 5kVA adet 2600

27.11.50.55.00 Sivil hava taşıtları için invertörler; güç >7, 5kVA adet 2600

27.11.50.55.00 İnvertörler, güç taşıma kapasitesi > 7,5 kVA olanlar adet 2600

27.11.50.55.00 Diğer kullanım için invertörler; güç >7, 5kVA adet 2600

27.11.50.70.00 Stabilize güç kaynakları, diğerleri adet 2600

27.11.50.70.00 Sivil hava taşıtları için kesintisiz ve stabilize güç kaynakları adet 2600

27.11.50.70.00 Statik konvertörler (çok kristalli yarı iletkenler, özellikle kaynak
için tasarlanmış konvertörler, kaynak aletleri olmayanlar,
akümülatör şarj ediciler, redresörler, invertörler hariç)

adet 2600

27.11.50.70.00 Diğer güç kaynakları, diğerleri adet 2600

27.11.50.70.00 Kesintisiz güç kaynakları, diğerleri adet 2600

27.11.50.80.00 Diğer kullanım için telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem
makineleri vb. diğer endüktörler

adet 2600

27.11.50.80.00 Başka yerde kullanılmayan diğer endüktörler adet 2600

27.11.50.80.00 Endüktörler (katod-ışınlı tüpler, deşarj lambaları ve tüpleri için
endüksiyon bobinleri, saptırma bobinleri hariç)

adet 2600



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

27.11.50.80.00 Sivil hava taşıtları için telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi
işlem makineleri vb. diğer endüktörler

adet 2600

27.11.61.00.00 Diğer şekillerde kollektörler TL 3000

27.11.61.00.00 Diğer şekillerde minyatür motor aksam; parçaları TL 3000

27.11.61.00.00 Diğer şekillerde motor/elektrojen grup.üretim parçaları TL 3000

27.11.61.00.00 Diğer şekillerde stator ve rotor paketleri TL 3000

27.11.61.00.00 Dökme demir/çelik dökümden kollektörler TL 3000

27.11.61.00.00 Manyetik olmayan tespit bileziği TL 3000

27.11.61.00.00 Dökme demir/çelik dökümden motor/elektrojen grup.üretim
parçaları

TL 3000

27.11.61.00.00 Dökme demir/çelik dökümden oyuncaklar için minyatür motor
aksam; parçaları

TL 3000

27.11.61.00.00 Dökme demir/çelik dökümden stator ve rotor paketleri TL 3000

27.11.61.00.00 HS 85.01'deki (Elektrik motorları, jeneratörler) veya 85.02'deki
(Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvertisörleri) makineler için
uygun parçalar

TL 3000

27.11.61.00.00 Kare ve dikdörtgenden başka şekilde kesilmiş manyetik saclar TL 3000

27.11.61.00.00 Dökme demir/çelik dökümden manyetik saclar (kare ve
dikdörtgen hariç)

TL 3000

27.11.62.03.00 Transformatörlere ve endüktörlere ait ferrit nüveler kg 1500

27.11.62.03.00 Transformatörler ve endüktörler için ferrit nüveler kg 1500

27.11.62.05.00 Bobin ve selflerin aksam; parçaları TL 3000

27.11.62.05.00 Güç sağlama ve otomatik bilgi işlem makineleri birimleri için
endüktörlerin aksamı

TL 3000

27.11.62.05.00 Oyuncaklara ait olan aksam; parçalar TL 3000

27.11.62.05.00 Transformatörlerin ve endüktörlerin parçaları (ferrit nüveler hariç) TL 3000

27.11.62.07.00 Diğer statik konvertörlere ait aksam; parçalar TL 3000

27.11.62.07.00 Statik konvertörlerin parçaları TL 3000

27.11.62.07.00 Telekomünikasyon ve bilgi işlem makinelerinde kullanılan statik
konvertörlerin aksamı

TL 3000

27.12.10.10.00 Sigortalar, voltajı > 1000 V için olanlar adet 2600

27.12.10.10.00 Eriyen iletkenli sigortalar (gerilim>1000 v) adet 2600

27.12.10.20.00 Vakumlu otomatik devre kesiciler (gerilim<72, 5 kV) adet 2600

27.12.10.20.00 Otomatik devre kesici anahtarlar adet 2600

27.12.10.20.00 Sf6 gazlı otomatik devre kesiciler (gerilim <72, 5 kV) adet 2600

27.12.10.20.00 Sf6 gazlı otomatik devre kesiciler (gerilim=>72, 5 kV) adet 2600

27.12.10.20.00 Diğer otomatik devre kesiciler (gerilim <72, 5 kV) adet 2600

27.12.10.20.00 Az yağlı otomatik devre kesiciler (gerilim <72, 5 kV) adet 2600

27.12.10.20.00 Diğer otomatik devre kesiciler (gerilim=>72, 5 kV) adet 2600

27.12.10.30.00 Diğer yük ayırıcılar (gerilim <72, 5 kV) adet 2600

27.12.10.30.00 Devre ayırıcılar (gerilim<72, 5 kV) adet 2600

27.12.10.30.00 Devre ayırıcılar (gerilim =>72, 5 kV) adet 2600

27.12.10.30.00 Vakum kazanlı yük ayırıcıları (gerilim <72, 5 kV) adet 2600

27.12.10.30.00 Yük ayırıcıları (gerilim=>72, 5 kV) adet 2600

27.12.10.30.00 Yalıtım anahtarları ile devre ve yük ayırıcı anahtarlar adet 2600

27.12.10.40.00 Dalga bastırıcılar adet 2600

27.12.10.40.00 Diğer yıldırım önleyiciler adet 2600
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27.12.10.40.00 Gerilim sınırlayıcılar (voltaj regülatörleri) adet 2600

27.12.10.40.00 Parafudrlar (yıldırım kıran) adet 2600

27.12.10.40.00 Yıldırım önleyiciler (Paratonerler, parafudrlar vb.), voltaj
(gerilim) sınırlayıcılar ve dalga bastırıcılar (ani artış ayarlayıcılar),
voltajı > 1000 V için olanlar

adet 2600

27.12.10.90.00 Diğer yüksek voltaj teçhizatı adet 2600

27.12.10.90.00 Elektrik devrelerini anahtarlama vb. için diğer cihazlar, voltajı > 1
000 V olanlar

adet 2600

27.12.10.90.00 Yüksek voltaj komütatörleri adet 2600

27.12.10.90.00 Yüksek voltaj bağlantı kutuları adet 2600

27.12.10.90.00 Yüksek voltaj röleleri adet 2600

27.12.21.30.00 Diğer sigortalar (akım=<10 amper) adet 2600

27.12.21.30.00 Dtipi sigortalar (akım=<10 amper) adet 2600

27.12.21.30.00 Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenleri için) (akım=<10 amper) adet 2600

27.12.21.30.00 Sigortalar, voltaj ≤ 1000 V ve akım ≤ 10 A için olanlar adet 2600

27.12.21.30.00 Termal sigortalar (akım =<10 amper) adet 2600

27.12.21.30.00 Bıçaklı sigortalar (akım =<10 amper) adet 2600

27.12.21.30.00 Cam sigortalar (akım=<10 amper) adet 2600

27.12.21.50.00 Bıçaklı sigortalar (10 amper<akım=<63 amper) adet 2600

27.12.21.50.00 Cam sigortalar (10 amper<akım=<63 amper) adet 2600

27.12.21.50.00 Diğer sigortalar (10 amper<akım=<63 amper) adet 2600

27.12.21.50.00 Dtipi sigortalar (10 amper<akım=<63 amper) adet 2600

27.12.21.50.00 Hızlı sigortalar [(güç yarı iletkenlerinin için) 10 amper
<akım=<63 amper]

adet 2600

27.12.21.50.00 Sigortalar, voltaj ≤ 1000 V ve akım > 10 A, fakat ≤ 63 A için
olanlar

adet 2600

27.12.21.50.00 Termal sigortalar (10 amper<akım=<63 amper) adet 2600

27.12.21.70.00 Bıçaklı sigortalar (akım>63 amper) adet 2600

27.12.21.70.00 Cam sigortalar (akım>63 amper) adet 2600

27.12.21.70.00 Termal sigortalar (akım>63 amper) adet 2600

27.12.21.70.00 Sigortalar, voltaj ≤ 1000 V ve akım > 63 A için olanlar adet 2600

27.12.21.70.00 Diğer sigortalar (akım>63 amper) adet 2600

27.12.21.70.00 Dtipi sigortalar (akım>63 amper) adet 2600

27.12.21.70.00 Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin için) (akım>63 amper) adet 2600

27.12.22.30.00 Diğer otomatik devre kesiciler (akım< 63 amper) adet 2600

27.12.22.30.00 Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) (akım< 63 amper) adet 2600

27.12.22.30.00 Otomatik devre kesiciler; voltaj ≤ 1000 V ve akım ≤ 63 A için
olanlar

adet 2600

27.12.22.50.00 Diğer otomatik devre kesiciler (akım >63 amper) adet 2600

27.12.22.50.00 Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) (akım >63 amper) adet 2600

27.12.22.50.00 Otomatik devre kesiciler; voltaj ≤ 1000 V ve akım > 63 A için
olanlar

adet 2600

27.12.23.30.00 Elektrik devrelerini koruma için elektrikli cihazlar, voltaj ≤ 1000
V ve akım ≤ 16 A için olanlar (sigortalar, otomatik devre kesiciler
hariç)

adet 2600

27.12.23.30.00 Elektrik devrelerini koruyan diğer teçhizat (akım<16 amper) adet 2600

27.12.23.50.00 Elektrik devrelerini koruyan diğer teçhizat (16 amper<akım=<125
amper)

adet 2600
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27.12.23.50.00 Elektrik devrelerinin korunması için elektrikli cihazlar, voltaj ≤
1000 V ve akım > 16 A, fakat ≤ 125 A için olanlar (sigortalar,
otomatik devre kesiciler hariç)

adet 2600

27.12.23.70.00 Elektrik devrelerini koruyan diğer teçhizat (akım>125 amper) adet 2600

27.12.23.70.00 Elektrik devrelerinin korunması için elektrikli cihazlar, voltaj ≤
1000 V ve akım > 125 A için olanlar (sigortalar, otomatik devre
kesiciler hariç)

adet 2600

27.12.24.33.00 Röleler (anma gerilimi =< 60 v, anma akımı =< 2 amper) adet 2600

27.12.24.33.00 Röleler, voltaj ≤ 60 V ve akım ≤ 2 A için olanlar adet 2600

27.12.24.35.00 Röleler (anma gerilimi =< 60 v, anma akımı >2 amper) adet 2600

27.12.24.35.00 Röleler, voltaj ≤ 60 V ve akım > 2 A için olanlar adet 2600

27.12.24.50.00 Aşırı akım termik röleleri adet 2600

27.12.24.50.00 Diğer çeşit röleler adet 2600

27.12.24.50.00 Diğer zaman röleleri adet 2600

27.12.24.50.00 Kontaktörler anma akımı <170 a.i (anma gücü ac>3, 380 v.da 90
kw.)

adet 2600

27.12.24.50.00 Kontaktörler anma akımı >170 a.i (anma gücü ac>3, 380 v.da 90
kw.)

adet 2600

27.12.24.50.00 Röleler ve kontaktörler, voltaj > 60 V, fakat ≤ 1000 V için olanlar adet 2600

27.12.24.50.00 Senkron motorlu zaman röleleri adet 2600

27.12.31.30.00 Otomatik veri işleme makineli sayısal kontrol panelleri, voltaj ≤
1000 V için olanlar

adet 2600

27.12.31.30.00 Bilgi işlem makine sayısal kumanda panoları (gerilim =< 1000 v.) adet 2600

27.12.31.50.00 Programlanabilir hafıza kontrol cihazları, voltaj ≤ 1000 V için
olanlar

adet 2600

27.12.31.50.00 Programlanabilir hafızalı kumanda cihazı (gerilim=<1000 v.) adet 2600

27.12.31.70.00 Diğer dağıtım ve kumanda tabloları (gerilim =< 1000 v.) adet 2600

27.12.31.70.00 Elektrik kontrol ve dağıtımı için diğer mesnetler, voltaj ≤ 1000 V
için olanlar

adet 2600

27.12.31.70.00 Asansörler için komple kumanda/dağıtım panoları (gerilim=<
1000 v.)

adet 2600

27.12.32.03.00 Sayısal kontrol panelleri, voltaj > 1000 V, fakat ≤ 72500 V için
olanlar

adet 2600

27.12.32.03.00 Sayısal kumanda panoları (1 kv<gerilim<72, 5 kV) adet 2600

27.12.32.05.00 Sayısal kumanda panoları (gerilim>72, 5 kV) adet 2600

27.12.32.05.00 Sayısal kontrol panoları, voltaj > 72500 V için olanlar adet 2600

27.12.40.30.00 Elektrik kontrol ve dağıtımı için kullanılan pano, panel, konsol,
masa, kabin ve diğer mesnetler (cihazlarıyla donatılmış olanlar
hariç)

adet 2600

27.12.40.30.00 Kumanda panolarına tablo, konsol, kabin vb. diğer mesnetler adet 2600

27.12.40.90.00 Devre ayırıcıları, yük ayırıcılar, vakum tüpleri TL 3000

27.12.40.90.00 Diğer birleştirilmiş elektronik aksam; parçaları TL 3000

27.12.40.90.00 Diğer elektrik devresi teçhizatı aksam; parçaları TL 3000

27.12.40.90.00 Eriyen iletkenli sigortalar (gerilim <1000 v.) aksam; parçalar TL 3000

27.12.40.90.00 Yarı iletken diskleri test ediciler için birleştirilmiş elektronik
aksam; parçalar

TL 3000

27.12.40.90.00 Ev tipi minyatür devre kesicilerin aksam; parçaları TL 3000

27.12.40.90.00 Ev tipi olmayan minyatür devre kesicilerin aksam; parçaları TL 3000

27.12.40.90.00 Kontaktörlerin aksam; parçaları TL 3000
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27.12.40.90.00 Otomatik devre kesicilerin (gerilim =<72, 5 kv.) aksamı TL 3000

27.12.40.90.00 Otomatik devre kesicilerin (gerilim =<72, 5 kv.) vakum tüpleri TL 3000

27.12.40.90.00 Otomatik devre kesicilerin (gerilim>72, 5 kv.) aksamı TL 3000

27.12.40.90.00 Rölelerin aksam; parçaları (kontaktörler hariç) TL 3000

27.12.40.90.00 Yarı iletken diskleri test edici için elektronik aksam; parçalar TL 3000

27.12.40.90.00 Devre ayırıcıları, yük ayırıcılar, diğer aksam; parçaları TL 3000

27.12.40.90.00 85.35'teki (Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devresi teçhizatı),
85.36'daki (Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi
teçhizatı), 85.37'deki (Elektrik kontrol, dağıtım tabloları,
mücehhez tablolar) cihazların diğer parçaları

TL 3000

27.12.40.90.00 Eriyen iletkenli sigortalar (gerilim>1000 v.) aksam; parçalar TL 3000

27.20.11.00.00 Manganez dioksitli diğer düğme piller adet 2600

27.20.11.00.00 Manganez dioksitli alkali piller adet 2600

27.20.11.00.00 Manganez dioksitli diğer tip diğer piller adet 2600

27.20.11.00.00 Manganez dioksitli düğme piller adet 2600

27.20.11.00.00 Manganez dioksitli silindirik piller adet 2600

27.20.11.00.00 Primer diğer piller bataryalar adet 2600

27.20.11.00.00 Voltajı 5, 5 V./daha fazla fakat 6, 5 V.'u < kuru çinko; karbonlu
piller

adet 2600

27.20.11.00.00 Manganez dioksitli diğer silindirik piller adet 2600

27.20.11.00.00 Lityumlu silindirik piller adet 2600

27.20.11.00.00 Lityumlu düğme piller adet 2600

27.20.11.00.00 Lityumlu diğer piller adet 2600

27.20.11.00.00 Gümüş oksitli silindirik piller adet 2600

27.20.11.00.00 Gümüş oksitli düğme piller adet 2600

27.20.11.00.00 Gümüş oksitli diğer piller adet 2600

27.20.11.00.00 Diğer primer silindirik piller adet 2600

27.20.11.00.00 Diğer primer düğme piller adet 2600

27.20.11.00.00 Çinko ve hava reaksiyonlu silindirik piller adet 2600

27.20.11.00.00 Çinko ve hava reaksiyonlu düğme piller adet 2600

27.20.11.00.00 Çinko ve hava reaksiyonlu diğer piller adet 2600

27.20.11.00.00 Cıva oksitli silindirik piller adet 2600

27.20.11.00.00 Cıva oksitli düğme piller adet 2600

27.20.11.00.00 Cıva oksitli diğer piller adet 2600

27.20.11.00.00 Birincil pil ve birincil bataryalar adet 2600

27.20.12.00.00 Primer elektrik pilleri/bataryaları aksam, parçaları TL 3000

27.20.12.00.00 Birincil pillerin ve birincil bataryaların parçaları (şarj edilebilir
piller için batarya kömürleri hariç)

TL 3000

27.20.21.00.00 Kurşun asitli akümülatörler, pistonlu motorları çalıştırmak için adet 2600

27.20.21.00.00 Kurşun asitli, pistonlu motor için starter akümülatör, diğer;
ağırlık; < 5 Kg.

adet 2600

27.20.21.00.00 Kurşun asitli, pistonlu motor için starter akümülatör, diğer;
ağırlık; > 5 Kg.

adet 2600

27.20.21.00.00 Kurşun asitli, pistonlu motor için starter akümülatör, sıvı
elektrolitle çalışan; ağırlık; < 5 Kg.

adet 2600

27.20.21.00.00 Kurşun asitli, pistonlu motor için starter akümülatör, sıvı
elektrolitle çalışan; ağırlık; > 5 Kg.

adet 2600
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27.20.22.10.00 Kurşun asitli traksiyoner akümülatör, sıvı elektrolitle çalışan Element
Sayısı

1200

27.20.22.10.00 Kurşun asitli traksiyoner akümülatör, diğer Element
Sayısı

1200

27.20.22.10.00 Kurşun asitli traksiyoner akümülatörler, pistonlu motorları
çalıştırmak için olanlar hariç

Element
Sayısı

1200

27.20.22.50.00 Kurşun asitli akümülatörler (kurşun asitli traksiyoner
akümülatörler ve pistonlu motorları çalıştırmak için olanlar hariç)

Element
Sayısı

1200

27.20.22.50.00 Kurşun asitli diğer akümülatör, sıvı elektrolitle çalışan Element
Sayısı

1200

27.20.22.50.00 Kurşun asitli diğer akümülatör, diğer Element
Sayısı

1200

27.20.23.00.00 Lityum iyonlu akümülatörler adet 2600

27.20.23.00.00 Nikel-demirli akümülatörler adet 2600

27.20.23.00.00 Nikel kadmiyumlu diğer akümülatörler adet 2600

27.20.23.00.00 Nikel kadmiyum, nikel metal hidrit, lityum-iyon, lityum polimer,
nikel demir ve diğer elektrik akümülatörleri

adet 2600

27.20.23.00.00 Diğer akümülatörler adet 2600

27.20.23.00.00 Nikel kadmiyumlu traksiyoner akümülatörler adet 2600

27.20.23.00.00 Nikel kadmiyumlu sızdırmaz akümülatörler adet 2600

27.20.23.00.00 Nikel hidrürlü akümülatörler adet 2600

27.20.24.00.00 Akümülatör kutu ve kapakları TL 3000

27.20.24.00.00 Akümülatör plakaları TL 3000

27.20.24.00.00 Akümülatörlerin diğer aksam, parçaları TL 3000

27.20.24.00.00 Diğer separatörler TL 3000

27.20.24.00.00 Elektrik akümülatörlerinin parçaları (ayıraçlar dahil) TL 3000

27.20.24.00.00 Kurşun ızgaralar TL 3000

27.20.24.00.00 Ahşap separatörler TL 3000

27.31.11.00.00 Fiber optik kablolar kg 1500

27.31.11.00.00 Fiber optik kablolar, lifleri tek tek kaplanmış olanlar (elektrik
iletkenleri monte edilmiş ya da bağlantı parçalı olsun veya
olmasın)

kg 1500

27.31.12.00.00 Optik tarzda işlenmiş olan optik lif demetleri ve kabloları kg 1500

27.31.12.00.00 Optik tarzda işlenmiş olan camdan kablolar kg 1500

27.31.12.00.00 Optik tarzda işlenmemiş olan kablolar kg 1500

27.31.12.00.00 Optik lifler ve optik lif demetleri; fiber optik kablolar (lifleri tek
tek kaplanmış olanlar hariç)

kg 1500

27.31.12.00.00 Diğer görüntü iletici optik lif, lif demetleri ve kabloları kg 1500

27.31.12.00.00 Camdan görüntü iletici kablolar kg 1500

27.32.11.30.00 Yalıtılmış bobin telleri, verniklenmiş veya emaylanmış kg 1500

27.32.11.30.00 Vernikli/emaye kaplı bakır diğer bobin telleri kg 1500

27.32.11.30.00 Vernikli/emaye kaplı diğer bobin telleri kg 1500

27.32.11.30.00 Vernikli/emaye kaplı bakır bobin telleri, çap=<0, 05 mm. kg 1500

27.32.11.30.00 Vernikli/emaye kaplı bakır bobin telleri, 0, 05 mm.<çap=<0,
1mm.

kg 1500

27.32.11.50.00 Diğer şekilde bakır bobin telleri kg 1500

27.32.11.50.00 Diğer şekilde diğer bobin telleri kg 1500

27.32.11.50.00 Diğer yalıtılmış bobin telleri (anotlanmışlar dahil) kg 1500
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27.32.12.00.00 Telgraf ve telefon hattı için toprak su altı kabloları kg 1500

27.32.12.00.00 Yalıtılmış koaksiyel kablolar ve diğer koaksiyel elektrik
iletkenleri, bilgi ve kontrol amaçlı kullanılanlar (bağlantı parçalı
olsun veya olmasın)

kg 1500

27.32.12.00.00 Diğer koaksiyal kablolar ve iletkenler kg 1500

27.32.12.00.00 Diğer toprak ve su altı kabloları kg 1500

27.32.12.00.00 Telgraf ve telefon hattı için koaksiyal kablo ve iletkenler kg 1500

27.32.13.40.00 Diğer elektrik iletkenleri, bağlantı parçalı olanlar, voltaj ≤ 1000 V
için olanlar

kg 1500

27.32.13.40.00 Bağlantı parçaları takılmış olan (gerilimi:<1000 V.) diğer elektrik
iletkenleri; diğer yerde kullanılan

kg 1500

27.32.13.40.00 Bağlantı parçası takılmış olan (gerilimi:<1000 V.) diğer elektrik
iletkenleri; telekomünikasyonda kullanılan

kg 1500

27.32.13.80.00 Diğer elektrik iletkenleri, bağlantı parçalı olmayanlar, voltaj ≤
1000 V için olanlar

kg 1500

27.32.13.80.00 Diğer kablolar (gerilimi: <80 V. >1000V) kg 1500

27.32.13.80.00 Diğer elektrik iletkenleri (çap:< 0,51mm, gerilimi=<80 V. için) kg 1500

27.32.13.80.00 Asetatlı ve silikonlu toprak, su altı kablosu (gerilimi: <80 V.
>1000V)

kg 1500

27.32.13.80.00 Telgraf ve telefon hattı için toprak ve su altı
kabloları(gerilimi=<80 V. için)

kg 1500

27.32.13.80.00 Telekomünikasyonda kullanılan diğer kablolar(gerilimi=<80 V.
için)

kg 1500

27.32.13.80.00 Telgraf ve telefon hattı için diğer toprak ve su altı
kabloları(gerilimi=<80 V. için)

kg 1500

27.32.13.80.00 Diğer toprak ve su altı kabloları (çap:< 0,51mm, gerilimi=<80 V.
için)

kg 1500

27.32.13.80.00 Diğer toprak ve su altı kabloları (diğer, gerilimi: >80 V. için) kg 1500

27.32.13.80.00 Diğer toprak ve su altı kablosu (gerilimi: <1000V) kg 1500

27.32.13.80.00 Diğer toprak ve su altı kablosu (gerilimi: <80 V. >1000V) kg 1500

27.32.13.80.00 Elektrik enerjisi nakli için diğer kablolar (çap: <0,51mm,
gerilimi=<80 V. için)

kg 1500

27.32.13.80.00 Elektrik enerjisi nakli için diğer kablolar (diğer, gerilimi: >80 V.
için)

kg 1500

27.32.13.80.00 Elektrik enerjisi nakli için toprak ve su altı kabloları (çap:
>0,51mm, gerilimi=<80 V. için)

kg 1500

27.32.13.80.00 Elektrik enerjisi nakli için toprak ve su altı kabloları (diğer,
gerilimi: >80 V. için)

kg 1500

27.32.13.80.00 Telekomünikasyona ait diğer toprak ve su altı
kabloları(gerilimi=<80 V. için)

kg 1500

27.32.13.80.00 Asetatlı ve silikonlu toprak, su altı kablosu (gerilimi: <1000V) kg 1500

27.32.13.80.00 Diğer kablolar (gerilimi: <1000V) kg 1500

27.32.13.80.00 Diğer elektrik iletkenleri (diğer, gerilimi: >80 V. için) kg 1500

27.32.14.00.00 Asetatlı ve silikonlu diğer bakır iletkenler (gerilim>1000 V.) kg 1500

27.32.14.00.00 Diğer izalosyonlu toprak su altı diğer iletkenler (gerilim>1000 V.) kg 1500

27.32.14.00.00 Diğer izolasyonlu diğer bakır iletkenler (gerilim>1000 V.) kg 1500

27.32.14.00.00 Diğer izolasyonlu diğer iletkenler (gerilim>1000 V.) kg 1500

27.32.14.00.00 Diğer izolasyonlu toprak su altı diğer bakır iletkenler
(gerilim>1000 V.)

kg 1500
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27.32.14.00.00 Gaz izalosyonlu toprak su altı diğer bakır iletkenler (gerilim>1000
V.)

kg 1500

27.32.14.00.00 Gaz izalosyonlu toprak su altı diğer iletkenler (gerilim>1000 V.) kg 1500

27.32.14.00.00 Sıvı izalosyonlu toprak su altı diğer bakır iletkenler (gerilim>1000
V.)

kg 1500

27.32.14.00.00 Sıvı izalosyonlu toprak su altı diğer iletkenler (gerilim>1000 V.) kg 1500

27.32.14.00.00 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)

kg 1500

27.32.14.00.00 Asetat ve silikonlu diğer iletkenler (gerilim>1000 V.) kg 1500

27.33.11.00.00 Basma düğmeli diğer anahtarlar (anma gerilimi=<60 v.) adet 2600

27.33.11.00.00 Diğer elektrik anahtar (anma gerilimi =< 60 v.) adet 2600

27.33.11.00.00 Transistor ve lojik cip içeren elektronik anahtarlar adet 2600

27.33.11.00.00 Rotatif anahtarlar (kontakt akımı>10 amper) adet 2600

27.33.11.00.00 Rotatif anahtarlar (kontakt akımı< 10 amper) adet 2600

27.33.11.00.00 Paket şalterler; gerilim <= 1000 volt adet 2600

27.33.11.00.00 Mikro anahtarlar adet 2600

27.33.11.00.00 Komütatörler adet 2600

27.33.11.00.00 Kollu şalterler adet 2600

27.33.11.00.00 İzole edilmiş transitör ac anahtarları adet 2600

27.33.11.00.00 Flüoresans ampuller için komple starterler adet 2600

27.33.11.00.00 Ev tipi anahtarlar adet 2600

27.33.11.00.00 Elektromekanik ani hareketli anahtarlar (11 a.i < akım) adet 2600

27.33.11.00.00 Elektrik devrelerini anahtarlamak için elektrikli cihazlar, voltaj ≤
1000 V için olanlar (basma düğme ve dönel anahtarlar dahil)
(röleler hariç)

adet 2600

27.33.11.00.00 Diğer elektrik anahtarları; gerilim <= 1000 volt adet 2600

27.33.12.00.00 Diğer ampul duyları adet 2600

27.33.12.00.00 Edison ampul duyları adet 2600

27.33.12.00.00 Lamba duyları, voltajı ≤ 1000 V için olanlar adet 2600

27.33.13.10.00 Fişler ve prizler, voltaj ≤ 1000 V olan koaksiyel kablolar için adet 2600

27.33.13.10.00 Koaksiyal kablolar için bağlantı ve irtibat elemanları adet 2600

27.33.13.30.00 Fişler ve prizler, voltaj ≤ 1000 V olan baskılı devreler için adet 2600

27.33.13.30.00 Baskı devreler için bağlantı ve irtibat elemanları adet 2600

27.33.13.50.00 Vidasız - lehimsiz kendinden yalıtkan sıyırmalı bağlantı modülleri adet 2600

27.33.13.50.00 Ev tipi fişler ve soketler (prizler) adet 2600

27.33.13.50.00 Diğer çeşit fişler ve soketler adet 2600

27.33.13.50.00 Fişler ve prizler, voltaj ≤ 1000 V için olanlar (koaksiyel kablolar
ve baskılı devreler için olanlar hariç)

adet 2600

27.33.13.60.00 Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar adet 2600

27.33.13.60.00 Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar, voltaj ≤ 1000 V için
olanlar

adet 2600

27.33.13.70.00 Bağlantı ve irtibat elemanları, voltaj ≤ 1000 V olan tel ve kablolar
için

adet 2600

27.33.13.70.00 Tel ve kablolar için bağlantı ve irtibat elemanları adet 2600

27.33.13.80.00 Diğer elektrik devresi teçhizatı adet 2600
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27.33.13.80.00 Elektrik devresine bağlantılar veya elektrik devresindeki
bağlantılar için diğer cihazlar, voltaj ≤ 1000 V için olanlar

adet 2600

27.33.13.80.00 Optik lifler, optik lif demetleri/kabloları için bağlayıcı; bakırdan adet 2600

27.33.13.80.00 Optik lifler, optik lif demetleri/kabloları için bağlayıcı;
demir/çelikten olan

adet 2600

27.33.13.80.00 Optik lifler, optik lif demetleri/kabloları için bağlayıcı; plastikten adet 2600

27.33.13.80.00 Optik lifler, optik lif demetleri/kabloları için bağlayıcı; seramikten adet 2600

27.33.13.80.00 Yarı iletken diskleri test ediciler adet 2600

27.33.14.10.00 Plastikten anahtarlar, borular ve kablo tablaları, elektrik devreleri
için

kg 1500

27.33.14.10.00 Plastikten elektrik devreleri için anahtarlar, borular ve kablo
tablaları

kg 1500

27.33.14.30.00 Makine ve cihazları izole edici plastikten bağlantı parçaları kg 1500

27.33.14.30.00 Plastikten yalıtım bağlantı malzemeleri, elektrikli makineler,
cihazlar veya ekipmanlar için olanlar (elektrik yalıtkanları
(izolatörler) hariç)

kg 1500

27.40.11.00.00 Sivil hava taşıtları için monoblok far üniteleri adet 2600

27.40.11.00.00 Monoblok far üniteleri (atom farları) adet 2600

27.40.11.00.00 Diğer kullanım için monoblok far üniteleri adet 2600

27.40.12.50.00 Motosikletlerde/motorlu araçlar için tungsten flamanlı halojen
ampul

adet 2600

27.40.12.50.00 Tungsten halojen filamentli lambalar; motosikletler ve motorlu
kara taşıtları için olanlar (mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi
(infrared) lambalar hariç)

adet 2600

27.40.12.93.00 Diğer tungsten flamanlı halojenli ampuller (gerilim >100 v.) adet 2600

27.40.12.93.00 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)

adet 2600

27.40.12.95.00 Diğer tungsten flamanlı halojenli ampuller (gerilim =< 100 v.) adet 2600

27.40.12.95.00 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)

adet 2600

27.40.13.00.00 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)

adet 2600

27.40.13.00.00 Diğer flamanlı ampuller (güç< 200 W, gerilim>100 v.) adet 2600

27.40.13.00.00 Dekoratif ampuller (güç< 200 W. kavanoz çapı < 25 mm.) adet 2600

27.40.13.00.00 Dekoratif ampul siliko, mum (güç< 200 W. acm kavanoz çapı
=>25 mm.)

adet 2600

27.40.13.00.00 Genel aydınlatma ampulleri (güç< 200 W. acm kavanoz çapı
=>25 mm.)

adet 2600

27.40.13.00.00 Reflektör ampuller (güç<200W. gerilimi >100v) adet 2600

27.40.13.00.00 Tüp şeklinde flamanlı ampuller (güç< 200 W, gerilim>100 v.) adet 2600

27.40.14.60.00 Motosikletlerde/motorlu araçlarda kullanılan tungsten flamanlı
diğer ampuller

adet 2600

27.40.14.60.00 Filamentli lambalar, motosikletler veya diğer motorlu kara taşıtları
için (atom farı üniteleri, halojen akkor lambalar hariç)

adet 2600

27.40.14.90.00 Minyon ampuller (gerilim<100 v, cam kavanoz çapı < 25 mm.) adet 2600

27.40.14.90.00 Diğer ampuller (gerilim < 100 v.) adet 2600
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27.40.14.90.00 Diğer ampuller (güç >200 W, gerilim>100 v, cam kavanoz çapı <
25 mm.)

adet 2600

27.40.14.90.00 Diğer dekoratif ampuller (gerilim >100 v, cam kavanoz çapı =>25
mm.)

adet 2600

27.40.14.90.00 Diğer genel amaçlı ampul (gerilim >100 v, cam kavanoz çapı
=>25 mm.)

adet 2600

27.40.14.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış filamentli lambalar adet 2600

27.40.15.10.00 Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal olmayan tüp flüoresan adet 2600

27.40.15.10.00 Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp (flüoresan boy< 590 mm.) adet 2600

27.40.15.10.00 Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp flüoresan (590
mm.<boy<1210 mm.)

adet 2600

27.40.15.10.00 Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp flüoresan (boy>1210 mm.) adet 2600

27.40.15.10.00 Flüoresanlı sıcak katodlu deşarj lambaları, iki uçlu olanlar (mor
ötesi (ultraviyole) lambalar hariç)

adet 2600

27.40.15.30.00 Sıcak katodlu simit şeklinde flüoresan ampuller adet 2600

27.40.15.30.00 Flüoresanlı sıcak katodlu deşarj lambaları (iki uçlu olanlar ile mor
ötesi (ultraviyole) lambalar hariç)

adet 2600

27.40.15.30.00 Sıcak katodlu diğer flüoresan ampuller adet 2600

27.40.15.50.00 Metal halojenür katkılı ampuller adet 2600

27.40.15.50.00 Diğer cıva buharlı ampuller adet 2600

27.40.15.50.00 Diğer deşarj ampulleri (mor ötesi ışınlı ampuller hariç) adet 2600

27.40.15.50.00 Diğer deşarj lambaları (mor ötesi (ultraviyole) lambalar hariç) adet 2600

27.40.15.50.00 Sodyum buharlı ampuller adet 2600

27.40.15.50.00 Metal halitli ampuller adet 2600

27.40.15.70.00 Mor ötesi ışınlı lambalar adet 2600

27.40.15.70.00 Ark lambaları adet 2600

27.40.15.70.00 Kızıl ötesi ışınlı ampuller adet 2600

27.40.15.70.00 Mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared) ışınlı lambalar,
ark lambaları

adet 2600

27.40.21.00.00 Diğer aydınlatma lambaları adet 2600

27.40.21.00.00 Portatif elektrik lambaları (kuru pil, akümülatör veya manyeto ile
çalışanlar) (bisikletler/motosikletler veya motorlu kara taşıtları
için olanlar hariç)

adet 2600

27.40.21.00.00 Madenciler için emniyet lambaları adet 2600

27.40.22.00.00 Ahşaptan masa, komodin vb. için elektrik ampullü ayaklı lambalar adet 2600

27.40.22.00.00 Ahşaptan masa, komodin vb. için diğer çeşit ayaklı lambalar adet 2600

27.40.22.00.00 Yontulmaya elverişli taşlardan masa, komodin vb. için elektrik
ampullü ayaklı lamba

adet 2600

27.40.22.00.00 Yontulmaya elverişli taşlardan masa, komodin vb. için diğer çeşit
ayaklı lambalar

adet 2600

27.40.22.00.00 Tabii/suni deri vb.den masa, komodin vb. için elektrik ampullü
ayaklı lambalar

adet 2600

27.40.22.00.00 Tabii/suni deri vb.den masa, komodin vb. için diğer çeşit ayaklı
lambalar

adet 2600

27.40.22.00.00 Seramik mad. masa, komodin vb.için elektrikli ve ayaklı lambalar adet 2600

27.40.22.00.00 Sepetçi eşyası ve luffadan masa, komodin vb. için elektrik
ampullü ayaklı lamba.

adet 2600

27.40.22.00.00 Sepetçi eşyası ve luffadan masa, komodin vb. için diğer çeşit
ayaklı lambalar

adet 2600
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27.40.22.00.00 Plastik maddeden kızma esaslı ampul ve tüp kullanımına mahsus
masa, komodin vb. için ayaklı lamba

adet 2600

27.40.22.00.00 Adi metallerden masa, komodin vb. için diğer çeşit ayaklı
lambalar

adet 2600

27.40.22.00.00 Camdan masa, komodin vb. için elektrikli ve ayaklı lambalar adet 2600

27.40.22.00.00 Adi metallerden masa, komodin vb. için elektrik ampullü ayaklı
lambalar

adet 2600

27.40.22.00.00 Plastik maddeden diğer çeşit ampul ve tüp kullanımına mahsus
masa, komodin vb. için ayaklı lamba

adet 2600

27.40.22.00.00 Elektrikli masa lambası, çalışma lambası, abajur ve benzeri ayaklı
lambalar

adet 2600

27.40.23.00.00 Yontulmaya elverişli taşlardan elektrikli olmayan aydınlatma
cihazları

adet 2600

27.40.23.00.00 Tabii, suni deri/köseleden elektrikli olmayan aydınlatma cihazları adet 2600

27.40.23.00.00 Seramik maddelerden elektrikli olmayan aydınlatma cihazları adet 2600

27.40.23.00.00 Elektrikli olmayan lambalar ve aydınlatma armatürleri adet 2600

27.40.23.00.00 Plastik maddelerden elektrikli olmayan aydınlatma cihazları adet 2600

27.40.23.00.00 Sepetçi eşyası ve ıuffadan elektrikli olmayan aydınlatma cihazları adet 2600

27.40.23.00.00 Camdan elektrikli olmayan aydınlatma cihazları adet 2600

27.40.23.00.00 Ahşaptan elektrikli olmayan aydınlatma cihazları adet 2600

27.40.23.00.00 Adi metallerden maden ocaklarında kullanılan lambalar adet 2600

27.40.23.00.00 Adi metallerden elektrikli olmayan diğer aydınlatma cihazları adet 2600

27.40.24.00.00 Camdan reklam lambası, ışıklı tabela vb. eşya adet 2600

27.40.24.00.00 Ahşaptan reklam lambası, ışıklı tabela vb. eşya adet 2600

27.40.24.00.00 Adi metalden reklam lambası, ışıklı tabela vb. eşya adet 2600

27.40.24.00.00 Diğer maddelerden reklam lambası, ışıklı tabela vb. eşya adet 2600

27.40.24.00.00 Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu, vb. (yol işaretleri dahil) adet 2600

27.40.24.00.00 Plastikten reklam lambası, ışıklı tabela vb. eşya adet 2600

27.40.24.00.00 Seramikten reklam lambası, ışıklı tabela vb. eşya adet 2600

27.40.24.00.00 Tabii, suni/terkip yoluyla elde edilen deri/köseleden reklam
lambası, ışıklı tabela vb. eşya

adet 2600

27.40.25.00.00 Avizeler ve diğer elektrikli tavan veya duvar aydınlatma
armatürleri (halkın kullanımı için olan açık alanların veya
caddelerin aydınlatılmasında kullanılanlar hariç)

27.40.25.00.00 Şamdanlı avizeler

27.40.25.00.00 Camdan diğer avizeler adet 2600

27.40.25.00.00 Camdan diğer aydınlatma cihazları adet 2600

27.40.25.00.00 Camdan kristal avizeler adet 2600

27.40.25.00.00 Diğer çeşit ampul ve tüp kullanımı için adi metallerden
aydınlatma cihazı

adet 2600

27.40.25.00.00 Diğer çeşit ampul ve tüp kullanımı için ahşaptan aydınlatma
cihazları

adet 2600

27.40.25.00.00 Diğer çeşit ampul ve tüp kullanımı için diğer maddelerden
aydınlatma cihazı

adet 2600

27.40.25.00.00 Diğer çeşit ampul ve tüp kullanımı için sepetçi eşyası ve luffadan
aydınlatma cihazı

adet 2600

27.40.25.00.00 Diğer çeşit ampul ve tüp kullanımı için tabii/suni deri, köseleden
aydınlatma cihazı

adet 2600
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27.40.25.00.00 Diğer çeşit ampul ve tüp kullanımı için yontulmaya elverişli
taşlar. aydınlatma cihazı

adet 2600

27.40.25.00.00 Kızma esaslı ampul ve tüp kullanımı için adi metallerden
aydınlatma cihazı

adet 2600

27.40.25.00.00 Kızma esaslı ampul ve tüp kullanımı için ahşaptan aydınlatma
cihazı

adet 2600

27.40.25.00.00 Kızma esaslı ampul ve tüp kullanımı için diğer maddelerden
aydınlatma cihazı

adet 2600

27.40.25.00.00 Kızma esaslı ampul ve tüp kullanımı için sepetçi eşyası ve
luffadan aydınlatma cihazı

adet 2600

27.40.25.00.00 Kızma esaslı ampul ve tüp kullanımı için tabii/suni deri, köseleden
aydınlatma cihazı

adet 2600

27.40.25.00.00 Kızma esaslı ampul ve tüp kullanımı için yontulmaya elverişli
taşlar. aydınlatma cihazı

adet 2600

27.40.25.00.00 Kızma esaslı elektrik ampul/tüp kullanılmasına mahsus plastik
maddeden aydınlatıcı cihazlar

adet 2600

27.40.25.00.00 Seramik maddelerden yapılmış aydınlatma cihazları adet 2600

27.40.25.00.00 Avize, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (açık alan, yol
aydınlatılmasında kullanılan hariç)

adet 2600

27.40.25.00.00 Avizeler ve diğer elektrikli tavan veya duvar aydınlatma
armatürleri (halka açık alanların veya caddelerin
aydınlatılmasında kullanılanlar hariç)

adet 2600

27.40.31.00.00 Flaş ampulü, flaş küpü (küp şeklinde dörtlü flaş ampulü) ve
benzerleri

adet 2600

27.40.32.00.00 Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar adet 2600

27.40.32.00.00 Işıklandırma setleri, yılbaşı ağacı ve benzerlerinde kullanılanlar adet 2600

27.40.33.00.00 Projektörler adet 2600

27.40.33.00.00 Projektörler ve spot ışıkları (sahneler, fotoğraf veya sinema
stüdyoları için olanlar dahil)

adet 2600

27.40.39.10.00 Diğer aydınlatma/işaret cihazları kg 1500

27.40.39.10.00 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)

kg 1500

27.40.39.10.00 Her türlü farlar (monoblok farlar hariç) kg 1500

27.40.39.10.00 Diğer motorlu araçların aydınlatma dinamoları kg 1500

27.40.39.30.01 Adi metallerden flüoresan lambaları ve diğerleri için diğer
aydınlatma cihazları

adet 2600

27.40.39.30.02 Adi metallerden kızma esaslı elektrik ampul/tüplerinin
kullanılmasına mahsus diğer aydınlatma cihazları.

adet 2600

27.40.39.30.03 Camdan ampul ve tüp kullanılmasına mahsus diğer aydınlatma
cihazları

adet 2600

27.40.39.30.04 Camdan diğer elektrikli aydınlatma cihazları adet 2600

27.40.39.30.05 Plastik maddelerden ampul ve tüp kullanımı için diğer aydınlatma
cihazları

adet 2600

27.40.39.30.06 Plastikten flüoresan lambalarının kullanımı için diğer aydınlatma
cihazları

adet 2600

27.40.39.30.07 Tabii/suni deri ve köseleden kızma esaslı elektrik ampul/tüplerinin
kullanılmasına mahsus diğer aydınlatma cihazları.

adet 2600
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27.40.39.30.99 Diğer - elektrikli lambalar ve aydınlatma teçhizatı; (plastik, ahşap,
yontulmaya elverişli taş, seramik, tabii/suni deri, sertleştirilmiş
kauçuk veya diğer materyallerden), filamanlı lambalar ve tüp
şeklindeki flüoresan lambaları için kullanılan türde olanlar

adet 2600

27.40.41.00.00 Monoblok farların aksam; parçaları TL 3000

27.40.41.00.00 Elektrikli filamentli veya deşarj lambalarının parçaları (atom farı
üniteleri, mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared)
lambalar, ark lambaları dahil)

TL 3000

27.40.41.00.00 Ampul dipleri TL 3000

27.40.41.00.00 Ampullerin diğer aksam; parçaları TL 3000

27.40.41.00.00 Ampullerin iletken telleri TL 3000

27.40.42.30.00 Diğer aydınlatma lambalarının aksam, parça TL 3000

27.40.42.30.00 Madenciler için emniyet lambaları; aksam, parça TL 3000

27.40.42.30.00 Portatif elektrik lambalarının parçaları (kuru pil, akümülatör veya
manyeto ile çalışanlar) (bisikletler/motosikletler veya motorlu
kara taşıtları için olanlar hariç)

TL 3000

27.40.42.50.00 Aydınlatma cihazının kağıt hamuru/kağıt/kartondan/selüloz
vatkadan ve seramikten olanların aksam, parçası

TL 3000

27.40.42.50.00 Aydınlatma cihazının diğer maddelerden aksam, parçası TL 3000

27.40.42.50.00 Aydınlatma cihazının bakırdan aksam, parçası TL 3000

27.40.42.50.00 Aydınlatma cihazının ahşap eşyanın aksam ve parçaları TL 3000

27.40.42.50.00 Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazlarının aksam ve
parçası

TL 3000

27.40.42.50.00 Reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb. aksam ve parçaları TL 3000

27.40.42.50.00 Lambaların, aydınlatma armatürlerinin, vb.nin parçaları (cam veya
plastikten olanlar hariç)

TL 3000

27.40.42.50.00 Aydınlatma cihazının yontulmaya elverişli taşlardan olanların
aksam ve parçası

TL 3000

27.40.42.50.00 Aydınlatma cihazının tabii, suni/terkip yoluyla elde edilen
deri/köseleden aksam ve parçalar

TL 3000

27.40.42.50.00 Aydınlatma cihazının sepetçi eşyası ve luffadan, demir veya
çelikten ve alüminyumdan aksam ve parçası

TL 3000

27.40.42.50.00 Aydınlatma cihazının sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan
aksam ve parçalar

TL 3000

27.40.42.50.00 Aydınlatma cihazının sertleştirilmiş kauçuktan aksam ve parçalar TL 3000

27.51.11.10.00 Birden fazla dış kapılı kombine soğutucu ve dondurucular;
hacmi>340 lt.

adet 2600

27.51.11.10.00 Birden fazla dış kapılı kombine soğutucu ve dondurucular; hacmi
<340 lt.

adet 2600

27.51.11.10.00 Donduruculu buzdolapları, ayrı dış kapılı olanlar adet 2600

27.51.11.33.01 Ev tipi kompresörlü masa modeli buzdolapları; hacim <= 340 lt adet 2600

27.51.11.33.02 Ev tipi kompresörlü buzdolapları; hacim > 340 lt adet 2600

27.51.11.33.03 Ev tipi kompresörlü buzdolapları; hacim <= 250 lt adet 2600

27.51.11.33.04 Ev tipi kompresörlü buzdolapları; 250 lt < hacim < 340 lt adet 2600

27.51.11.33.05 Ev tipi elektriksiz buzdolapları adet 2600

27.51.11.33.99 Diğer ev tipi buzdolapları adet 2600

27.51.11.35.00 Ev tipi kompresörlü gömme buzdolapları; hacim< 340 lt. adet 2600

27.51.11.35.00 Kompresörlü gömme buzdolapları adet 2600

27.51.11.50.00 Yatay tip dondurucular; hacim< 400 lt. adet 2600
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27.51.11.50.00 Yatay tip dondurucular; 400 lt.<hacim< 800 lt. adet 2600

27.51.11.50.00 Yatay (sandık) tip dondurucular, hacmi ≤ 800 litre olanlar adet 2600

27.51.11.70.00 Dikey tip dondurucular; 250 lt.<hacim< 900 lt. adet 2600

27.51.11.70.00 Dikey tip dondurucular, hacmi ≤ 900 litre olanlar adet 2600

27.51.11.70.00 Dikey tip dondurucular; hacim< 250 lt. adet 2600

27.51.12.00.00 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri adet 2600

27.51.12.00.00 Bulaşık makineleri, ev tipi adet 2600

27.51.13.00.01 Önden yüklemeli tam otomatik çamaşır makinesi; kuru çamaşır
kapasitesi <= 6 kg, ev tipi

adet 2600

27.51.13.00.02 Üstten yüklemeli tam otomatik çamaşır makinesi; kuru çamaşır
kapasitesi <= 6 kg, ev tipi

adet 2600

27.51.13.00.03 Otomatik çamaşır makinesi; 6 kg.< kuru çamaşır kapasitesi <= 10
kg, ev tipi

adet 2600

27.51.13.00.04 Otomatik olmayan çamaşır makineleri; kuru çamaşır kapasitesi <=
10 kg olanlar (hem yıkayıp hem kurulayan makineler de dahil), ev
tipi

adet 2600

27.51.13.00.05 Kurutma makineleri, kuru çamaşır kapasitesi <= 10 kg olanlar, ev
tipi

adet 2600

27.51.14.00.00 Elektrikli battaniyeler adet 2600

27.51.14.00.00 Battaniye (elektrikli) adet 2600

27.51.15.30.00 Masa üstü, ayaklı, duvar, pencere, tavan veya çatı vantilatörleri,
elektrikli, motor gücü ≤ 125 W olanlar

adet 2600

27.51.15.30.00 Sivil hava taşıtı için kendinden elektrik motorlu masa, yer, duvar,
pencere, tavan veya çatı fan; gücü <125 W

adet 2600

27.51.15.30.00 Evde kullanılan kendinden elektrik motorlu masa, yer, duvar,
pencere, tavan veya çatı fan; gücü 125 W.ı geçmeyen

adet 2600

27.51.15.30.00 Diğer yerde kullanılan kendinden elektrik motorlu masa, yer,
duvar, pencere, tavan veya çatı fan; gücü <125 W

adet 2600

27.51.15.80.00 Aspiratörlü davlumbazlar, en uzun yatay kenarı ≤ 120 cm olanlar adet 2600

27.51.15.80.00 Diğer aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenarı <= 120
cm.

adet 2600

27.51.15.80.00 Evlerde kul. aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenar <=
120 cm.

adet 2600

27.51.21.23.00 Elektrikli süpürgeler, dahili elektrik motoru bulunanlar, motor
gücü ≤ 1 500 W olup toz torbası veya diğer hazne kapasitesi ≤ 20
litre olanlar

adet 2600

27.51.21.23.00 Kendinden elektrikli vakumlu süpürge (gücü <1500 Wat) toz
torbasına sahip (kapasite:<20 lt) diğerleri

adet 2600

27.51.21.23.00 Kendinden elektrikli vakumlu süpürge (gücü <1500 Wat) toz
torbasına sahip (kapasite:<20 lt) taşıt aracında voltajla çalışan

adet 2600

27.51.21.25.00 Diğer elektrikli süpürgeler, dahili elektrik motoru bulunalar adet 2600

27.51.21.25.00 Kendinden elektrikli diğer vakumlu süpürge adet 2600

27.51.21.70.00 Diğer elektro mekanik mutfak alet ve makineleri adet 2600

27.51.21.70.00 Ev tipi gıda öğütücüler, karıştırıcılar (mikser) ve meyve veya
sebze suyu çıkarıcıları, elektrik motoru bulunanlar

adet 2600

27.51.21.70.00 Gıda maddeleri blenderleri adet 2600

27.51.21.70.00 Gıda maddeleri mikserleri adet 2600

27.51.21.70.00 Gıda maddeleri öğütücüleri adet 2600

27.51.21.70.00 Meyve ve sebze presleri adet 2600
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27.51.21.70.00 Öğütücü, karıştırıcı, mikser, bilenler vb. karışımı komple setler adet 2600

27.51.21.90.00 Ev işlerinde kullanılan elektrik motorlu diğer cihazlar kg 1500

27.51.21.90.00 Ev işlerinde kullanılan elektrik motorlu et kıyma makinesi kg 1500

27.51.21.90.00 Diğer elektromekanik cihazlar kg 1500

27.51.22.00.00 Elektrikli epilasyon cihazları adet 2600

27.51.22.00.00 Elektrikli hayvan kırkma makineleri adet 2600

27.51.22.00.00 Elektrikli saç kesme makineleri adet 2600

27.51.22.00.00 Tıraş makinesi, epilatör ve saç kesme makineleri (elektrik motoru
bulunanlar)

adet 2600

27.51.22.00.00 Elektrikli traş makineleri adet 2600

27.51.23.13.00 Saç kurutucuları, kurutma başlıkları adet 2600

27.51.23.13.00 Saç kurutma başlıkları, elektrikli adet 2600

27.51.23.15.00 Elektrikli saç kurutma makineleri (kurutma başlıkları hariç) adet 2600

27.51.23.15.00 Sac kurutucuları; diğerleri adet 2600

27.51.23.30.00 Berber işleri için diğer ısıtma, kıvırma cihazları adet 2600

27.51.23.30.00 Berber işleri için saç kıvırma cihazları adet 2600

27.51.23.30.00 Berber işleri için saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları adet 2600

27.51.23.30.00 Elektrikli saç şekillendirme gereçleri (bigudiler, kıvırma pensleri
dahil) (saç kurutma makineleri ve saç kurutma başlıkları hariç)

adet 2600

27.51.23.50.00 Elektrikli el kurutma cihazları adet 2600

27.51.23.50.00 El kurutma cihazları adet 2600

27.51.23.70.01 Elektrikle çalışan buharlı ütüler (kablosuz ütüler ve terzi ütüleri
dahil)

adet 2600

27.51.23.70.02 Elektrikle çalışan buharsız ütüler (kablosuz ütüler ve terzi ütüleri
dahil)

adet 2600

27.51.23.70.03 Pres ütü (evlerde kullanılan) adet 2600

27.51.24.10.00 Elektrikli süpürgeler, kuru temizleme ve ıslak elektrikli süpürgeler
dahil (dahili elektrik motoru olanlar hariç)

adet 2600

27.51.24.10.00 Vakumlu diğer elektrik süpürgeleri adet 2600

27.51.24.30.00 Elektrikli çay veya kahve makineleri, ev tipi (filtreliler
(süzgeçliler) dahil)

adet 2600

27.51.24.30.00 Kahve/çay yapmaya mahsus elektro termik cihazlar adet 2600

27.51.24.50.00 Elektrikli ekmek kızartma makineleri, ev tipi (ekmek, patates gibi
küçük parçaları kızartmaya yarayanlar dahil)

adet 2600

27.51.24.50.00 Tost makineleri adet 2600

27.51.24.50.00 Ekmek kızartma makineleri adet 2600

27.51.24.90.00 Ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar adet 2600

27.51.24.90.00 Ev işlerinde kullanılan su kaynatma kapları (kettle) adet 2600

27.51.24.90.00 Fritözler adet 2600

27.51.24.90.00 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)

adet 2600

27.51.25.30.01 Elektrikli su ısıtıcıları (şofben, termosifon) adet 2600

27.51.25.30.99 Diğer - elektrikli anında su ısıtıcıları adet 2600

27.51.25.50.00 Elektrikli su ısıtıcılar (depolu su ısıtıcıları dahil) (anında su
ısıtıcıları hariç)

adet 2600
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27.51.25.50.00 Elektrikli diğer su ısıtıcılar adet 2600

27.51.25.70.00 Elektrikli daldırma tipi ısıtıcılar (sıvılar için kullanılan, genellikle
bir kulp veya kanca ile taşınabilen daldırma tipi ısıtıcılar dahil)

adet 2600

27.51.25.70.00 Daldırma tipi ısıtıcılar adet 2600

27.51.26.30.00 Depolu ısıtıcı radyatörler adet 2600

27.51.26.30.00 Elektrikli depolu ısıtıcı radyatörler adet 2600

27.51.26.50.00 Bünyesinde bir fan olan ısıtmalı hava perdeleri adet 2600

27.51.26.50.00 Elektrikli radyatörler, konveksiyon tipi ısıtıcılar ve ısıtıcılar veya
şömineler (gömme vantilatörü olanlar)

adet 2600

27.51.26.50.00 Konveksiyon tipi ısıtıcılar adet 2600

27.51.26.50.00 Sıvıyla doldurulmuş radyatörler adet 2600

27.51.26.50.00 Bünyesinde bir fan olan diğer ısıtıcılar adet 2600

27.51.26.90.00 Elektrikli diğer yer (mahal) ısıtıcı radyatörler adet 2600

27.51.26.90.00 Herhangi bir yeri ısıtan elektrikli diğer cihazlar adet 2600

27.51.26.90.00 Herhangi bir yeri ısıtan elektrikli ısıtıcı ve soba adet 2600

27.51.27.00.00 Mikrodalga fırınlar, ev tipi adet 2600

27.51.27.00.00 Mikro dalgalı fırınlar adet 2600

27.51.28.10.00 Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar) adet 2600

27.51.28.10.00 Elektrikli ocaklar, en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olan, ev tipi
(kombine gaz-elektrik cihazları dahil)

adet 2600

27.51.28.33.00 Monte edilmek üzere hazırlanmış ısıtma levhaları adet 2600

27.51.28.33.00 Elektrikli ısıtma levhaları, gömme olanlar, ev tipi adet 2600

27.51.28.35.00 Elektrikli set üstü ocaklar adet 2600

27.51.28.35.00 Pişirme sacları, kaynatma halkaları adet 2600

27.51.28.35.00 Elektrikli pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları
(gömme tipteki ısıtma levhaları hariç), ev tipi

adet 2600

27.51.28.50.00 Izgaralar ve kızartma cihazları adet 2600

27.51.28.50.00 Elektrikli ızgaralar ve kızartma cihazları, ev tipi adet 2600

27.51.28.70.00 Elektrikli gömme fırınlar, ev tipi adet 2600

27.51.28.70.00 Gömme fırınlar adet 2600

27.51.28.90.00 Elektrikli fırınlar, ev tipi (gömme olanlar ile mikrodalga fırınlar
hariç)

adet 2600

27.51.28.90.00 Diğer elektrikli ocak, fırın ızgara vb. cihazları adet 2600

27.51.29.00.00 Taşıtlarda kullanılan elektrikli ısıtıcı rezistanslar; izole edici bir
mesnet üzerine monte edilmiş

kg 1500

27.51.29.00.00 Elektrikli ısıtıcı rezistanslar (karbondan olanlar hariç) kg 1500

27.51.29.00.00 Taşıtlarda kullanılan elektrikli ısıtıcı rezistanslar, diğer kg 1500

27.51.29.00.00 Diğer kullanım için elektrikli ısıtıcı rezistanslar, diğer kg 1500

27.51.29.00.00 Diğer kullanım için elektrikli ısıtıcı rezistanslar; izole edici bir
mesnet üzerine monte edilmiş

kg 1500

27.51.30.10.00 Vakumlu elektrik süpürgelerinin aksam, parçası TL 3000

27.51.30.10.00 Elektrikli süpürgelerin parçaları TL 3000

27.51.30.30.00 Elektromekanik ev aletlerinin parçaları, elektrik motoru olanlar
(elektrikli süpürgelerin parçaları hariç)

TL 3000

27.51.30.30.00 Ev işlerinde kullanılan elektrik motorlu cihazların aksam, parçası TL 3000

27.51.30.50.00 Elektrikli saç kesme/hayvan kırkma makinelerinin aksam;
parçaları

TL 3000
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27.51.30.50.00 Elektrikli diğer makinelerinin aksam, parçaları TL 3000

27.51.30.50.00 Elektrikli tıraş ve saç kesme makinelerinin parçaları, elektrik
motoru olanlar

TL 3000

27.51.30.50.00 Elektrikli traş makineler/epilasyon cihazlarının aksam; parçaları TL 3000

27.51.30.70.00 Berber işlerine ait ısıtıcıların aksam; parçaları TL 3000

27.51.30.70.00 Bir yerin, toprağın vb. yerlerin ısıtılmasına ait aksam; parçalar TL 3000

27.51.30.70.00 HS 85.16'daki (Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar
(şofbenler)) cihazların parçaları

TL 3000

27.51.30.70.00 Diğer elektrikli ev aletlerinin aksam; parçaları TL 3000

27.51.30.70.00 Ütülere ait aksam; parçalar TL 3000

27.51.30.70.00 Su ısıtıcıları aksam; parçaları TL 3000

27.52.11.13.00 Demir/çelikten fırınlı ocak; hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar adet 2600

27.52.11.13.00 Demir/çelikten fırınlı ocak; gaz yakıtlı olanlar adet 2600

27.52.11.13.00 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)

adet 2600

27.52.11.15.00 Demir/çelikten ocak; hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar adet 2600

27.52.11.15.00 Demir/çelikten ocak; gaz yakıtlı olanlar adet 2600

27.52.11.15.00 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)

adet 2600

27.52.11.90.00 Elektriksiz diğer pişirme cihazları ve tabak ısıtıcıları, ev tipi
(demir, çelik veya bakırdan)

adet 2600

27.52.11.90.00 Demir/çelikten yemek pişirme cihazları; sıvı yakıtlı adet 2600

27.52.11.90.00 Bakırdan ev işlerinde kullanılan türden, elektriksiz pişirme/ısıtma
cihazları vb. aksam

adet 2600

27.52.11.90.00 Demir/çelikten yemek pişirme cihazları; diğerleri, (katı yakıtlı
cihazlar dahil)

adet 2600

27.52.12.33.00 Demir/çelikten soba vb; yanmış gaz çıkışlı, gaz ve diğer yakıtlı adet 2600

27.52.12.33.00 Ev tipi cihazlar, demir veya çelikten, gaz yakıtlı, baca çıkışı
olanlar (hem gaz hem de diğer yakıtlarla çalışan ısıtıcılar,
ızgaralar, şömineler ve mangallar dahil) ( pişirme cihazları ve
tabak ısıtıcıları hariç)

adet 2600

27.52.12.33.00 Demir/çelikten soba vb; yanmış gaz çıkışlı, gaz yakıtlı adet 2600

27.52.12.35.00 Demir/çelikten soba vb; gaz yakıtlı adet 2600

27.52.12.35.00 Ev tipi cihazlar, demir veya çelikten, gaz yakıtlı (hem gaz hem de
diğer yakıtlarla çalışan ısıtıcılar, ızgaralar, şömineler ve mangallar
dahil) (pişirme cihazları, tabak ısıtıcıları ve baca çıkışı olanlar
hariç)

adet 2600

27.52.12.35.00 Demir/çelikten soba vb; gaz ve diğer yakıtlı adet 2600

27.52.12.50.00 Demir/çelikten soba vb; diğer, sıvı yakıtlı adet 2600

27.52.12.50.00 Demir/çelikten soba vb; yanmış gaz çıkışlı, sıvı yakıtlı adet 2600

27.52.12.50.00 Ev tipi cihazlar, demir veya çelikten, sıvı yakıtlı (ısıtıcılar,
ızgaralar, şömineler ve mangallar dahil) (pişirme cihazları ve
tabak ısıtıcıları hariç)

adet 2600

27.52.12.70.00 Demir/çelikten soba vb; diğerleri (katı yakıtlı cihazlar dahil) adet 2600
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27.52.12.70.00 Ev tipi aletler, demir veya çelikten, katı yakıtlı (ısıtıcılar,
ızgaralar, şömineler ve mangallar dahil) (pişirme cihazları ve
tabak ısıtıcıları hariç)

adet 2600

27.52.13.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış elektriksiz hava ısıtıcıları veya
sıcak hava dağıtıcıları, demir veya çelikten

adet 2600

27.52.13.00.00 Demir/çelik sıcak hava jeneratör, distribütörleri aksam-parça. adet 2600

27.52.14.00.01 Güneş enerjisi ile çalışan ısıtıcılar (kollektör) adet 2600

27.52.14.00.02 Gazla çalışan elektriksiz anında su ısıtıcılar (elektriksiz şofbenler) adet 2600

27.52.14.00.03 Elektrikli olmayan termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) adet 2600

27.52.14.00.99 Diğer elektriksiz anında/depolu su ısıtıcıları adet 2600

27.52.20.00.00 Demir/çelikten soba vb, ev işleri için benzer cihaz aksam ve
parçaları

TL 3000

27.52.20.00.00 Elektriksiz sobaların, kuzinelerin, ızgaraların, yemek pişirme
ocaklarının, barbekülerin, mangalların, pişirme gözlerinin, tabak
ısıtma ocaklarının ve benzeri ev tipi cihazların demir veya çelikten
parçaları (gaz, sıvı veya katı yakıtlı cihazlar için)

TL 3000

27.90.11.50.00 Kendine has fonksiyonlu elektrikli diğer makine ve cihazlar TL 3000

27.90.11.50.00 Tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli makineler TL 3000

27.90.11.50.00 Ses kayıt cihazlarında kullanılan gürültü azaltma üniteleri TL 3000

27.90.11.50.00 Ses birleştirme üniteleri TL 3000

27.90.11.50.00 Maden dedektörleri TL 3000

27.90.11.50.00 Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control) TL 3000

27.90.11.50.00 Sinek, sivrisinek gibi haşere kovucu elektronik cihazlar TL 3000

27.90.11.50.00 Anten yükselteçleri TL 3000

27.90.11.50.00 Çitlere elektrik verici cihazlar TL 3000

27.90.11.50.00 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 (solaryum yatakları, solaryum lambaları ve benzeri
bronzlaşma ekipmanları hariç)

TL 3000

27.90.11.50.00 Yüksek frekans (RF) veya ara frekans (IF) yükselteçleri TL 3000

27.90.12.30.00 Elektrik yalıtkanları (izolatörleri) (camdan veya seramikten
olanlar hariç)

kg 1500

27.90.12.30.00 Diğer maddelerden elektrik izolatörleri kg 1500

27.90.12.30.00 Elektrik izolatörleri; plastikten olanlar kg 1500

27.90.12.80.00 Diğer maddeler elektrik için izole edici bağlantı parça kg 1500

27.90.12.80.00 Sert kauçuk/katranlı madde vb. elektrik izole bağlantı parça kg 1500

27.90.12.80.00 Yalıtkan bağlantı parçaları, seramik veya plastik haricindeki
malzemelerden, elektrik işleri için; elektrik iletim boruları ve
bağlantı parçaları, yalıtkan malzemelerle uyumlu adi metallerden

kg 1500

27.90.12.80.00 Camdan elektrik için izole edici bağlantı parçaları kg 1500

27.90.12.80.00 Adi metallerden içi izolelei borular ve bağlantı parçaları kg 1500

27.90.13.30.00 Fırınlarda kullanılan diğer elektrotlar kg 1500

27.90.13.30.00 Karbon elektrotlar, fırınlar için olanlar kg 1500

27.90.13.30.00 Ark ocağı için elektrotlar kg 1500

27.90.13.50.00 Karbon elektrotlar (fırınlar için olanlar hariç) kg 1500

27.90.13.50.00 Diğer elektrotlar kg 1500

27.90.13.50.00 Elektroliz tesisleri için diğer elektrotlar kg 1500
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27.90.13.50.00 Elektroliz tesisleri için kömürden elektrotlar kg 1500

27.90.13.70.00 Karbon fırçalar kg 1500

27.90.13.70.00 Fırçalar (baleler) kg 1500

27.90.13.90.00 Mikrofonlar için kömürden parça kg 1500

27.90.13.90.00 Pil kömürleri kg 1500

27.90.13.90.00 Grafiten veya karbondan diğer ürünler, elektrik işleri için (karbon
elektrotlar ve fırçalar hariç)

kg 1500

27.90.13.90.00 Isıtıcı kömür rezistanslar kg 1500

27.90.13.90.00 Elektrik işlerinde kullanılan kömürden diğer parçalar kg 1500

27.90.13.90.00 Ark lambaları ve diğer lambalar için kömürler kg 1500

27.90.20.20.00 Sıvı kristal cihazlı (LCD) gösterge panelleri kg 1500

27.90.20.20.00 Gösterge tabloları; diğerleri kg 1500

27.90.20.20.00 Gösterge tabloları; aktif matris sıvı kristal tertibatlı siyah/beyaz
olanlar

kg 1500

27.90.20.20.00 Gösterge tabloları; aktif matris sıvı kristal tertibatlı renkli olanlar kg 1500

27.90.20.50.00 Gösterge tabloları; ışık veren diyod tertibatlı olanlar (LED) kg 1500

27.90.20.50.00 Işık yayan diyotlu (LED) gösterge panelleri kg 1500

27.90.20.80.00 Diğer elektrikli, görüntülü cihazların diğer panel gösterge tertibatı,
sivil hava taşıtları için

kg 1500

27.90.20.80.00 Diğer elektrikli, görüntülü cihazların düz panel gösterge tertibatı kg 1500

27.90.20.80.00 Diğer elektrikli, görüntülü cihazların diğer panel gösterge tertibatı,
diğer kullanımlar için

kg 1500

27.90.20.80.00 Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli sesli veya görsel
sinyalizasyon cihazları

kg 1500

27.90.31.09.00 Elektrikli lehim havya ve tabancaları adet 2600

27.90.31.09.00 Lehim yapmaya özgü havya ve tabancalar, elektrikli adet 2600

27.90.31.18.00 Alevle lehimleme, sert lehimleme makineleri ve cihazları,
elektrikli (havyalar ve lehim tabancaları hariç)

adet 2600

27.90.31.18.00 Diğer elektrikli lehim makine ve cihazları adet 2600

27.90.31.45.00 Metallere rezistans kaynağı için tamamen/kısmen otomatik
cihazlar

adet 2600

27.90.31.45.00 Elektrikli makineler ve cihazlar, metallere rezistans kaynağı
yapmak için

adet 2600

27.90.31.45.00 Diğer kaynaklar için makine ve cihazlar adet 2600

27.90.31.45.00 Alın kaynağı yapmaya mahsus makine ve cihazlar adet 2600

27.90.31.54.00 Metallere ark kaynağı için tamamen/kısmen otomatik cihazlar adet 2600

27.90.31.54.00 Tamamen veya kısmen otomatik elektrikli makineler, metallere
ark kaynağı yapmak için kullanılan (plazma ark dahil)

adet 2600

27.90.31.63.00 Diğer makineler, kaplanmış elektrotlarla elle kaynak yapmak için
kullanılan

adet 2600

27.90.31.63.00 Jeneratör/rotatif, statik, konvertör/redresörlerle olan ark kaynağı
makine ve cihazları

adet 2600

27.90.31.63.00 Transfomatörlü ark kaynağı makine ve cihazları adet 2600

27.90.31.72.00 Diğer ark kaynak makineleri adet 2600

27.90.31.72.00 Metallere ark kaynağı için diğer cihazlar adet 2600

27.90.31.81.00 Metal/karbürlerin ve sıcak olarak püskürten elektrikli alet ve
cihazlar

adet 2600

27.90.31.81.00 Endüksiyon kaynak makine ve cihazları adet 2600
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27.90.31.81.00 Başka yerde sınıflandırılmamış metallerin kaynaklanması veya
spreylenmesi için makineler ve cihazlar

adet 2600

27.90.31.81.00 Metalleri işlemek için ultrasonik kaynak makineleri adet 2600

27.90.31.81.00 Metalleri işlemek için diğer makine ve cihazlar adet 2600

27.90.31.81.00 Metalleri işlemek için diğer kaynak makine ve cihazlar adet 2600

27.90.31.91.00 Termoplastik malzemelere kaynak yapmak için kullanılan
elektrikli makine ve cihazlar (yarı iletken aygıtların imalatında
kullanılan türden tel bağlayıcılar hariç)

adet 2600

27.90.31.91.00 Ultrasonik kaynak makineleri adet 2600

27.90.31.91.00 Kaynak yapmaya mahsus diğer makine ve cihazlar adet 2600

27.90.32.00.00 Diğer kaynak,lehim alet ve cihazları aksam,parçaları TL 3000

27.90.32.00.00 HS 8515 'teki (elektrik, lazer, ultrasonik vb. çalışan lehim, kaynak
makineleri ve cihazlarının parçaları) makine ve cihazların
parçaları

TL 3000

27.90.32.00.00 Metal/karbürlerini sıcak püskürten alet cihazları aksam,parçaları TL 3000

27.90.32.00.00 Kaynak pensleri TL 3000

27.90.33.30.00 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)

TL 3000

27.90.33.30.00 Sinyalizasyon, trafik kontrol, kumanda cihazlarının aksam,
parçaları

TL 3000

27.90.33.50.00 HS 85.31'deki (Elektrikli ses/görüntülü işaret cihazları) cihazların
parçaları

TL 3000

27.90.33.50.00 Gösterge tabloları-sıvı kristal, diyot tertibatlı; görüntülü cihazların
düz panel gösterge tertibatının aksam, parçası

TL 3000

27.90.33.50.00 Elektrikli ses/görüntülü işaret cihazlarının diğer aksam, parçası TL 3000

27.90.33.70.00 Başka yerde sınıflandırılmamış ayrı fonksiyonları olan elektrikli
makinelerin/cihazların parçaları

TL 3000

27.90.33.70.00 Kendine has fonksiyonlu elektrikli cihazların elektronik mikro
montajlar

TL 3000

27.90.33.70.00 Kendine has fonksiyonlu elektrikli cihazların diğer aksam/parçası TL 3000

27.90.33.90.00 Diğer makine ve cihazların diğer aksam, parçaları TL 3000

27.90.33.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların
parçaları

TL 3000

27.90.33.90.00 Diğer makine ve cihazların elektronik mikro aksam, parçaları TL 3000

27.90.33.90.00 Yığın (stack) D-RAM'lar ve modüller gibi çok kombinasyonlu ana
bellekler

TL 3000

27.90.40.10.00 Parçacık hızlandırıcılar kg 1500

27.90.40.10.00 Tanecik hızlandırıcıları kg 1500

27.90.40.30.00 Sinyal jeneratörleri kg 1500

27.90.40.50.00 Elektromanyetik kaplinler, debriyajlar ve frenler (elektromanyetik
aygıtlarla kontrol edilen mekanik hidrolik veya pnömatik frenler
hariç)

adet 2600

27.90.40.50.00 Elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler adet 2600

27.90.40.60.00 Başla 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

kg 1500
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27.90.40.60.00 Elektro mıknatıslar (aksam; parçalar) kg 1500

27.90.40.60.00 Elektromanyetik/daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçlar vb. tertibat kg 1500

27.90.40.60.00 Elektromanyetik/daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçlar vb. aksam;
parçalar

kg 1500

27.90.40.60.00 Elektromanyetik vinç başları kg 1500

27.90.40.70.00 Ultraviyole A ışınlı fluoresanslı tüplere mahsus olanlar (tüp
uzunluğu: >100 cm)

adet 2600

27.90.40.70.00 Solaryum yatakları, solaryum lambaları ve benzeri bronzlaşma
ekipmanları

adet 2600

27.90.40.70.00 Diğer güneş yatakları, güneş lambaları ve güneşlenmeye mahsus
benzeri teçhizat

adet 2600

27.90.40.70.00 Ultraviyole A ışınlı fluoresanslı tüplere mahsus olanlar; diğerleri adet 2600

27.90.51.00.00 Sabit güç kondansatörleri, güç taşıma kapasitesi > 0,5 kvar olanlar adet 2600

27.90.51.00.00 Kuru kondansatörler 50/60 hz'lik devre için kapasite =<0, 5 kVAr adet 2600

27.90.51.00.00 Diğer çeşit kondansatörler 50/60 hz'lik devre için kapasite =<0, 5
kVAr

adet 2600

27.90.51.00.00 Yağ emdirilmiş kondansatör 50/60 hz'lik devre için kapasite =<0,
5 kVAr

adet 2600

27.90.51.00.00 Yağ içine konmuş kondansatör 50/60 hz'lik devre için kapasite
=<0, 5 kVAr

adet 2600

27.90.52.20.00 Alüminyum elektrolitik bağlantı bacaklı sabit kondansatörler adet 2600

27.90.52.20.00 Alüminyum elektrolitik diğer çeşit sabit kondansatörler adet 2600

27.90.52.20.00 Sabit elektrik kondansatörleri, tantal veya alüminyum elektrolitik
(güç kondansatörleri hariç)

adet 2600

27.90.52.20.00 Tantal bağlantı bacakları sabit kondansatörler adet 2600

27.90.52.20.00 Tantal diğer çeşit sabit kondansatörler adet 2600

27.90.52.40.00 Çok değerli sabit kondansatörler adet 2600

27.90.52.40.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer sabit elektrik kondansatörleri adet 2600

27.90.52.40.00 Antiparazit kondansatörleri adet 2600

27.90.52.40.00 Diğer sabit kondansatörler adet 2600

27.90.52.40.00 Yüksek frekanslı (50/60 hz'den büyük) fırın kondansatörleri adet 2600

27.90.52.40.00 Seramik dielektrikli, diğer çeşit, tek katlı kondansatörler adet 2600

27.90.52.40.00 Kağıt dielektrikli bağlantı bacaklı kondansatörler adet 2600

27.90.52.40.00 Kağıt dielektrikli diğer kondansatörler adet 2600

27.90.52.40.00 Kağıt, plastik dielektrikli kondansatörler (karma dielektrikli) adet 2600

27.90.52.40.00 Meksefe olarak kullanılan kondansatörler adet 2600

27.90.52.40.00 Plastik dielektrikli bağlantı bacaklı kondansatörler adet 2600

27.90.52.40.00 Plastik dielektrikli diğer kondansatörler adet 2600

27.90.52.40.00 Seramik dielektrikle, bağlantı bacaklı tek katlı kondansatörler adet 2600

27.90.52.40.00 Seramik dielektrikli kondansatörler (çok katlı) adet 2600

27.90.53.00.00 Değişken (ön ayarlılar dahil) kondansatörler adet 2600

27.90.53.00.00 Bağlantı bacakları olan kondansatörler adet 2600

27.90.53.00.00 Diğer kondansatörler adet 2600

27.90.60.35.00 Bağlantı bacaklı sabit rezistanslar adet 2600

27.90.60.35.00 Bağlantı bacakları olmayan diğer sabit rezistans güç
kapasitesi=<20 w.

adet 2600
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27.90.60.35.00 Sabit elektrik dirençleri (rezistanslar), güç taşıma kapasitesi ≤ 20
W olanlar (ısıtma dirençleri (rezistanslar) ve sabit karbon
dirençleri (rezistanslar) (bileşim veya film türünde olanlar) hariç)

adet 2600

27.90.60.37.00 Diğer sabit rezistanslar güç kapasitesi=<20 w. adet 2600

27.90.60.37.00 Sabit elektrik dirençleri (rezistanslar), güç taşıma kapasitesi > 20
W olanlar (ısıtma dirençleri (rezistanslar) ve sabit karbon
dirençleri (rezistanslar) (bileşim veya film türünde olanlar) hariç)

adet 2600

27.90.60.55.00 Tel sarımlı bacaklı potansiyometreler güç kapasitesi=<20 w. adet 2600

27.90.60.55.00 Diğer tel sarımlı değişken rezistanslar güç kapasitesi=<20 w. adet 2600

27.90.60.55.00 Tel sargılı değişken dirençler (rezistanslar), güç taşıma kapasitesi
≤ 20 W olanlar

adet 2600

27.90.60.55.00 Tel sarımlı diğer potansiyometreler güç kapasitesi=<20 w. adet 2600

27.90.60.55.00 Tel sarımlı reostalar güç kapasitesi=<20 w. adet 2600

27.90.60.57.00 Tel sarımlı reostalar güç kapasitesi>20 w. adet 2600

27.90.60.57.00 Tel sarımlı potansiyometreler güç kapasitesi>20 w. adet 2600

27.90.60.57.00 Tel sargılı değişken dirençler (rezistanslar), güç taşıma kapasitesi
> 20 W olanlar

adet 2600

27.90.60.57.00 Diğer tel sarımlı değişken rezistanslar güç kapasitesi>20 w. adet 2600

27.90.60.80.00 Diğer çeşit diğer değişken rezistanslar güç kapasitesi >20 w. adet 2600

27.90.60.80.00 Diğer çeşit diğer değişken rezistanslar güç kapasitesi=< 20 w. adet 2600

27.90.60.80.00 Diğer çeşit diğer potansiyometreler güç kapasitesi=<20 w. adet 2600

27.90.60.80.00 Diğer çeşit potansiyometreler güç kapasitesi >20 w. adet 2600

27.90.60.80.00 Diğer çeşit reostalar güç kapasitesi >20 w. adet 2600

27.90.60.80.00 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)

adet 2600

27.90.60.80.00 Karbon film diğer rezistanslar adet 2600

27.90.60.80.00 Karbon film rezistanslar (bağlantı bacaklılar) adet 2600

27.90.60.80.00 Diğer çeşit bacaklı potansiyometreler güç kapasitesi=<20 w. adet 2600

27.90.60.80.00 Karbon terkipli rezistanslar (bağlantı bacaklılar) adet 2600

27.90.60.80.00 Karbon terkipli diğer rezistanslar adet 2600

27.90.60.80.00 Diğer çeşit reostalar güç kapasitesi=<20 w. adet 2600

27.90.70.10.00 Demiryolları/tramvaylar için sinyalizasyon vb. kumanda cihazları TL 3000

27.90.70.10.00 Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları,
demir yolu veya tramvay yolları için olanlar

TL 3000

27.90.70.30.00 Karayolları trafiğini kontrol kumanda için elektrikli cihaz kg 1500

27.90.70.30.00 Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları,
kara yolları, iç su yolları, taşıt park alanları, limanlar veya hava
meydanları için olanlar

kg 1500

27.90.70.30.00 Liman, hava meydan trafik kontrol kumanda cihazları kg 1500

27.90.70.30.00 Diğer elektrikli işaret, emniyet/trafik kontrol kumanda cihazı kg 1500

27.90.81.00.00 Diğer kondansatörlerin aksam; parçaları TL 3000

27.90.81.00.00 Sabit kondansatörlerin aksam; parçaları TL 3000

27.90.81.00.00 Sabit, değişken veya ayarlanabilir (ön ayarlı) elektrikli
kondansatörlerin parçaları

TL 3000

27.90.82.00.00 Elektrik rezistanslarının aksam, parçaları TL 3000
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27.90.82.00.00 Elektrikli dirençlerin (rezistansların) parçaları (reostalar ve
potansiyometeler için olanlar dahil) (ısıtma dirençleri
(rezistanslar) için olanlar hariç)

TL 3000

28.11.11.00.00 Deniz taşıtları için tahrikli, kıvılcım ateşlemeli, ileri geri veya
dönel hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, dıştan takmalı
motorlar

adet 2600

28.11.11.00.00 Kıvılcım ateşlemeli dıştan takma deniz motorları; güç=< 30 kw adet 2600

28.11.11.00.00 Kıvılcım ateşlemeli dıştan takma deniz motorları; güç>30 kw adet 2600

28.11.11.00.00 Kıvılcım ateşlemeli dıştan takma deniz motorları; silindir
hacmi=< 325 cm3

adet 2600

28.11.12.00.00 Kıvılcım ateşlemeli diğer motorlar; güç>10 kw adet 2600

28.11.12.00.00 Diğer amaçlı motokül, insan, yük ve diğer özel amaç.araç.motoru;
silin.hacmi>250 cm3

adet 2600

28.11.12.00.00 Kıvılcım ateşlemeli diğer motorlar; güç=<10 kw adet 2600

28.11.12.00.00 Deniz taşıtları için tahrikli, kıvılcım ateşlemeli motorlar (dıştan
takmalı motorlar hariç); kıvılcım ateşlemeli, ileri geri veya dönel
hareketli, içten yanmalı, pistonlu motorlar (hava taşıtı motorları ve
taşıtlar için ileri geri çalışan, pistonlu motorlar hariç)

adet 2600

28.11.12.00.00 Diğer amaçlı kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi=< 250 cm3 adet 2600

28.11.12.00.00 Kıvılcım ateşlemeli içten takma deniz motorları adet 2600

28.11.13.11.00 Kullanılmamış deniz taşıtlarının, römorkör, savaş gemi.dizel
motoru 100 kw<güç=<200 kw

adet 2600

28.11.13.11.00 Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının dizel motoru; 50 kw<güç=<
100 kw

adet 2600

28.11.13.11.00 Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının dizel motoru; 100
kw<güç=< 200 kw

adet 2600

28.11.13.11.00 Kullanılmamış deniz taşıtlarının, römorkör, savaş gemilerinin
dizel motoru 50 kw<güç=<100 kw

adet 2600

28.11.13.11.00 Deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı,
pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü ≤ 200 kW olanlar

adet 2600

28.11.13.11.00 Dizel ve yarı dizel motor; yeni, deniz taşıtları için, güç<=50KW adet 2600

28.11.13.11.00 Dizel ve yarı dizel motor; yeni, deniz taşıtları için, güç<=50KW
89.01; 89.06 poz.için

adet 2600

28.11.13.15.00 Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının dizel motoru; 500
kw<güç=< 1000 kw

adet 2600

28.11.13.15.00 Kullanılmamış deniz taşıtlarının, römork, savaş gemilerinin dizel
motoru 500 kw<güç=<1000 kw

adet 2600

28.11.13.15.00 Kullanılmamış deniz taşıtlarının, römork, savaş gemilerinin dizel
motoru 300 kw<güç=<500 kw

adet 2600

28.11.13.15.00 Kullanılmamış deniz taşıtlarının, römork, savaş gemilerinin
diz.motoru 200 kw<güç=<300 kw

adet 2600

28.11.13.15.00 Deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı,
pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 200 kW fakat ≤
1000 kW olanlar

adet 2600

28.11.13.15.00 Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının dizel motoru; 300
kw<güç=< 500 kw

adet 2600

28.11.13.15.00 Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının dizel motoru; 200
kw<güç=< 300 kw

adet 2600

28.11.13.19.00 Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının dizel motoru; 1000
kw<güç=< 5000 kw

adet 2600
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28.11.13.19.00 Kullanılmamış deniz taş, römork, savaş gemi. diz. mot, 1000
kw<güç= <5000kw

adet 2600

28.11.13.19.00 Kullanılmamış deniz taş, römorkör, savaş gemi. dizel motoru;
güç>5000 kw

adet 2600

28.11.13.19.00 Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının dizel motoru ; güç>5000
kw

adet 2600

28.11.13.19.00 Deniz taşıtları için tahrikli, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı,
pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 1000 kW olanlar

adet 2600

28.11.13.20.00 Demiryolu taşıtlarında kullanılmaya mahsus dizel motorlar adet 2600

28.11.13.20.00 Demir yolu taşıtları için sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı,
pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel)

adet 2600

28.11.13.31.00 Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; güç=< 15 kw adet 2600

28.11.13.31.00 Sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı,
pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü ≤ 15 kW olanlar

adet 2600

28.11.13.31.00 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; güç=< 15 kw adet 2600

28.11.13.33.00 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 15 kw<güç=< 30 kw adet 2600

28.11.13.33.00 Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar;15 kw<güç=< 30 kw adet 2600

28.11.13.33.00 Sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı,
pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 15 kW fakat ≤ 30
kW olanlar

adet 2600

28.11.13.35.00 Sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı,
pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 30 kW fakat ≤ 50
kW olanlar

adet 2600

28.11.13.35.00 Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 30 kw<güç=< 50 kw adet 2600

28.11.13.35.00 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 30 kw<güç=< 50 kw adet 2600

28.11.13.37.00 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 50 kw<güç=< 100 kw adet 2600

28.11.13.37.00 Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 50 kw<güç=< 100 kw adet 2600

28.11.13.37.00 Sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı,
pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 50 kW fakat ≤
100 kW olanlar

adet 2600

28.11.13.53.00 Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 100 kw<güç=< 200
kw

adet 2600

28.11.13.53.00 Sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı,
pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 100 kW fakat ≤
200 kW olanlar

adet 2600

28.11.13.53.00 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 100 kw<güç=< 200 kw adet 2600

28.11.13.55.00 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 200 kw<güç=< 300 kw adet 2600

28.11.13.55.00 Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 200 kw<güç=< 300
kw

adet 2600

28.11.13.55.00 Sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı,
pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 200 kW fakat ≤
300 kW olanlar

adet 2600

28.11.13.57.00 Sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı,
pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 300 kW fakat ≤
500 kW olanlar

adet 2600

28.11.13.57.00 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 300 kw<güç=< 500 kw adet 2600

28.11.13.57.00 Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 300 kw<güç=< 500
kw

adet 2600

28.11.13.73.00 Sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı,
pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 500 kW fakat ≤
1000 kW olanlar

adet 2600
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28.11.13.73.00 Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 500 kw<güç=< 1000
kw

adet 2600

28.11.13.73.00 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 500 kw<güç=< 1000 kw adet 2600

28.11.13.75.00 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 1000 kw<güç=< 5000 kw adet 2600

28.11.13.75.00 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; güç>5000 kw adet 2600

28.11.13.75.00 Sanayide kullanılan sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı,
pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), gücü > 1000 kW olanlar

adet 2600

28.11.13.75.00 Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 1000 kw<güç=< 5000
kw

adet 2600

28.11.13.75.00 Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; güç>5000 kw adet 2600

28.11.21.60.00 Buhar türbinleri; deniz taşıtları dışında kullanılan, Güç<=40MW kW 1800

28.11.21.60.00 Buhar türbinleri; deniz taşıtları dışında kullanılan, Güç>40MW kW 1800

28.11.21.60.00 Buhar türbinleri; deniz taşıtlarına ait kW 1800

28.11.21.60.00 Su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri kW 1800

28.11.22.00.00 Hidrolik türbinler ve su çarkları kW 1800

28.11.22.00.00 Su türbinleri ve su çarkları için regülatörler; 1000 kW<güç<10000
kW

kW 1800

28.11.22.00.00 Su türbinleri ve su çarkları için regülatörler; gücü<1000 kW kW 1800

28.11.22.00.00 Su türbinleri ve su çarkları için regülatörler; güç=>10000 kW kW 1800

28.11.23.00.00 Sivil hava taşıtları için diğer gaz türbinleri (itici güç >50000 kw) kW 1800

28.11.23.00.00 Sivil hava taşıtları için diğer gaz türbinleri; 5000 kW < itici güç=
< 20000 kW

kW 1800

28.11.23.00.00 Diğer taşıtlar için diğer gaz türbinleri (20000 kw < itici
güç=<50000 kw)

kW 1800

28.11.23.00.00 Diğer taşıtlar için diğer gaz türbinleri (itici güç >50000 kw) kW 1800

28.11.23.00.00 Diğer taşıtlar için diğer gaz türbinleri (itici güç=<5000 kw) kW 1800

28.11.23.00.00 Diğer taşıtlar için diğer gaz türbinleri; 5000 kW < itici güç= <
20000 kW

kW 1800

28.11.23.00.00 Gaz türbinleri (turbo jetler ve turbo pervaneler hariç) kW 1800

28.11.23.00.00 Sivil hava taşıtları için diğer gaz türbinleri (20000 kw < itici
güç=<50000 kw)

kW 1800

28.11.23.00.00 Sivil hava taşıtları için diğer gaz türbinleri (itici güç =< 5000 kw) kW 1800

28.11.24.00.00 Diğer kullanım için rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları;
güç < 100 kVA

adet 2600

28.11.24.00.00 Diğer kullanım için rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları;
güç = 100 kVA

adet 2600

28.11.24.00.00 Diğer kullanım için rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları;
güç > 100 kVA

adet 2600

28.11.24.00.00 Jeneratör grupları, rüzgar gücüyle çalışanlar adet 2600

28.11.24.00.00 Sivil hava taşıtları için rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları;
güç < 100 kVA

adet 2600

28.11.24.00.00 Sivil hava taşıtları için rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları;
güç = 100 kVA

adet 2600

28.11.24.00.00 Sivil hava taşıtları için rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları;
güç > 100 kVA

adet 2600

28.11.31.00.00 Buhar türbinlerine ait diğer aksam; parçalar TL 3000

28.11.31.00.00 Buhar türbinlerine ait stator çarkları, rotorlar vb. çarkları TL 3000

28.11.31.00.00 Su buharı türbinlerinin ve diğer buhar türbinlerinin parçaları TL 3000
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28.11.32.00.00 Aksam ve parçalar (regülatörler dahil); su türbinleri ve ve çarkları
için

TL 3000

28.11.32.00.00 Hidrolik türbinlerin ve su çarklarının parçaları, regülatörler dahil TL 3000

28.11.33.00.00 Sivil hava taşıtları için gaz türbinlerine ait aksam; parçalar TL 3000

28.11.33.00.00 Gaz türbini parçaları (turbo jetler ve turbo pervaneler hariç) TL 3000

28.11.33.00.00 Diğer taşıtlar için gaz türbinlerine ait aksam; parçalar TL 3000

28.11.41.00.00 Sadece veya esas itibariyle kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı
pistonlu motorlarda kullanılmaya uygun parçalar (hava taşıtı
motorlarının parçaları hariç)

TL 3000

28.11.41.00.00 Sadece veya esas itibariyle kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı
pistonlu motorlar için aksam ve parçalar

TL 3000

28.11.42.00.01 Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel
veya yarı dizel) için pistonlar, piston segmanları ve piston kolları

TL 3000

28.11.42.00.02 Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve
yarı dizel) için silindir blokları ve karterleri

TL 3000

28.11.42.00.03 Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve
yarı dizel) için silindir kafaları ve silindir gömlekleri

TL 3000

28.11.42.00.04 Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve
yarı dizel) için karbüratörler

TL 3000

28.11.42.00.05 Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve
yarı dizel) için sübaplar

TL 3000

28.11.42.00.06 Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve
yarı dizel) için enjektörler

TL 3000

28.11.42.00.07 Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve
yarı dizel) için enjektör kütüğü ve enjektör memesi

TL 3000

28.11.42.00.99 Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorların (dizel
ve yarı dizel) diğer aksam ve parçaları

TL 3000

28.12.11.30.00 Diğer taşıtlar için doğrusal hareketli diğer güç sistemler adet 2600

28.12.11.30.00 Hidrolik silindirler adet 2600

28.12.11.30.00 Sivil hava taşıtları için doğrusal hareketli diğer güç sistemler (gaz
türbinleri için)

adet 2600

28.12.11.80.00 Diğer taşıtlar için doğrusal hareketli pnömatik güç motorları adet 2600

28.12.11.80.00 Pnömatik doğrusal aktüatörler (silindirler dahil) adet 2600

28.12.11.80.00 Sivil hava taşıtları için doğrusal hareketli pnömatik güç motorları adet 2600

28.12.12.00.00 Buharla çalışan makineler adet 2600

28.12.12.00.00 Diğer kullanımlar için diğer motorlar ve makineler adet 2600

28.12.12.00.00 Diğer taşıtlar için diğer hidrolik motorlar, makineler adet 2600

28.12.12.00.00 Diğer taşıtlar için diğer pnömatik güç motorları, makineleri adet 2600

28.12.12.00.00 Diğer taşıtlar için hidrolik yağ motorları adet 2600

28.12.12.00.00 Diğer taşıtlar için rüzgarla çalışan motor ve makineler adet 2600

28.12.12.00.00 Döner hareketli hidrolik ve pnömatik motorlar adet 2600

28.12.12.00.00 Sivil hava taşıtları için diğer hidrolik motorlar, makineler (gaz
türbinleri için)

adet 2600

28.12.12.00.00 Sivil hava taşıtları için diğer motor ve makineler adet 2600

28.12.12.00.00 Sivil hava taşıtları için diğer pnömatik güç motorları, makineleri adet 2600

28.12.12.00.00 Sivil hava taşıtları için hidrolik yağ motorları (gaz türbinleri için) adet 2600

28.12.13.20.00 Diğer yerlerde kullanılan diğer doğrusal deplasmanlı pistonlu
hidrolik yağ pompaları

adet 2600



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

28.12.13.20.00 Sivil hava taşıtları için diğer doğrusal deplasmanlı pistonlu
hidrolik yağ pompaları

adet 2600

28.12.13.20.00 Hidrolik pompalar (radyal pistonlu) adet 2600

28.12.13.50.00 Hidrolik pompalar (dişli) adet 2600

28.12.13.50.00 Diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı dişli, hidrolik
yağ pompaları

adet 2600

28.12.13.50.00 Sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı dişli, hidrolik yağ
pompaları

adet 2600

28.12.13.80.00 Diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı kanatlı, hidrolik
yağ pompaları

adet 2600

28.12.13.80.00 Hidrolik pompalar (kanatlı) adet 2600

28.12.13.80.00 Sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı kanatlı, hidrolik
yağ pompaları

adet 2600

28.12.14.20.00 Filtre/yağlayıcılı kombine halde basınç düşürücü valflar kg 1500

28.12.14.20.00 Pnömatik filtreler, regülatörler ve yağlayıcılar kg 1500

28.12.14.50.00 Yağlı hidrolik güç iletim kontrolü için valfler (borular, silindirik
kazanlar, tanklar, fıçılar, vb. için olanlar)

kg 1500

28.12.14.50.00 Yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfları kg 1500

28.12.14.80.00 Pnömatik güç transmisyon kontrol valfları kg 1500

28.12.14.80.00 Pnömatik güç iletim kontrolü için valfler (borular, silindirik
kazanlar, tanklar, fıçılar, vb. için olanlar)

kg 1500

28.12.15.30.00 Hidrolik pompalar (eksenel piston) adet 2600

28.12.15.30.00 Diğer yerlerde kullanılan doğrusal deplasmanlı hidrolik pompalar adet 2600

28.12.15.30.00 Sivil hava taşıtları için diğer doğrusal deplasmanlı hidrolik
pompalar

adet 2600

28.12.15.80.00 Sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı hidrolik pompalar adet 2600

28.12.15.80.00 Hidrolik pompalar (eksenel, radyal, dişli ve kanatlı olanlar hariç) adet 2600

28.12.15.80.00 Diğer yerlerde kullanılan döner deplasmanlı hidrolik pompalar adet 2600

28.12.16.30.00 Hidrolik sistemler (aktüatörlü güç üniteleri) adet 2600

28.12.16.30.00 Diğer taşıtlar için doğrusal hareketli hidrolik güç sistemler adet 2600

28.12.16.30.00 Sivil hava taşıtları için doğrusal hareketli hidrolik güç sistemleri
(gaz türbinleri için)

adet 2600

28.12.16.80.00 Sivil hava taşıtları için diğer hidrolik sistemler (gaz türbinleri için) adet 2600

28.12.16.80.00 Hidrolik sistemler (güç üniteleri) (aktüatörler hariç) adet 2600

28.12.16.80.00 Diğer taşıtlar için diğer hidrolik sistemler adet 2600

28.12.20.00.00 Sivil hava taşıtları için hidrolik güç motorları ve makinelerine ait
aksam, parçalar

TL 3000

28.12.20.00.00 Sivil hava taşıtları için diğer motor ve makinelere ait aksam,
parçalar

TL 3000

28.12.20.00.00 Rüzgarla çalışan motor ve makinelere ait aksam; parçalar TL 3000

28.12.20.00.00 Pnömatik güç motorlarına ve makinelerine ait aksam; parçalar TL 3000

28.12.20.00.00 Sivil hava taşıtları için tepkili motorların (turbojetler hariç) aksam,
parçalar

TL 3000

28.12.20.00.00 Diğer taşıtlar için hidrolik güç motorları ve makinelerine ait
aksam, parçalar

TL 3000

28.12.20.00.00 Diğer motor ve makinelere ait aksam; parçalar TL 3000

28.12.20.00.00 Buharla çalışan makinelere ait aksam, parçalar TL 3000

28.12.20.00.00 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların parçaları TL 3000
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28.12.20.00.00 Diğer taşıtlar için tepkili motorların (turbojetler hariç) aksam,
parçalar

TL 3000

28.13.11.05.00 Servis istasyonu ve garajda kullanılan, fiyat ve miktar gösteren
yakıt ve yağ dağıtım pompaları

adet 2600

28.13.11.05.00 Servis istasyonu ve garajda kullanılan diğer çeşit yakıt ve yağ
dağıtım pompaları

adet 2600

28.13.11.05.00 Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türde yakıt veya yağ
dağıtım pompaları

adet 2600

28.13.11.25.00 Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları adet 2600

28.13.11.25.00 Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları adet 2600

28.13.11.25.00 Diğer çeşitli pompalar adet 2600

28.13.11.25.00 Fiyat ve miktar gösteren tertibatı ölçü tertibatı sıvı pompaları adet 2600

28.13.11.25.00 Sıvı dağıtım pompaları, bir ölçüm cihazı olan ya da ölçü cihazı
takılmak üzere tasarlanmış olanlar (yakıt veya yağ için olanlar
hariç)

adet 2600

28.13.11.25.00 Sivil hava taşıtları için ölçü tertibatlı sıvı pompaları adet 2600

28.13.11.45.00 Sivil hava taşıtları için elle kullanılan sıvı pompaları adet 2600

28.13.11.45.00 Diğer yerlerde elle kullanılan sıvı pompalar adet 2600

28.13.11.45.00 Pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, el pompaları adet 2600

28.13.11.65.00 Diğer yerlerde kullanılan içten yanmalı motorlar için enjeksiyon
pompaları

adet 2600

28.13.11.65.00 Diğer yerlerde kullanılan içten yanmalı motorlara ait diğer
yakıt/soğutma pompaları

adet 2600

28.13.11.65.00 Sivil hava taşıtları için içten yanmalı motorlar için enjeksiyon
pompaları

adet 2600

28.13.11.65.00 Sivil hava taşıtları için içten yanmalı motorlara ait diğer
yakıt/soğutma pompaları

adet 2600

28.13.11.65.00 Yakıt, yağlama veya soğutma pompaları, içten yanmalı motorlar
için olanlar

adet 2600

28.13.11.85.00 Beton pompaları adet 2600

28.13.11.85.00 Beton harcı pompaları adet 2600

28.13.12.20.00 İleri geri pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, dozaj ve
oranlama için

adet 2600

28.13.12.20.00 Sivil hava taşıtları için diğer doğrusal deplasmanlı dozaj ve
oranlama pompaları

adet 2600

28.13.12.20.00 Diğer yerlerde kullanılan diğer doğrusal deplasmanlı dozaj ve
oranlama pompaları

adet 2600

28.13.12.50.00 Sivil hava taşıtları için diğer doğrusal deplasmanlı pistonlu diğer
yağ pompaları

adet 2600

28.13.12.50.00 İleri geri hareketli sıralı pistonlu pompalar adet 2600

28.13.12.50.00 Diğer yerlerde kullanılan diğer doğrusal deplasmanlı pistonlu
diğer yağ pompaları

adet 2600

28.13.12.80.00 İleri geri pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar,
diyaframlı olanlar

adet 2600

28.13.12.80.00 Diğer yerlerde kullanılan diğer doğrusal deplasmanlı diğer yağ
pompaları

adet 2600

28.13.12.80.00 Sivil hava taşıtları için diğer doğrusal deplasmanlı diğer yağ
pompaları

adet 2600

28.13.13.20.00 Pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, dönel ve dişli
olanlar

adet 2600
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28.13.13.20.00 Sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı dişli, diğer yağ
pompaları

adet 2600

28.13.13.20.00 Diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı dişli, diğer yağ
pompaları

adet 2600

28.13.13.40.00 Sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı kanatlı, diğer yağ
pompaları

adet 2600

28.13.13.40.00 Diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı kanatlı, diğer
yağ pompaları

adet 2600

28.13.13.40.00 Pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, dönel ve kanatlı
olanlar

adet 2600

28.13.13.60.00 Pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, dönel ve vidalı
olanlar

adet 2600

28.13.13.60.00 Sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı vidalı, hidrolik
yağ pompaları

adet 2600

28.13.13.60.00 Diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı vidalı, hidrolik
yağ pompaları

adet 2600

28.13.13.80.00 Diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı vidalı, diğer
yağ pompaları

adet 2600

28.13.13.80.00 Sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı vidalı, diğer yağ
pompaları

adet 2600

28.13.13.80.00 Pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar; dönel olanlar
(peristaltik, dönel lob ve helisel rotor pompaları dahil) (hidrolik
üniteler, dişli pompalar, kanatlı pompalar, vidalı pompalar hariç)

adet 2600

28.13.14.13.00 Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli santrifüjlü dalgıç
pompaları

adet 2600

28.13.14.13.00 Dalgıç motorlu, tek kademeli rotodinamik drenaj ve kanalizasyon
pompaları

adet 2600

28.13.14.13.00 Sivil hava taşıtları için tek kademeli santrifüjlü dalgıç pompaları adet 2600

28.13.14.15.00 Dalgıç motorlu, çok kademeli rotodinamik pompalar adet 2600

28.13.14.15.00 Diğer yerlerde kullanılan çok kademeli santrifüjlü dalgıç
pompaları

adet 2600

28.13.14.15.00 Sivil hava taşıtları için çok kademeli santrifüjlü dalgıç pompaları adet 2600

28.13.14.17.00 Diğer yerlerde kullanılan ısıtmada/sıcak su temininde kullanılan
salmastrasız çarklı pompaları

adet 2600

28.13.14.17.00 Isıtmada veya sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı
pompalar

adet 2600

28.13.14.17.00 Sivil hava taşıtları için ısıtmada/sıcak su temininde kullanılan
salmastrasız çarklı pompaları

adet 2600

28.13.14.20.00 Rotodinamik pompalar, çıkış ağzı çapı ≤ 15 mm olanlar adet 2600

28.13.14.20.00 Diğer yerlerde kullanılan diğer santrifüjlü pompalar; çıkış ağzı
çapı>15 mm.

adet 2600

28.13.14.20.00 Sivil hava taşıtları için diğer santrifüjlü pompalar; çıkış ağzı
çapı>15 mm.

adet 2600

28.13.14.30.00 Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm olanlar; kanallı
çarklı pompalar, yan kanallı pompalar, çevre pompaları ve
rejeneratif pompalar

adet 2600

28.13.14.30.00 Diğer yerlerde kullanılan rejeneratif pompalar; çıkış ağzı çapı<15
mm.

adet 2600

28.13.14.30.00 Sivil hava taşıtları için rejeneratif pompalar; çıkış ağzı çapı<15
mm.

adet 2600
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28.13.14.51.00 Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli, çarkı tek girişli, yekpare
gövdeli pompalar; çıkış ağzı çapı<15 mm.

adet 2600

28.13.14.51.00 Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, tek kademeli, çarkı
tek girişli, yekpare gövdeli olanlar

adet 2600

28.13.14.51.00 Sivil hava taşıtları için tek kademeli, çarkı tek girişli, yekpare
gövdeli pompalar; çıkış ağzı çapı<15 mm.

adet 2600

28.13.14.53.00 Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli, çarkı tek girişli, diğer
gövdeli pompalar; çıkış ağzı çapı<15 mm.

adet 2600

28.13.14.53.00 Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, tek kademeli, çarkı
tek girişli, bölünebilir gövdeli olanlar

adet 2600

28.13.14.53.00 Sivil hava taşıtları için tek kademeli, çarkı tek girişli, diğer
gövdeli pompalar; çıkış ağzı çapı<15 mm.

adet 2600

28.13.14.55.00 Diğer yerlerde kullanılan çarkı çok girişli pompalar; çıkış ağzı
çapı<15 mm.

adet 2600

28.13.14.55.00 Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, tek kademeli, çarkı
çift girişli olanlar

adet 2600

28.13.14.55.00 Sivil hava taşıtları için çarkı çok girişli pompalar; çıkış ağzı
çapı<15 mm.

adet 2600

28.13.14.60.00 Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, çok kademeli
olanlar (kendinden emişli olanlar dahil)

adet 2600

28.13.14.60.00 Diğer yerlerde kullanılan çok kademeli pompalar; çıkış ağzı
çapı<15 mm.

adet 2600

28.13.14.60.00 Sivil hava taşıtları için çok kademeli pompalar; çıkış ağzı çapı<15
mm.

adet 2600

28.13.14.71.00 Rotodinamik, tek kademeli karışık akışlı veya eksenel pompalar adet 2600

28.13.14.71.00 Diğer yerlerde kullanılan diğer santrifüjlü tek kademeli pompalar;
çıkış ağzı çapı<15 mm.

adet 2600

28.13.14.71.00 Sivil hava taşıtları için diğer santrifüjlü tek kademeli pompalar;
çıkış ağzı çapı<15 mm.

adet 2600

28.13.14.75.00 Diğer yerlerde kullanılan diğer santrifüjlü çok kademeli pompalar;
çıkış ağzı çapı<15 mm.

adet 2600

28.13.14.75.00 Rotodinamik, çok kademeli karışık akışlı veya eksenel pompalar adet 2600

28.13.14.75.00 Sivil hava taşıtları için diğer santrifüjlü çok kademeli pompalar;
çıkış ağzı çapı<15 mm.

adet 2600

28.13.14.80.00 Diğer pompalar adet 2600

28.13.14.80.00 Diğer sıvı pompaları, sıvı elevatörleri adet 2600

28.13.14.80.00 Sıvı elevatörleri adet 2600

28.13.21.70.00 Diğer yerlerde kullanılan difüzyon, kriyostatik ve emici pompalar adet 2600

28.13.21.70.00 Dönel pistonlu vakumlu pompalar, kayar pervaneli dönel
pompalar, molekül pompaları, Roots tipi pompalar, difüzyon
pompaları, kriyopompalar ve emme pompaları

adet 2600

28.13.21.70.00 Diğer yerlerde kullanılan döner pistonlu, kayar kanatlı döner,
moleküler ve ruts tipi pompa

adet 2600

28.13.21.70.00 Sivil hava taşıtları için difüzyon, kriyostatik ve emici pompalar adet 2600

28.13.21.70.00 Sivil hava taşıtları için döner pistonlu, kayar kanatlı döner,
moleküler ve ruts tipi pompa

adet 2600

28.13.21.90.00 Diğer vakum pompaları, sıvılar için adet 2600

28.13.21.90.00 Vakum pompaları; yarı iletken üretiminde kullanılmaya mahsus adet 2600

28.13.21.90.00 Diğer kullanım için diğer vakum pompaları adet 2600

28.13.21.90.00 Sivil hava taşıtları için diğer vakum pompaları adet 2600
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28.13.22.00.00 El/ayakla çalıştırılan bisikletler ve motosikletler için el pompaları adet 2600

28.13.22.00.00 Sivil hava taşıtları için el/ayakla çalıştırılan el pompaları adet 2600

28.13.22.00.00 Diğer yerlerde kullanılan el/ayakla çalıştırılan el pompaları adet 2600

28.13.22.00.00 El veya ayakla çalışan hava pompaları adet 2600

28.13.23.00.00 Diğer yerlerde kullanılan için soğutma cihazlarında kullanılan
kompresör; gücü 0, 4 kW.ı geçmeyen

adet 2600

28.13.23.00.00 Diğer yerler için soğutma cihazlarında kullanılan hermatik/yarı
hermetik kompresör; gücü 0, 4 kW.ı geçen

adet 2600

28.13.23.00.00 Diğer yerler için soğutma cihazlarında kullanılan diğer
kompresör; gücü 0, 4 kW.ı geçen

adet 2600

28.13.23.00.00 Sivil hava taşıtları için soğutma cihazlarında kullanılan
hermatik/yarı hermetik kompresör; gücü 0, 4 kW.ı geçen

adet 2600

28.13.23.00.00 Sivil hava taşıtları için soğutma cihazlarında kullanılan diğer
kompresör; gücü 0, 4 kW.ı geçen

adet 2600

28.13.23.00.00 Kompresörler, soğutma ekipmanları için adet 2600

28.13.23.00.00 Sivil hava taşıtları için soğutma cihazlarında kullanılan
kompresör; gücü 0, 4 kW.ı geçmeyen

adet 2600

28.13.24.00.00 Hava kompresörleri (çekilebilir olması için tekerlekli bir şasi
üzerine monte edilmiş)

adet 2600

28.13.24.00.00 Hareketli hava kompresörleri; vidalı; dakikadaki debisi>2 m3. adet 2600

28.13.24.00.00 Hareketli hava kompresörleri; vidalı; dakikadaki debisi<2 m3. adet 2600

28.13.24.00.00 Hareketli hava kompresörleri; pistonlu; dakikadaki debisi>2 m3. adet 2600

28.13.24.00.00 Hareketli hava kompresörleri; pistonlu; dakikadaki debisi<2 m3. adet 2600

28.13.24.00.00 Diğer hareketli hava kompresörleri; dakikadaki debisi>2 m3. adet 2600

28.13.24.00.00 Diğer hareketli hava kompresörleri; dakikadaki debisi <2 m3. adet 2600

28.13.25.30.00 Turbo kompresörler, tek kademeli olanlar adet 2600

28.13.25.30.00 Sivil hava taşıtları için tek kademeli turbo kompresör adet 2600

28.13.25.30.00 Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli turbo kompresör adet 2600

28.13.25.50.00 Sivil hava taşıtları için çok kademeli turbo kompresör adet 2600

28.13.25.50.00 Diğer yerlerde kullanılan çok kademeli turbo kompresör adet 2600

28.13.25.50.00 Turbo kompresörler, çok kademeli olanlar adet 2600

28.13.26.30.00 İleri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge
basıncı kapasitesi ≤ 15 bar ve debisi ≤ 60 m³/saat olanlar

adet 2600

28.13.26.30.00 Diğer yerlerde kullanılan pistonlu kompresör; monometre basıncı
<15 bar, debisi < 60 m3/h

adet 2600

28.13.26.30.00 Sivil hava taşıtları için pistonlu kompresör; monometre basıncı
<15 bar, debisi < 60 m3/h

adet 2600

28.13.26.50.00 Sivil hava taşıtları için pistonlu kompresör; monometre basıncı
<15 bar, debisi > 60 m3/h

adet 2600

28.13.26.50.00 Diğer yerlerde kullanılan pistonlu kompresör; monometre basıncı
<15 bar, debisi > 60 m3/h

adet 2600

28.13.26.50.00 İleri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge
basıncı kapasitesi ≤ 15 bar ve debisi > 60 m³/saat olanlar

adet 2600

28.13.26.70.00 Diğer yerlerde kullanılan pistonlu kompresör; monometre basıncı
>15 bar, debisi < 120 m3/h

adet 2600

28.13.26.70.00 Sivil hava taşıtları için pistonlu kompresör; monometre basıncı
>15 bar, debisi < 120 m3/h

adet 2600

28.13.26.70.00 İleri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge
basıncı kapasitesi > 15 bar ve debisi ≤ 120 m³/saat olanlar

adet 2600
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28.13.26.90.00 Sivil hava taşıtları için pistonlu kompresör; monometre basıncı
>15 bar, debisi > 120 m3/h

adet 2600

28.13.26.90.00 Diğer yerlerde kullanılan pistonlu kompresör; monometre basıncı
>15 bar, debisi > 120 m3/h

adet 2600

28.13.26.90.00 İleri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge
basıncı kapasitesi > 15 bar ve debisi > 120 m³/saat olanlar

adet 2600

28.13.27.30.00 Dönel yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler (tek şaftlı) adet 2600

28.13.27.30.00 Diğer yerlerde kullanılan döner hareketli, tek şaftlı, vidalı
kompresör

adet 2600

28.13.27.30.00 Sivil hava taşıtları için döner hareketli, tek şaftlı, vidalı kompresör adet 2600

28.13.27.53.00 Kompresörler, çok şaftlı (vidalı olanlar) adet 2600

28.13.27.53.00 Diğer yerlerde kullanılan döner hareketli, çok şaftlı, vidalı
kompresör

adet 2600

28.13.27.53.00 Sivil hava taşıtı için döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresör adet 2600

28.13.27.55.00 Kompresörler, çok şaftlı (vidalı olanlar hariç) adet 2600

28.13.27.55.00 Diğer yerlerde kullanılan öner hareketli, çok şaftlı, diğer
kompresör

adet 2600

28.13.27.55.00 Sivil hava taşıtı için döner hareketli, çok şaftlı, diğer kompresör adet 2600

28.13.28.00.00 Diğer havalandırma cihazları adet 2600

28.13.28.00.00 Diğer yerlerde kullanılan aspiratörü olan filtreli davlumbazlar adet 2600

28.13.28.00.00 Diğer yerlerde kullanılan serbest pistonlu jeneratörler adet 2600

28.13.28.00.00 En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçen bir aspiratörü olan
davlumbazlar

adet 2600

28.13.28.00.00 Hava/gaz kompresörleri (soğutma için kullanılan hava/vakum
pompaları, tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş hava
kompresörleri, turbo kompresörler, ileri geri ve dönel yer
değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler hariç)

adet 2600

28.13.28.00.00 Sivil hava taşıtı için kullanılan diğer kompresör, vantilatör,
aspiratör

adet 2600

28.13.31.00.00 Pompa parçaları ve sıvı elevatörlerinin parçaları TL 3000

28.13.31.00.00 Sıvı elevatörlerine ait aksam; parçalar TL 3000

28.13.31.00.00 Pompaların aksam-parçaları TL 3000

28.13.32.00.00 Pistonlu kompresörlere ait aksam, parçalar TL 3000

28.13.32.00.00 Sivil hava taşıtı için pompa, kompresör, vantilatörlerin aksam,
parçaları

TL 3000

28.13.32.00.00 Diğer kompresörlere ait aksam, parçalar TL 3000

28.13.32.00.00 Aspiratörü olan filtreli davlumbazlara ait aksam, parçalar TL 3000

28.13.32.00.00 Hava ve vakum pompalarının, hava ve gaz kompresörlerinin,
aspiratörlerin ve davlumbazların parçaları

TL 3000

28.13.32.00.00 Evlerde kullanılan vantilatör ve aspiratörlerin aksam, parçaları TL 3000

28.13.32.00.00 Diğer vantilatör, aspiratör, pompa aksam, parçaları TL 3000

28.13.32.00.00 Vidalı kompresörlere ait aksam, parçalar TL 3000

28.14.11.20.00 Basınç düşürme valfleri (dökme demir veya çelikten), borular,
kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar vb. için olanlar (yağlayıcılarla
veya filtrelerle birleştirilmiş olanlar hariç)

kg 1500

28.14.11.20.00 Dökme demir/çelikten diğer basınç düşürücü valflar kg 1500

28.14.11.40.00 Diğer maddelerden diğer basınç düşürücü valflar kg 1500
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28.14.11.40.00 Basınç düşürme valfleri, borular, kazanlar (boylerler), tanklar,
fıçılar vb. için olanlar (dökme demir veya çelikten olanlar ile
yağlayıcılarla veya filtrelerle birleştirilmiş olanlar hariç)

kg 1500

28.14.11.60.00 Diğer maddelerden çekvalfleri kg 1500

28.14.11.60.00 Dökme demir/çelikten çek valflar kg 1500

28.14.11.60.00 Geri tepmeli valfler (çek valfler), borular, kazanlar (boylerler),
tanklar, fıçılar vb. için olanlar

kg 1500

28.14.11.70.00 Pnömatik tekerlek ve iç lastik için valflar kg 1500

28.14.11.70.00 Valfler, pnömatik tekerlekler ve iç lastikleri için kg 1500

28.14.11.80.00 Diğer maddelerden emniyet/bırakma (relief) valfları kg 1500

28.14.11.80.00 Güvenlik veya rölyef valfleri, borular, kazanlar (boylerler),
tanklar, fıçılar ve benzerleri için olanlar

kg 1500

28.14.11.80.00 Dökme demir/çelikten emniyet/bırakma (relief) valfları kg 1500

28.14.12.33.00 Sıhhi tesisat için karıştırıcı valflar kg 1500

28.14.12.33.00 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)

kg 1500

28.14.12.35.00 Sıhhi tesisat muslukları kg 1500

28.14.12.35.00 Sıhhi tesisat valfları kg 1500

28.14.12.35.00 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)

kg 1500

28.14.12.53.00 Termostatik kontrollü merkezi ısıtma radyatör valfları kg 1500

28.14.12.53.00 Termostatik valfler, merkezi ısıtma radyatörleri için kg 1500

28.14.12.55.00 Diğer merkezi ısıtma radyatör valfları kg 1500

28.14.12.55.00 Merkezi ısıtma radyatörleri için diğer valfler kg 1500

28.14.13.13.00 Isı ayarlayıcı process kontrol valfları kg 1500

28.14.13.13.00 Diğer işlem kontrol valfleri, sıcaklık regülatörleri kg 1500

28.14.13.15.00 Diğer process kontrol valfları kg 1500

28.14.13.15.00 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)

kg 1500

28.14.13.33.00 Sürgülü valfler (dökme demirden) kg 1500

28.14.13.33.00 Dökme demirden sürgülü valflar kg 1500

28.14.13.35.00 Çelikten sürgülü valflar kg 1500

28.14.13.35.00 Sürgülü valfler (çelikten) kg 1500

28.14.13.37.00 Diğer sürgülü valfler (diğerlerinden) kg 1500

28.14.13.37.00 Diğer maddelerden sürgülü valflar kg 1500

28.14.13.53.00 Glob valfler (dökme demirden) kg 1500

28.14.13.53.00 Dökme demirden globe (stop) valflar kg 1500

28.14.13.55.00 Çelikten globe (stop) valflar kg 1500

28.14.13.55.00 Glob valfler (çelikten) kg 1500

28.14.13.57.00 Diğer glob valfler kg 1500

28.14.13.57.00 Diğer maddelerden globe (stop) valflar kg 1500

28.14.13.73.00 Küresel ve konik valflar kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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28.14.13.73.00 Küresel ve konik valfler kg 1500

28.14.13.75.00 Kelebek valfler kg 1500

28.14.13.75.00 Kelebek valflar kg 1500

28.14.13.77.00 Diyafram valfler kg 1500

28.14.13.77.00 Diyafram valflar kg 1500

28.14.13.80.00 Sulama hidratları kg 1500

28.14.13.80.00 Yangın hidratları kg 1500

28.14.13.80.00 Diğer valfler kg 1500

28.14.13.80.00 Buhar kapanları kg 1500

28.14.13.80.00 Diğer sıhhi tesisat musluk ve valfları kg 1500

28.14.20.00.00 Musluklar, valflar vb. cihazların aksam, parçaları TL 3000

28.14.20.00.00 Musluk, valf ve benzeri ürünlerin parçaları (borular, kazanlar
(boylerler), tanklar, fıçılar, vb. için olanlar) (basınç düşürücü
valfler ve termostatik valfler dahil)

TL 3000

28.15.10.30.00 Bilyeli rulmanlar; en büyük dış çap >9 <30 mm. kg 1500

28.15.10.30.00 Bilyeli rulmanlar; en büyük dış çap >52 <100 mm. kg 1500

28.15.10.30.00 Bilyeli rulmanlar; en büyük dış çap >30 < 52 mm. kg 1500

28.15.10.30.00 Bilyeli rulmanlar; en büyük dış çap >100 mm. kg 1500

28.15.10.30.00 Bilyeli rulmanlar kg 1500

28.15.10.30.00 Bilyeli rulmanlar; en büyük dış çap< 9 mm. kg 1500

28.15.10.53.00 Konik makaralı rulmanlar (konik bilezik ve makara grupları dahil) kg 1500

28.15.10.53.00 Konik makaralı rulmanlar (monte edilmek üzere hazırlanmış
konik bilezik ve konik makaralar dahil)

kg 1500

28.15.10.55.00 Fıçı makaralı rulmanlar kg 1500

28.15.10.55.00 Oynak makaralı rulmanlar kg 1500

28.15.10.57.00 Silindirik makaralı rulmanlar kg 1500

28.15.10.57.00 Silindirik makaralı rulmanlar (makaralı rulmanlar, iğne makaralı
rulmanlar hariç)

kg 1500

28.15.10.70.00 İğne makaralı rulmanlar kg 1500

28.15.10.70.00 İğneli rulmanlar kg 1500

28.15.10.90.00 Kombine haldeki bilyeli ve konik makaralı diğer rulmanlar kg 1500

28.15.10.90.00 Makaralı rulmanlar (birleştirilmiş bilyeli/makaralı rulmanlar
dahil) (konik makaralı rulmanlar, oynak makaralı rulmanlar, iğne
makaralı rulmanlar hariç)

kg 1500

28.15.21.30.00 Demir/çelikten; bisiklet ve motosikletler için transmisyon
zincirleri, makaralı

kg 1500

28.15.21.30.00 Makaralı zincirler (demirden veya çelikten), bisikletlerde ve
motosikletlerde kullanılanlar

kg 1500

28.15.21.50.00 Demir/çelikten diğer makaralı zincirler kg 1500

28.15.21.50.00 Demir/çelikten transmisyon zincirler kg 1500

28.15.21.50.00 Makaralı zincirler (demirden veya çelikten) (bisikletlerde ve
motosikletlerde kullanılanlar hariç)

kg 1500

28.15.21.70.00 Demir/çelikten diğer mafsal halkalı zincirler kg 1500

28.15.21.70.00 Demir/çelikten diğer transmisyon zincirleri kg 1500

28.15.21.70.00 Mafsallı bağlantı zincirleri, demirden veya çelikten (makaralı
zincirler hariç)

kg 1500

28.15.22.30.00 Sivil hava taşıtları için krank ve krank mili (dökme
demir/çelikten)

kg 1500
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28.15.22.30.00 Kranklar ve krank milleri (şaftları) kg 1500

28.15.22.30.00 Diğer kullanımlar için krank ve krank milleri (diğer hallerde) kg 1500

28.15.22.30.00 Diğer kullanımlar için krank ve krank milleri (açık kalıpta
dövülmüş, çelikten)

kg 1500

28.15.22.30.00 Diğer krank ve krank mili (dökme demir/çelikten) kg 1500

28.15.22.30.00 Sivil hava taşıtları için krank ve krank milleri (açık kalıpta
dövülmüş, çelikten)

kg 1500

28.15.22.30.00 Sivil hava taşıtları için krank ve krank milleri (diğer hallerde) kg 1500

28.15.22.50.00 Diğer yerlerde kullanılan eklemli milleri kg 1500

28.15.22.50.00 Sivil hava taşıtları için eklemli milleri kg 1500

28.15.22.50.00 Kardan milleri (şaftları) kg 1500

28.15.22.70.00 Diğer miller (şaftlar) kg 1500

28.15.22.70.00 Diğer yerlerde kullanılan diğer miller kg 1500

28.15.22.70.00 Sivil hava taşıtları için diğer miller kg 1500

28.15.22.70.00 Diğer yerlerde kullanılan kam milleri kg 1500

28.15.23.30.00 Yatak kovanları (rulmanlı olanlar) kg 1500

28.15.23.30.00 Yatak kovanları, bilyeli veya makaralı rulmanlı olanlar kg 1500

28.15.23.50.00 Sivil hava taşıtları için mil yatakları (rulmansız) kg 1500

28.15.23.50.00 Diğer kullanım için yatak kovanları (rulmansız) diğer rulmanlar
için

kg 1500

28.15.23.50.00 Diğer kullanım için yatak kovanları (rulmansız) bilyalı/makaralı
rulmanlar için

kg 1500

28.15.23.50.00 Diğer kullanım için mil yatakları (rulmansız) kg 1500

28.15.23.50.00 Sivil hava taşıtları için yatak kovanları (rulmansız)
bilyalı/makaralı rulmanlar için

kg 1500

28.15.23.50.00 Yatak kovanları (bilyeli veya makaralı rulmanlı olanlar hariç);
kaymalı mil (şaft) yatakları

kg 1500

28.15.23.50.00 Sivil hava taşıtları için yatak kovanları (rulmansız) diğer
rulmanlar için

kg 1500

28.15.24.32.00 Dişliler ve dişli takımları (sabit ekipmanlar için), düz dişli ve
helisel olanlar

kg 1500

28.15.24.32.00 Diğer kullanım için dişliler, dişli sistemleri, düz ve helezoni
olanlar

kg 1500

28.15.24.32.00 Sivil hava taşıtları için dişliler, dişli sistemleri, düz ve helezoni
olanlar

kg 1500

28.15.24.33.00 Dişliler ve dişli takımları (sabit ekipmanlar için), konik dişli,
konik/düz dişli olanlar

kg 1500

28.15.24.33.00 Diğer kullanım için dişliler, dişli sistemleri, konik ve konik/düz
olanlar

kg 1500

28.15.24.33.00 Sivil hava taşıtları için dişliler, dişli sistemleri, konik ve konik/düz
olanlar

kg 1500

28.15.24.34.00 Diğer kullanım için dişliler, dişli sistemleri, vida dişliler kg 1500

28.15.24.34.00 Dişliler ve dişli takımları (sabit ekipmanlar için), sonsuz vida dişli
olanlar

kg 1500

28.15.24.34.00 Sivil hava taşıtları için dişliler, dişli sistemleri, vida dişliler kg 1500

28.15.24.40.00 Diğer kullanım için diğer dişliler, dişli sistemleri kg 1500

28.15.24.40.00 Diğer dişliler ve dişli takımları kg 1500

28.15.24.40.00 Sivil hava taşıtları için diğer dişliler, dişli sistemleri kg 1500

28.15.24.50.00 Diğer kullanım için otomatik kumandalı dişli kutular kg 1500
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28.15.24.50.00 Dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler, makineler ve kara/deniz
taşıtları için olanlar (dişli ve dişli takımları ile motorlu kara
taşıtlarının vites kutuları hariç)

kg 1500

28.15.24.50.00 Sivil hava taşıtları için diğer hız değiştiriciler kg 1500

28.15.24.50.00 Sivil hava taşıtları için dişli kutular kg 1500

28.15.24.50.00 Diğer kullanım için diğer hız değiştiriciler kg 1500

28.15.24.50.00 Diğer kullanım için elle kullanılan dişli kutular kg 1500

28.15.24.73.00 Diğer kullanım için bilyalı vidalar kg 1500

28.15.24.73.00 Bilyalı veya makaralı vidalar kg 1500

28.15.24.73.00 Diğer kullanım için makaralı vidalar kg 1500

28.15.24.73.00 Sivil hava taşıtları için bilyalı ve makaralı vidalar kg 1500

28.15.24.75.00 Diğer aktarma elemanları (dişli ve dişli takımları, bilyeli veya
makaralı vidalar, vites kutuları ve diğer hız değiştiriciler hariç)

kg 1500

28.15.24.75.00 Diğer kullanım için diğer dişliler, dişli sistemleri, bilyeli vidalar,
dişli kutuları

kg 1500

28.15.24.75.00 Sivil hava taşıtları için diğer dişliler, dişli sistemleri, bilyeli
vidalar, dişli kutuları

kg 1500

28.15.25.00.00 Volonlar; diğer maddelerden kg 1500

28.15.25.00.00 Volonlar; dökme demir/çelik dökümden kg 1500

28.15.25.00.00 Volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil) kg 1500

28.15.25.00.00 Kasnaklar; dökme demir/çelik dökümden kg 1500

28.15.25.00.00 Kasnaklar; diğer maddelerden kg 1500

28.15.26.00.00 Diğer kullanımlar için kaplinler; diğer maddelerden kg 1500

28.15.26.00.00 Debriyajlar ve mil (şaft) kaplinler, üniversal mafsallar dahil kg 1500

28.15.26.00.00 Diğer kullanımlar için kaplinler; dökme demir/çelik dökümden kg 1500

28.15.26.00.00 Diğer kullanımlar için kavramalar; diğer maddelerden kg 1500

28.15.26.00.00 Diğer kullanımlar için kavramalar; dökme demir/çelik dökümden kg 1500

28.15.26.00.00 Sivil hava taşıtları için kavramalar, kaplinler; dökme demir/çelik
dökümden

kg 1500

28.15.26.00.00 Sivil hava taşıtları için kavramalar, kaplinler; diğer maddelerden kg 1500

28.15.31.30.00 Bilyeler, iğneler ve makaralar, bilyeli veya makaralı rulmanlar
için

kg 1500

28.15.31.30.00 Rulman iğneleri kg 1500

28.15.31.30.00 Rulman bilyeleri kg 1500

28.15.31.30.00 Konik makaraların aksamı kg 1500

28.15.31.30.00 Diğer rulman makaraları kg 1500

28.15.31.50.00 Rulmanların diğer aksam; parçaları TL 3000

28.15.31.50.00 Rulman kafesleri TL 3000

28.15.31.50.00 Bilyeli ve makaralı rulmanların parçaları (bilyeler, iğneler ve
makaralar hariç)

TL 3000

28.15.31.50.00 Rulman bilezikleri TL 3000

28.15.32.00.00 Demir/çelikten zincir aksamı TL 3000

28.15.32.00.00 Mafsallı bağlantı zinciri parçaları, demir veya çelikten TL 3000

28.15.39.30.00 Yatak kovanlarının parçaları TL 3000

28.15.39.30.00 Diğer kullanım için yatak kovanlarına ait aksam, parçalar TL 3000

28.15.39.30.00 Sivil hava taşıtları için yatak kovanlarına ait aksam, parçalar TL 3000
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28.15.39.50.00 Sivil hava taşıtları için kavram, kaplin, volon, kasnak vb. aksam,
parçası; dökme demir/çelik dökümden

TL 3000

28.15.39.50.00 Diğer kullanımlar için volon, kasnak aksam, parçası; dökme
demir/çelik dökümden

TL 3000

28.15.39.50.00 Sivil hava taşıtları için kavram, kaplin, volon, kasnak vb. aksam,
parçası; diğer maddelerden

TL 3000

28.15.39.50.00 Diğer kullanımlar için volon, kasnak aksam, parçası; diğer
maddelerden

TL 3000

28.15.39.50.00 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

TL 3000

28.15.39.50.00 Diğer kullanımlar için kavram, kaplin aksam, parçası; diğer
maddelerden

TL 3000

28.15.39.50.00 Diğer kullanımlar için kavram, kaplin aksam, parçası; dökme
demir/çelik dökümden

TL 3000

28.21.11.30.00 Otomatik kontrol tertibatlı akaryakıt brülörleri adet 2600

28.21.11.30.00 Ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri), sıvı yakıtlı adet 2600

28.21.11.30.00 Otomatik kontrol tertibatsız akaryakıt brülörleri adet 2600

28.21.11.50.00 Ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri) katı veya gaz yakıtlı olanlar
(kombine ateşleyiciler dahil)

adet 2600

28.21.11.50.00 Sadece gaz için olan yakıt brülörleri adet 2600

28.21.11.50.00 Diğer yakıt brülörleri adet 2600

28.21.11.50.00 Tozlaştırılmış kombine katı yakıt brülörleri adet 2600

28.21.11.50.00 Diğer kombine brülörler adet 2600

28.21.11.50.00 Diğer tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri adet 2600

28.21.11.70.00 Mekanik kömür taşıyıcılar (mekanik ızgaraları, mekanik kül
boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil)

adet 2600

28.21.11.70.00 Mekanik kömür taşıyıcılar (mekanik ızgaralı, kül boşaltıcı vb..) adet 2600

28.21.12.30.00 Fırın ve ocaklar (elektrikli olmayan), cevherlerin, piritlerin veya
metallerin kavrulması, eritilmesi ya da diğer ısıl işlemlerin
uygulanması için kullanılanlar

adet 2600

28.21.12.30.00 Metal, cevher diğer işlem fırınları; elektriksiz adet 2600

28.21.12.30.00 Metal, cevher ergitme fırınları; elektriksiz adet 2600

28.21.12.30.00 Metal, cevher ısıl işlem fırınları; elektriksiz adet 2600

28.21.12.30.00 Metal, cevher izabe fırınları; elektriksiz adet 2600

28.21.12.70.00 Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus
fırınlar ve ocaklar

kg 1500

28.21.12.70.00 Diğer yerlerde kullanılan fırın ve ocaklar kg 1500

28.21.12.70.00 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)

kg 1500

28.21.12.70.00 Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar kg 1500

28.21.13.30.00 Ekmek, pasta, bisküvicilik için rezistanslı ocak ve fırınlar adet 2600

28.21.13.30.00 Elektrikli ekmek ve unlu mamul fırınları ile bisküvi imalatında
kullanılan fırınlar

adet 2600

28.21.13.51.00 Sanayide kullanılan rezistanslı ocak ve fırınlar kg 1500
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28.21.13.51.00 Sanayi veya laboratuvar fırınları ve ocakları (rezistansla ısıtılan)
(ekmekçilikte kullanılanlar ve bisküvi fırınları hariç)

kg 1500

28.21.13.51.00 laboratuvar için rezistanslı ocak ve fırınlar kg 1500

28.21.13.53.00 laboratuvarda kullanılan endüksiyon ocak ve fırınlar kg 1500

28.21.13.53.00 Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan fırın ve ocaklar (elektrik
endüksiyonlu)

kg 1500

28.21.13.53.00 Sanayide kullanılan endüksiyon ocak ve fırınlar kg 1500

28.21.13.55.00 Sanayi veya laboratuvar fırın ve ocakları (elektrikli),
endüksiyon/dielektrik ısıtma ekipmanları (dielektrik
fırınlar/ocaklar dahil) (kızıl ötesi ışınlı fırınlar ile rezistansla
ısıtılan fırınlar/ocaklar hariç)

kg 1500

28.21.13.55.00 Endüksiyon/dielektrik kaybıyla çalışan termik işlem cihazları kg 1500

28.21.13.55.00 Dielektrik kaybı ile çalışan sanayi ocak ve fırınları kg 1500

28.21.13.55.00 Dielektrik kaybı ile çalışan laboratuvar ocak ve fırınları kg 1500

28.21.13.55.00 Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan diğer elektrik ocak ve
fırınları

kg 1500

28.21.13.57.00 Kızıl ötesi ışınlı fırınlar (elektrikli) kg 1500

28.21.13.57.00 Laboratuvarda kullanılan diğer kızıl ötesi ışınlı fırınlar kg 1500

28.21.13.57.00 Sanayide kullanılan diğer kızıl ötesi ışınlı fırınlar kg 1500

28.21.14.30.00 Brülörlerin aksam; parçaları TL 3000

28.21.14.30.00 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

TL 3000

28.21.14.30.00 Mekanik kömür taşıyıcıların aksam; parçaları TL 3000

28.21.14.50.00 Elektriksiz sanayi, laboratuvar fırınlarının aksam, parçaları TL 3000

28.21.14.50.00 Sanayi veya laboratuvar fırın ve ocaklarının parçaları (elektrikli) TL 3000

28.21.14.70.00 Sanayi ve laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları vb.
aksam, parçası

TL 3000

28.21.14.70.00 Sanayi veya laboratuvar elektrikli endüksiyon veya dielektrik fırın
ve ocakların ya da ısıtma cihazlarının parçaları

TL 3000

28.22.11.30.00 Vinç palangaları ve yük asansörleri, elektrik motorlu olanlar
(taşıtların kaldırılması için kullanılan türdekiler hariç)

adet 2600

28.22.11.30.00 Elektrik motorlu palanga-vinçler (basamaklı vinç hariç) adet 2600

28.22.11.70.00 Vinç palangaları ve yük asansörleri, elektrik motorlu olmayan
(skipli yük asansörleri ile taşıtların kaldırılması için kullanılan
türdeki yük asansörleri hariç)

adet 2600

28.22.11.70.00 Palanga-vinçler; basamaklı vinç hariç, elektrik motorlu hariç adet 2600

28.22.12.60.00 Diğer elektrik motorlu bucurgatlar ve ırgatlar adet 2600

28.22.12.60.00 Gemilerde kullanılan elektrik motorlu bucurgatlar ve ırgatlar adet 2600

28.22.12.60.00 Bucurgatlar; maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını
sağlayan (elektrik motorlu değil)

adet 2600

28.22.12.60.00 Bucurgatlar; diğer yerde kullanılan (elektrik motorlu değil) adet 2600

28.22.12.60.00 Bocurgatlar ve demir ırgatlar (taşıtların kaldırılması için olanlar
hariç)

adet 2600

28.22.13.30.00 Sabit kriko sistemleri, garajlarda/tamirhanelerde taşıtları
kaldırmak için kullanılanlar

adet 2600

28.22.13.30.00 Servis istasyonları/garajlar için sabit kriko sistemleri adet 2600

28.22.13.50.00 Diğer (krikolar, vinçler) hidrolikler-kara taşıtlarını kaldıran adet 2600
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28.22.13.50.00 Hidrolik krikolar ve hidrolik kaldırma tertibatları, taşıtları
kaldırmak için kullanılanlar (garajlarda kullanılanlar hariç)

adet 2600

28.22.13.70.00 Yivli krikolar-kara taşıtlarını kaldıran-diğer adet 2600

28.22.13.70.00 Krikolar ve kaldırma tertibatları, taşıtları kaldırmak için
kullanılanlar (garajlarda taşıtları kaldırmak için kullanılan sabit
kriko sistemleri ile hidrolik krikolar ve hidrolik kaldırma
tertibatları hariç)

adet 2600

28.22.14.20.00 Sabit bir destek üzerindeki gezer köprü vinçleri (kreynler) adet 2600

28.22.14.20.00 Sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer köprü vinçleri adet 2600

28.22.14.33.00 Hareketli straddle tipi şasili, ayak mesafe ayarlı lastik tekerlekli
taşıyıcılar

adet 2600

28.22.14.33.00 Tekerlekli hareketli kaldırma kafesleri ve şasisi straddle tipi olan
ayaklı lastik tekerlekli taşıyıcı (liman istif taşıyıcısı)

adet 2600

28.22.14.33.00 Hareketli kaldırma çerçeveleri adet 2600

28.22.14.35.00 Raylı taşıyıcı vinçler adet 2600

28.22.14.35.00 Nakliye vinçleri, gantri vinçler ve köprü vinçleri adet 2600

28.22.14.35.00 Köprü vinçler adet 2600

28.22.14.35.00 Diğer çeşit vinçler adet 2600

28.22.14.35.00 Gantri vinçler adet 2600

28.22.14.40.00 Kule vinçler adet 2600

28.22.14.40.00 Kule vinçleri ile seyyar veya kaideli pergel vinçler adet 2600

28.22.14.40.00 Seyyar dirençli vinçler adet 2600

28.22.14.50.00 Diğer kendinden hareketli makine ve cihazlar adet 2600

28.22.14.50.00 Kendinden hareketli kaldırma ekipmanları, inşaat alanlarında, taş
ocaklarında vb. yerlerde raylar üzerine monte edilen türde olanlar

adet 2600

28.22.14.50.00 Lastik tekerlekli kendinden hareketli vinçli yük arabaları adet 2600

28.22.14.50.00 Lastik tekerlekli kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar adet 2600

28.22.14.60.00 Kara taşıtlarına monte edilen, yüklenip boşaltılmasına için
hidrolik vinçler

adet 2600

28.22.14.60.00 Kara taşıtlarına monte edilen, diğer vinçler adet 2600

28.22.14.60.00 Kaldırma ekipmanları, kara yolu taşıtlarına monte edilmek için
tasarlanmış

adet 2600

28.22.14.70.00 Diğer amaçlar için diğer kaldırıcı makine ve cihazlar adet 2600

28.22.14.70.00 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)

adet 2600

28.22.14.70.00 Sivil hava taşıtları için diğer kaldırıcı makine ve cihazlar adet 2600

28.22.15.13.00 Elektrik motorlu kendinden hareketli forklift vb.; kaldırma
yüksekliği=>1 m.

adet 2600

28.22.15.13.00 Kendinden hareketli forkliftler (çatallı kaldırıcı), elektrik motorlu,
kaldırma yüksekliği ≥ 1m olanlar

adet 2600

28.22.15.15.00 Elektrik motorlu kendinden hareketli forklift vb.; kaldırma
yüksekliği<1 m.

adet 2600

28.22.15.15.00 Kendinden hareketli forkliftler (çatallı kaldırıcı), elektrik motorlu,
kaldırma yüksekliği < 1m olanlar

adet 2600

28.22.15.30.00 Kendinden hareketli diğer forklift ve yük arabaları; kaldırma
yükseklik=>1 m.

adet 2600
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28.22.15.30.00 Kendinden hareketli diğer forklift ve yük arabaları; kaldırma
yüksekliği<1 m.

adet 2600

28.22.15.30.00 Arazi forkliftleri ve istifleme arabaları; kaldırma yüksekliği=>1
m.

adet 2600

28.22.15.30.00 Kendinden hareketli kaldırma veya taşıma ekipmanlı yük
taşıyıcıları, elektrik motorlu olmayanlar

adet 2600

28.22.15.50.00 Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları adet 2600

28.22.15.50.00 Kendinden hareketli olmayan diğer yük arabaları adet 2600

28.22.15.50.00 Forkliftler ile diğer kaldırma ve taşıma ekipmanlı yük taşıyıcıları
(kendinden hareketli olanlar hariç)

adet 2600

28.22.15.70.00 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

adet 2600

28.22.15.70.00 Diğer amaçlı elektrikli olmayan kısa mesafe taşıtlar adet 2600

28.22.15.70.00 Diğer amaçlı elektrikli kısa mesafe taşıtlar adet 2600

28.22.15.70.00 Radyoaktif madde taşımak için elektrikli kısa mesafe taşıtlar adet 2600

28.22.15.70.00 Radyoaktif madde taşımak için elektrikli olmayan kısa mesafe
taşıtlar

adet 2600

28.22.16.30.00 Asansörler ve skipli yük asansörleri (elektrikle çalışanlar) adet 2600

28.22.16.30.00 Diğer yerlerde kullanılan elektrikli asansör ve skipli yük
kaldırıcıları

adet 2600

28.22.16.30.00 Sivil hava taşıtları için elektrikli asansör ve skipli yük kaldırıcıları adet 2600

28.22.16.30.00 İnsan taşıma için elektrikli asansör ve skipli yük kaldırıcıları adet 2600

28.22.16.30.00 Yük taşıma için elektrikli asansör ve skipli yük kaldırıcıları adet 2600

28.22.16.50.00 Asansörler ve skipli yük asansörleri (elektrikle çalışanlar hariç) adet 2600

28.22.16.50.00 Diğer yerlerde kullanılan diğer asansör ve skipli yük kaldırıcıları adet 2600

28.22.16.50.00 Sivil hava taşıtları için diğer asansör ve skipli yük kaldırıcıları adet 2600

28.22.16.70.00 Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar adet 2600

28.22.16.70.00 Yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar adet 2600

28.22.17.40.00 Pnömatik elevatörler ve konveyörler; diğer malzeme için, sivil
hava taşıtlarında kullanılan

adet 2600

28.22.17.40.00 Pnömatik elevatörler ve konveyörler adet 2600

28.22.17.40.00 Pnömatik elevatörler ve konveyörler; diğer malzeme için, sivil
hava taşıtlarında kullanılmayan

adet 2600

28.22.17.40.00 Pnömatik elevatörler ve konveyörler; dökme malzeme için, sivil
hava taşıtlarında kullanılmayan

adet 2600

28.22.17.40.00 Pnömatik elevatörler ve konveyörler; dökme malzeme için, sivil
hava taşıtlarında kullanılan

adet 2600

28.22.17.50.00 Kova tipi, devamlı hareketli elevatörler ve konveyörler, mal veya
malzemeler için olanlar

adet 2600

28.22.17.50.00 Sürekli hareketli kovalı tip elevatör ve konveyörler adet 2600

28.22.17.70.00 Bant tipi, devamlı hareketli elevatörler ve konveyörler, mal veya
malzemeler için olanlar

adet 2600

28.22.17.70.00 Sivil hava taşıtları için sürekli hareketli bantlı tip elevatör ve
konveyörler

adet 2600

28.22.17.70.00 Diğer amaçlı sürekli hareketli bantlı tip elevatör ve konveyörler adet 2600

28.22.17.93.00 Diğer rulolu veya makaralı konveyörler adet 2600
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28.22.17.93.00 Makaralı taşıyıcılar, mal veya malzemeler için olanlar (pnömatik
elevatörler ve konveyörler, özellikle yeraltında kullanmak için
olanlar ile kova tipi ve bant tipi olanlar hariç)

adet 2600

28.22.17.93.00 Sivil hava taşıtları için rulolu veya makaralı konveyörler adet 2600

28.22.17.95.00 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)

adet 2600

28.22.17.95.00 Diğer kullanımlar için diğer sürekli hareketli diğer elevatör ve
konveyörler

adet 2600

28.22.17.95.00 Sivil hava taşıtları için diğer sürekli hareketli diğer elevatör ve
konveyörler

adet 2600

28.22.18.20.00 Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler ile fünikülerler için çekme
mekanizmaları

adet 2600

28.22.18.20.00 Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş
mekanizmaları

adet 2600

28.22.18.40.00 Haddehane için makine ve cihazlar; döner masalar; külçe, bilye,
çubuk ve levha blokları için külbütör ve manipulatör

adet 2600

28.22.18.40.00 Başka yerde sınıflandırılmamış kaldırma, taşıma, yükleme ve
boşaltma makineleri

adet 2600

28.22.18.40.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus diğer kaldırma vb.
makine ve cihazlar

adet 2600

28.22.18.40.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmayan diğer kaldırma vb.makine ve
cihazlar

adet 2600

28.22.18.50.00 Zirai traktörlere takılmak için özel imal edilmiş yükleyici adet 2600

28.22.18.50.00 Yükleme makineleri; özellikle tarımsal kullanım için tasarlanmış
olanlar

adet 2600

28.22.18.50.00 Tarımda kullanılmak için özel imal edilmiş diğer yükleyici adet 2600

28.22.19.30.00 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)

TL 3000

28.22.19.30.00 Kendinden hareketli olmayan diğer yük arabalarının aksam;
parçaları

TL 3000

28.22.19.30.00 Mekanik kaldırma platformlu yük arabalarının aksam; parçaları TL 3000

28.22.19.30.00 Haddehane makinelerinin aksam, parçaları TL 3000

28.22.19.30.00 Palanga, bucurgat, ırgat, kriko, vinç vb. aksam, parçaları TL 3000

28.22.19.30.00 Diğer yük arabalarının aksam; parçaları TL 3000

28.22.19.30.00 Elevatör, konveyör, teleferik vb. aksam-parçaları TL 3000

28.22.19.50.00 Asansör, skipli asansör/yürüyen merdiven aksam, parçaları TL 3000

28.22.19.50.00 Asansörler, skipli yük asansörleri ve yürüyen merdivenlerin
parçaları

TL 3000

28.22.19.70.00 Kısa mesafe eşya taşıyan yük arabalarının aksa ve parçaları TL 3000

28.22.19.70.00 Kendinden hareketli yük taşıyıcılarının (kısa mesafede malların
taşınması için kullanılan) ve demir yolu platformlarında kullanılan
çekicilerin parçaları (kaldırma/taşıma ekipmanlı yük taşıyıcıları
için olanlar hariç)

TL 3000

28.22.20.00.00 Yer altı ve diğer amaç. önden yüklemeli küreyicilerin kova, kepçe
vb. aksam; parçaları

kg 1500
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28.22.20.00.00 Kazık varyos, kar küreyicileri vb. ait kıskaç, kanca vb. aksam;
parçalar

kg 1500

28.22.20.00.00 Kovalar, kepçeler, kürekler ve kıskaçlar (gemi vinçleri, vinçler,
hareketli kaldırma kafesleri, vinçli iş kamyonları, buldozerler,
tesviye kürekleri, ekskavatörler, kepçeli yükleyiciler vb. ile kar
temizleme araçları için olanlar)

kg 1500

28.22.20.00.00 Lastik tekerlekli ve vinçli arabaların kova, kepçe, kürek vb.
aksam; parçaları

kg 1500

28.22.20.00.00 Greyder, buldozer, loder, ekskavatör vb. ait kova, kepçe, vb.
aksam; parçalar

kg 1500

28.22.20.00.00 Diğer hareketli, vinçli arabaların kova, kepçe, kürek vb. aksam;
parçaları

kg 1500

28.22.20.00.00 Kazık sökme makinelerine ait kıskaç, kanca vb. aksam; parçalar kg 1500

28.23.11.00.00 Yazı makineleri; diğerleri adet 2600

28.23.11.00.00 Yazı makineleri; elektrikli adet 2600

28.23.11.00.00 Kelime işlem makineleri adet 2600

28.23.11.00.00 Daktilolar ve kelime işlemci makineler adet 2600

28.23.12.00.00 Diğer elektronik hesap makineleri adet 2600

28.23.12.00.00 Elektronik hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu da bulunan
cepte taşınabilir veri kayıt, çoğaltma ve gösterme makineleri

adet 2600

28.23.12.00.00 Yazma tertibatı olan elektronik hesap makineleri adet 2600

28.23.12.00.00 Elektronik hesap makineleri; harici güç kaynağı olmayan adet 2600

28.23.13.00.00 Posta pulu yerine kullanılan damga basan makineler adet 2600

28.23.13.00.00 Muhasebe makineleri, yazar kasalar, posta damgalama makineleri,
bilet basma/damgalama/verme makineleri ve benzeri makineler
(hesaplama makineli olanlar)

adet 2600

28.23.13.00.00 Yazar kasalar (satış noktası terminalleri-POS makineleri) adet 2600

28.23.13.00.00 Diğer damga ve bilet makineleri adet 2600

28.23.13.00.00 Diğer hesap makineleri adet 2600

28.23.13.00.00 Yazar kasalar (diğerleri) adet 2600

28.23.13.00.00 Bilet basma ve verme makineleri adet 2600

28.23.21.00.00 Orijinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı
elektrostatik baskı cihazı ile basan makine

adet 2600

28.23.21.00.00 Fotokopi cihazları (optik bir sistem içeren veya kontak türde
olanlar) ve termokopi cihazları

adet 2600

28.23.21.00.00 Diğer kopyalama makinesi; optik sistemle mücehhez olan adet 2600

28.23.21.00.00 Diğer kopyalama makinesi; diğer sistemle mücehhez olan adet 2600

28.23.22.00.00 Tabaka kağıda ofset baskı yapan büro tipi makineler; kağıt ebadı
<= 22 x 36 cm.

adet 2600

28.23.22.00.00 Ofset baskı makineleri (tabaka kağıt beslemeli, büro tipi), kağıt
ebadı ≤ 22 x 36 cm olanlar

adet 2600

28.23.23.00.00 Mektupları tasnif/katlama/yerleştirme/açma/kapama/mühürleme
vb. makineler

adet 2600

28.23.23.00.00 Metal paraları ayıran, sayan/paketleyen makineler adet 2600

28.23.23.00.00 Teksir makineleri adet 2600

28.23.23.00.00 Kurşun kalem açma cihazları adet 2600

28.23.23.00.00 Dikte makineleri (harici bir güç kaynağı olmaksızın
çalışamayanlar)

adet 2600

28.23.23.00.00 Diğer büro makineleri adet 2600
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28.23.23.00.00 Diğer büro makine ve cihazları adet 2600

28.23.23.00.00 Adres basma makineleri adet 2600

28.23.23.00.00 Çek yazma makineleri adet 2600

28.23.23.00.00 Delgeç veya tel zımba makineleri adet 2600

28.23.23.00.00 Adres plakalarını stampa etme makineleri adet 2600

28.23.23.00.00 Banknot sayma makinesi adet 2600

28.23.24.00.00 Yazar kasalara ait diğer aksam, parça; aksesuar TL 3000

28.23.24.00.00 Elektronik hesap makinelerinin diğer aksam, parça; aksesuarı TL 3000

28.23.24.00.00 Yazı makinelerinin diğer aksam, parça; aksesuarı TL 3000

28.23.24.00.00 Kelime işlem makinelerinin aksam parçası TL 3000

28.23.24.00.00 Muhasebe makinelerine ait diğer aksam, parça; aksesuar TL 3000

28.23.24.00.00 Daktilo ve hesap makinelerinin parça ve aksesuarları TL 3000

28.23.24.00.00 Damga ve bilet basma makinelerine ait diğer aksam, parça;
aksesuar

TL 3000

28.23.24.00.00 Diğer hesap makinelerine ait diğer aksam, parça; aksesuar TL 3000

28.23.24.00.00 Diğer hesap makinelerinin, muh.mak, yazar kasa vb.birleştirilmiş
elektrikli aksam, parça ve aksesuarı

TL 3000

28.23.24.00.00 Diğer yazı makinelerinin birleştirilmiş elektronik aksam, parçası TL 3000

28.23.24.00.00 Elektronik hesap makinelerinin birleştirilmiş elektrikli aksam,
parça; aksesuarı

TL 3000

28.23.25.00.00 Otomatik vezne makineleri (ATM'ler) in aksam, parçası TL 3000

28.23.25.00.00 Büro için diğer makine ve cihazların diğer aksam, parçası TL 3000

28.23.25.00.00 Büro için diğer makine ve cihazların diğer hallerde ki aksam,
parçası

TL 3000

28.23.25.00.00 Çek yazan makinelerine ait aksam, parça TL 3000

28.23.25.00.00 HS 84.72 altındaki (Teksir ile adres basma ve adres plakalarını
stampa etme makineleri, mektupları
tasnif/katlama/yerleştirme/açma/kapama/mühürleme, para
sayma/paketleme, ATM, vb. büro makine/cihazlarının aksam,
parça ve aksesuarları) makinelerin parça ve aksesuarları

TL 3000

28.23.25.00.00 Adres plakaları TL 3000

28.23.26.00.00 Baskı makinesinin birleştirilmiş elektronik aksam, parçası TL 3000

28.23.26.00.00 Diğer maddeler üzerine baskı yapan makinenin diğer maddelerden
aksam, parçası

TL 3000

28.23.26.00.00 Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus
makinelere ait olan

TL 3000

28.23.26.00.00 Optik sistemli fotokopi cihazlarına ait olanlar TL 3000

28.23.26.00.00 HS 8443.3'deki yazıcıların parça ve aksesuarları (yazıcı, kopya ve
faks makineleri; tek bir fonksiyon veya iki ila daha fazla
fonksiyon gerçekleştiren, otomatik bilgi işlem makinelerine veya
bir ağa bağlanabilen veya bağlanamayan)

TL 3000

28.24.11.13.00 Elektromekanik el matkapları, harici bir güç kaynağı olmadan
çalışan

adet 2600

28.24.11.13.00 Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen matkaplar adet 2600

28.24.11.15.00 Elektropnömatik el matkapları (delme, yiv açma, çekme ve
raybalama (borlama) makineleri ile kaya matkapları dahil)

adet 2600

28.24.11.15.00 Elektropnömatik matkaplar adet 2600

28.24.11.17.00 Diğer çeşitli matkaplar adet 2600
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28.24.11.17.00 Elektromekanik el matkapları, her türlü (harici bir güç kaynağı
olmadan çalışanlar ile elektropnömatik olanlar hariç)

adet 2600

28.24.11.23.00 Elektromekanik zincir testereler adet 2600

28.24.11.23.00 Elle kullanılan zincir testereler adet 2600

28.24.11.25.00 Elektromekanik dairesel testereler adet 2600

28.24.11.25.00 Elle kullanılan dairevi testereler adet 2600

28.24.11.27.00 Elektromekanik el testereleri (zincir testereler, dairesel testereler
hariç)

adet 2600

28.24.11.27.00 Elle kullanılan diğer testereler adet 2600

28.24.11.33.00 Elektromekanik el aletleri, tekstil malzemelerinin işlenmesi için
kullanılanlar (matkaplar, testereler hariç)

adet 2600

28.24.11.33.00 Diğer kullanımlık elektro-mekanik aletler adet 2600

28.24.11.35.00 Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektro mekanik alet adet 2600

28.24.11.35.00 Elektromekanik el aletleri, harici bir güç kaynağı olmadan
çalışanlar (matkaplar, testereler ve tekstil malzemelerinin
işlenmesinde kullanılanlar hariç)

adet 2600

28.24.11.50.00 Elle kullanılan planyalar adet 2600

28.24.11.50.00 Elle kullanılan köşe taşlayıcılar adet 2600

28.24.11.50.00 Elle kullanılan kayışlı bileyiciler adet 2600

28.24.11.50.00 Taşlayıcılar, bileyiciler ve planlayalar, elde kullanım için,
kendinden elektrik motorlu, harici bir güç kaynağı ile çalışanlar

adet 2600

28.24.11.50.00 Elle kullanılan diğer bileyiciler ve taşlayıcılar adet 2600

28.24.11.80.00 Elektromekanik çit budama/kesme makineleri ile kenar çimlerini
kesme makineleri

adet 2600

28.24.11.80.00 Elle kullanılan çit makasları ve çim biçme makasları adet 2600

28.24.11.90.00 Elle kullanılan elektro-mekanik diğer aletler adet 2600

28.24.11.90.00 Diğer elektrikli aletler adet 2600

28.24.12.40.00 Diğer pnömatik aletler adet 2600

28.24.12.40.00 Aletler, elde kullanım için, pnömatik, birleştirilmiş dönel darbeli
olanlar dahil

adet 2600

28.24.12.40.00 Garaj, atölye vb. yerler için hava tazyikli gres tabancaları adet 2600

28.24.12.40.00 Rotatif tipteki diğer pnömatik aletler adet 2600

28.24.12.40.00 Metal işlemek için rotatif tipteki pnömatik aletler adet 2600

28.24.12.60.00 Zincir testereler, kendinden motorlu olanlar (elektrikli olanlar
hariç)

adet 2600

28.24.12.60.00 Zincirli testereler adet 2600

28.24.12.80.00 El aletleri, hidrolik veya kendinden motorlu olanlar (elektrikli
olanlar ile zincir testereler hariç)

adet 2600

28.24.12.80.00 El ile kullanılan diğer motorlu aletler adet 2600

28.24.12.80.00 Hidrolik diğer aletler adet 2600

28.24.12.80.00 Hidrolik delme/sondaj makineleri adet 2600

28.24.21.00.00 El ile kullanılan motorlu aletlere ait aksam; parçalar TL 3000

28.24.21.00.00 Hidrolik delme/sondaj makinelerine ait aksam; parçalar TL 3000

28.24.21.00.00 Hidrolik diğer aletlere ait aksam; parçalar TL 3000

28.24.21.00.00 Kendinden elektrik motorlu olanlara ait aksam; parçalar TL 3000

28.24.21.00.00 Zincirli testerelere ait aksam; parçalar (diğerleri) TL 3000

28.24.21.00.00 Zincirli testerelerin ve kendinden motorlu diğer el aletlerinin
parçaları (pnömatik aletler için olanlar hariç)

TL 3000
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28.24.21.00.00 Zincirli testerelere ait aksam; parçalar (kendinden elektrik
motorlu)

TL 3000

28.24.22.50.00 Pnömatik aletlere ait aksam; parçalar TL 3000

28.24.22.50.00 Pnömatik el aletlerine ait parçalar TL 3000

28.25.11.30.00 Isı değiştirici birimler (eşanjörler) adet 2600

28.25.11.30.00 Isı değiştiriciler (eşanjörler) adet 2600

28.25.11.50.00 Hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makineler adet 2600

28.25.11.50.00 Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler adet 2600

28.25.12.20.00 Pencere veya duvar tipi iklimlendirme (klima) sistemleri,
sistemleri birleşik veya ayrı olanlar

adet 2600

28.25.12.20.00 Pencere/duvar tipi klimalar (aynı elemanlı sistemler) adet 2600

28.25.12.20.00 Pencere/duvar tipi klimalar (ayrı elemanlı sistemler) adet 2600

28.25.12.40.00 Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden klimalar adet 2600

28.25.12.40.00 İklimlendirme (klima) cihazları, motorlu kara taşıtlarında
kullanılanlar

adet 2600

28.25.12.50.00 Diğer yerler için bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini
ters çevrimli ısı pompaları

adet 2600

28.25.12.50.00 Sivil hava taşıtı için bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma
çevrimini ters çevrimli ısı pompaları

adet 2600

28.25.12.50.00 Sivil hava taşıtları için soğutma üniteli klimalar adet 2600

28.25.12.50.00 Diğer yerler için için soğutma üniteli klimalar adet 2600

28.25.12.50.00 İklimlendirme (klima) cihazları, soğutucu ünitesi olanlar (motorlu
kara taşıtlarında kullanılanlar ile sistemi birleşik veya ayrı olanlar
hariç)

adet 2600

28.25.12.70.00 Diğer yerler için soğutma ünitesiz klimaları adet 2600

28.25.12.70.00 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

adet 2600

28.25.12.70.00 Sivil hava taşıtları için soğutma ünitesiz klimaları adet 2600

28.25.13.33.00 Dondurulmuş gıdaların depolanması için vitrin vb. tipi
soğutucular

adet 2600

28.25.13.33.00 Camekanlı ve tezgahlı soğutucular (dondurulmuş gıdaların
depolanması için kullanılan soğutucu bir üniteli veya
buharlaştırıcılı (evaparatör) olanlar)

adet 2600

28.25.13.35.00 Vitrin vb. tipi dondurma makineleri adet 2600

28.25.13.35.00 Camekanlı ve tezgahlı soğutucular (soğutucu bir üniteli veya
buharlaştırıcılı (evaparatör) olanlar) (dondurulmuş gıdaların
depolanması için kullanılanlar hariç)

adet 2600

28.25.13.35.00 Diğer vitrin vb. tipi soğutucular adet 2600

28.25.13.60.00 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)

adet 2600

28.25.13.60.00 Mobilya tipi diğer soğutucular adet 2600

28.25.13.80.00 Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü ünite adet 2600

28.25.13.80.00 Isı pompaları, HS 84.15 (Klima cihazları-vantilatörlü, ısı, nem
değiştirme tertibatlı)'deki iklimlendirme makineleri hariç

adet 2600

28.25.13.90.00 Diğer soğutucu veya dondurucu ekipmanlar adet 2600

28.25.13.90.00 Diğer ısı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar adet 2600
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28.25.13.90.00 Komple soğutma tesisleri adet 2600

28.25.13.90.00 Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü
üniteler

adet 2600

28.25.14.10.00 Diğer yerlerde kullanım için havanın filtre edilmesi/arıtılması için
makine ve cihazlar

adet 2600

28.25.14.10.00 Havayı filtre etmek veya arıtmak için kullanılan makine ve
cihazlar (içten yanmalı motorlar için hava filtreleri hariç)

adet 2600

28.25.14.10.00 Sivil hava taşıtları için havanın filtre edilmesi/arıtılması için
makine ve cihazlar

adet 2600

28.25.14.30.00 Gazların filtre edilmesi veya arıtılması için kullanılan makine ve
cihazlar (hava için olanlar ile katalitik yöntemleri kullanarak
çalışanlar ve izotop ayırıcıları hariç)

adet 2600

28.25.14.30.00 Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus makine ve
cihazlar; sivil hava taşıtlarında kullanılmayan

adet 2600

28.25.14.30.00 Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus makine ve
cihazlar; sivil hava taşıtları için

adet 2600

28.25.14.40.00 Diğer yerler için katalitik kullanım esaslı diğer gazların filtre
edilmesi/arıtılması için makine ve cihazlar

adet 2600

28.25.14.40.00 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)

adet 2600

28.25.14.40.00 Sivil hava taşıtları için katalitik kullanım esaslı diğer gazların
filtre edilmesi/arıtılması için makine ve cihazlar

adet 2600

28.25.20.30.00 Diğer yerlerde kullanılan aksiyal fanlar adet 2600

28.25.20.30.00 Evlerde kullanılan aksiyal fanlar adet 2600

28.25.20.30.00 Eksenel vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü ≤ 125 W
olan, masa, zemin, duvar, pencere, tavan veya çatı vantilatörleri
hariç)

adet 2600

28.25.20.30.00 Sivil hava taşıtları için aksiyal fanlar adet 2600

28.25.20.50.00 Santrifüjlü vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü ≤ 125
W olan, masa, zemin, duvar, pencere, tavan veya çatı vantilatörleri
hariç)

adet 2600

28.25.20.50.00 Evlerde kullanılan santrifüjlül fanlar adet 2600

28.25.20.50.00 Diğer yerlerde kullanılan santrifüjlül fanlar adet 2600

28.25.20.50.00 Sivil hava taşıtları için santrifüjlü fanlar adet 2600

28.25.20.70.00 Diğer yerlerde kullanılan diğer fanlar adet 2600

28.25.20.70.00 Diğer yerlerde kullanılan ısıtmasız hava perdeleri adet 2600

28.25.20.70.00 Evlerde kullanılan diğer fanlar adet 2600

28.25.20.70.00 Evlerde kullanılan ısıtmasız hava perdeleri adet 2600

28.25.20.70.00 Sivil hava taşıtları için diğer fanlar adet 2600

28.25.20.70.00 Vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü ≤ 125 W olan,
masa, zemin, duvar, tavan veya çatı vantilatörleri ile eksenel
vantilatörler ve santrifüjlü vantilatörler hariç)

adet 2600

28.25.30.10.00 Diğer yerlerde kullanılan klima aksam, parçaları TL 3000

28.25.30.10.00 İklimlendirme (klima) cihazlarının parçaları (kondensatörler,
emiciler, buharlaştırıcılar ve jeneratörler dahil)

TL 3000

28.25.30.10.00 Sivil hava taşıtları için her çeşit klima cihazlarının aksam,
parçaları

TL 3000

28.25.30.30.00 Soğutucu veya dondurucu ekipmanlar için tasarlanmış mobilyalar
(buharlaştırıcılar, tam soğutucu üniteler dahil)

adet 2600
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28.25.30.30.00 Soğutucu/dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar adet 2600

28.25.30.50.00 Soğutucu ekipmanların parçaları, ev tipi olmayan (buharlaştırıcılar
(evaporatörler) ve kondensatörlar dahil)

adet 2600

28.25.30.50.00 Evaporatörler ve kondenserler (ev tipi buzdolapları için olanlar
hariç)

adet 2600

28.25.30.70.00 Mobilya tipi soğutucuların, ısı pompalarının ve ev tipi soğutucu
cihazların parçaları (buharlaştırıcılar (evaporatörler) ve
kondensatörler dahil) (ev tipi olmayan soğutucu ekipmanların
buharlaştırıcıları ve kondansatörleri hariç)

TL 3000

28.25.30.70.00 Buzdolapların diğer aksam, parçaları TL 3000

28.25.30.80.00 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

TL 3000

28.25.30.80.00 Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait aksam; parçalar TL 3000

28.25.30.80.00 Perkolatörlere ait aksam; parçalar TL 3000

28.25.30.80.00 Pastörizatörlere ait aksam; parçalar TL 3000

28.25.30.80.00 Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörlerine ait aksam ve
parçalar

TL 3000

28.25.30.80.00 Diğer ısıtıcı ve soğutucuların aksam; parçaları TL 3000

28.25.30.80.00 Isı değiştiricilerine (eşanjörler) ait aksam; parçalar TL 3000

28.29.11.00.00 Diğer damıtma/rektifiye tesisleri adet 2600

28.29.11.00.00 Su ile işleyen asetilen jeneratörleri adet 2600

28.29.11.00.00 Su gazı jeneratörleri adet 2600

28.29.11.00.00 Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan) adet 2600

28.29.11.00.00 Oksijen jeneratörleri adet 2600

28.29.11.00.00 Gaz veya su gazı jeneratörleri; asetilen gazı jeneratörleri ve
benzerleri; damıtma veya rektifiye araçları

adet 2600

28.29.11.00.00 Gaz jeneratörleri adet 2600

28.29.11.00.00 Diğer jeneratörleri adet 2600

28.29.12.30.00 Filtreleme veya arıtma makineleri ve cihazları, su için adet 2600

28.29.12.30.00 Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar adet 2600

28.29.12.50.00 Filtreleme veya arıtma makineleri ve cihazları (su için olanlar
hariç)

adet 2600

28.29.12.50.00 İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesi/arıtılması için cihazlar adet 2600

28.29.12.70.00 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)

adet 2600

28.29.12.70.00 Diğer amaçlar için sıvıların filtre/arıtılması için dializörler adet 2600

28.29.12.70.00 Diğer taşıtların için diğer sıvılarının filtre/arıtılması için makine
ve cihazlar

adet 2600

28.29.13.30.00 İçten yanmalı motorlar için yağ-yakıt filtreleri adet 2600

28.29.13.30.00 Yağ veya yakıt filtreleri, içten yanmalı motorlar için adet 2600

28.29.13.50.00 Sivil hava taşıtları için içten yanmalı motorların hava filtreleri adet 2600

28.29.13.50.00 Hava filtreleri, içten yanmalı motorlar için adet 2600

28.29.13.50.00 Diğer araçların içten yanmalı motorlar için hava filtreleri adet 2600

28.29.21.20.00 Şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme veya kurutma
için makineler

adet 2600

28.29.21.20.00 Şişeleri/diğer kapları temizleme/kurutma makineleri adet 2600
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28.29.21.50.00 Şişe, kutu vb. doldurma, kapsülleme, içecekleri gazlandırma
makineleri

adet 2600

28.29.21.50.00 Şişeleri, teneke kutuları, kutuları, torbaları ve diğer muhafaza
kaplarını doldurmak, kapatmak, mühürlemek, kapsüllemek veya
etiketlemek ve içecekleri gazlandırmak için makineler

adet 2600

28.29.21.80.00 Diğer paketleme/ambalajlama makineleri adet 2600

28.29.21.80.00 Paketleme veya ambalajlama için makineler (şişeleri, teneke
kutuları, kutuları, torbaları ve diğer muhafaza kaplarını
doldurmak, kapatmak, mühürlemek, kapsüllemek veya
etiketlemek için olanlar hariç)

adet 2600

28.29.22.10.00 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) adet 2600

28.29.22.10.00 Yangın söndürücüler adet 2600

28.29.22.20.00 Püskürtme tabancaları vb. cihazlar adet 2600

28.29.22.20.00 Püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar adet 2600

28.29.22.30.00 Buhar veya kum püskürtme makineleri ve benzeri püskürtme
makineleri (yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları ve
benzeri cihazlar hariç)

adet 2600

28.29.22.30.00 Diğer şekilde çalışan kum, buhar püskürtme makine ve cihazları adet 2600

28.29.22.30.00 Isıtma tertibatlı su ile temizleme cihazı; kendinden motorlu adet 2600

28.29.22.30.00 Su ile temizleme cihazları; kendinden motorlu; ısıtma tertibatı
olmayan:

adet 2600

28.29.22.30.00 Basınçlı hava ile çalışan kum, buhar püskürtme makine ve
cihazları

adet 2600

28.29.22.40.00 Fırlatmak, dağıtmak veya püskürtmek için kullanılan diğer
mekanik cihazlar

adet 2600

28.29.22.40.00 Sıvı-toz püskürtme, dağıtma cihazları-diğer adet 2600

28.29.23.00.00 İki metal tabaka arasında sıkıştırılmış amyantlı contalar kg 1500

28.29.23.00.00 Mekanik salmastralar kg 1500

28.29.23.00.00 Contalar, salmastralar ve benzerleri (diğer malzemelerle
birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki ya da daha fazla metal
tabakasından yapılmış olanlar)

kg 1500

28.29.23.00.00 Diğer contalar kg 1500

28.29.31.30.00 Taşıyıcı banttaki maddeyi tartan elektrikli ve elektronik basküller adet 2600

28.29.31.30.00 Taşıyıcı banttaki maddeyi tartan diğer basküller adet 2600

28.29.31.30.00 Taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeyi tartmaya özgü basküller adet 2600

28.29.31.80.00 Maddeleri tartıp kaplara dolduran elektrikli/elektronik teraziler adet 2600

28.29.31.80.00 Sabit ağırlıkları tartan diğer basküller adet 2600

28.29.31.80.00 Maddeleri tartıp kaplara dolduran diğer tartı alet ve cihazları adet 2600

28.29.31.80.00 Sabit ağırlıklı tartılar ve önceden belirlenen bir ağırlığa göre
ölçüm yaparak doldurmaya özgü tartılar

adet 2600

28.29.31.80.00 Sabit ağırlıkları tartan elektrikli ve elektronik basküller adet 2600

28.29.32.00.00 Elektrikli ve elektronik insan tartan basküller adet 2600

28.29.32.00.00 Evlerde kullanılan insan tartan teraziler adet 2600

28.29.32.00.00 Kişisel tartı aletleri, bebek baskülleri dahil; ev tipi tartı aletleri adet 2600

28.29.32.00.00 Diğer insan tartan terazi ve basküller adet 2600

28.29.39.10.00 Otomatik tartma makineleri ve önceden tespit edilen bir ağırlığa
göre ağırlık kontrolü yapan kontrol terazileri, ağırlık kapasitesi ≤
5000 kg olanlar

adet 2600

28.29.39.10.00 Otomatik kontrollü tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi<30 kg. adet 2600
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28.29.39.10.00 Otomatik kontrollü diğer teraziler adet 2600

28.29.39.30.00 Paketleri tartıp etiketleyen tartı alet ve cihazları; tartma
kapasitesi<30kg.

adet 2600

28.29.39.30.00 Otomatik kontrollü olmayan elektrikli/elektronik tartı aleti;
30kg<tartma kapasitesi<5000 kg.

adet 2600

28.29.39.30.00 Otomatik kontrollü olmayan elektr./elektronik baskül.;
30kg<tartma kapasitesi<5000 kg.

adet 2600

28.29.39.30.00 Otomatik kontrollü olmayan diğer tartı aleti; 30 kg.<tartma
kapasitesi<5000 kg.

adet 2600

28.29.39.30.00 Otomatik kontrollü olmayan diğer basküller; 30kg<tartma
kapasitesi<5000 kg.

adet 2600

28.29.39.30.00 Elektrikli ve elektronik köprü tipi basküller adet 2600

28.29.39.30.00 Diğer tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi< 30 kg. adet 2600

28.29.39.30.00 Elektrikli ve elektronik diğer tartı alet ve cihazları adet 2600

28.29.39.30.00 Diğer elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları; tartma
kapasitesi<30kg.

adet 2600

28.29.39.30.00 Diğer çeşit köprü tipi basküller adet 2600

28.29.39.30.00 Diğer çeşit diğer tartı alet ve cihazları adet 2600

28.29.39.30.00 Ağırlık/fiyat etiketleme makineleri, köprü tipi basküller (taşıt
kantarları) ve diğer tartma makineleri (dükkan tartıları, kişisel ve
ev tipi teraziler, konveyörlerdeki ürünlerin sürekli ölçümü için
tartılar, hassasiyeti ≤ 5 cg sabit ağırlık tartıları ve terazileri hariç)

adet 2600

28.29.39.50.00 Dükkanlar için diğer tartı alet ve cihazları; tartma
kapasitesi<30kg.

adet 2600

28.29.39.50.00 Dükkanlar için elektrikli ve elektronik tartı aleti; tartma
kapasitesi<30kg.

adet 2600

28.29.39.50.00 Otomatik olmayan, perakende tartma makineleri, maksimum
tartma kapasitesi ≤ 30 kg olanlar

adet 2600

28.29.39.60.00 Diğer seviye tespit aletleri (nivolar) adet 2600

28.29.39.60.00 Elektrikli seviye tespit aletleri (nivolar) adet 2600

28.29.39.60.00 Elektronik seviye tespit aletleri (nivolar) adet 2600

28.29.39.60.00 Seviye tespit aletleri (nivolar) adet 2600

28.29.39.75.00 Diğer elektrikli/elektronik olmayan adet 2600

28.29.39.75.00 İmali bitirilmiş/aksamı tamamlanmamış şerit metreler adet 2600

28.29.39.75.00 Ölçü çubukları, mezura, çelik metre ve cetveller adet 2600

28.29.39.75.00 Elektrikli/elektronik ölçü çubuk, şerit metre, bilmeli cetvel adet 2600

28.29.39.75.00 İmali bitirilmemiş/aksamı tamamlanmamış şerit metreler adet 2600

28.29.39.79.00 Elektrikli/elektronik diğer ölçüm cihazları TL 3000

28.29.39.79.00 Elektrikli/elektronik olmayan diğer ölçüm cihazları TL 3000

28.29.39.79.00 Elle kullanılan diğer ölçü aletleri, diğerleri TL 3000

28.29.41.00.00 Sivil hava taşıtları için diğer santrifüjler adet 2600

28.29.41.00.00 Santrifüjler (krema ayırıcılar, çamaşır kurutma makineleri,
laboratuvarlarda kullanılan türde olanlar hariç)

adet 2600

28.29.41.00.00 Diğer santrifüjler adet 2600

28.29.42.00.00 Kalender veya diğer hadde makineleri (metal ve cam hariç) adet 2600

28.29.42.00.00 Tekstil sanayi için kalenderler ve diğer hadde makineleri adet 2600

28.29.42.00.00 Kalenderler ve diğer hadde makineleri; tekstil ve kağıt sanayi
dışında kullanılan

adet 2600

28.29.42.00.00 Kağıt sanayi için kalenderler ve diğer hadde makineleri adet 2600



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
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28.29.43.30.00 Isıtma/soğutma tertibatlı otomatik içecek satış makineleri adet 2600

28.29.43.30.00 Otomatik ürün satış (vending) makineleri, ısıtma veya soğutma
tertibatı içerenler

adet 2600

28.29.43.30.00 Isıtma/soğutma tertibatlı diğer otomatik satış makineleri adet 2600

28.29.43.50.00 Diğer otomatik içecek satış makineleri adet 2600

28.29.43.50.00 Otomatik diğer satış makineleri adet 2600

28.29.43.50.00 Otomatik ürün satış (vending) makineleri (para bozma makineleri
dahil) (ısıtma veya soğutma tertibatı içerenler hariç)

adet 2600

28.29.50.00.00 Diğer bulaşık yıkama makineleri adet 2600

28.29.50.00.00 Bulaşık makineleri, ev tipi olmayan adet 2600

28.29.60.30.00 Su dolaşımı vasıtası ile doğrudan soğutan soğutma kuleleri vb.
tesisler

adet 2600

28.29.60.30.00 Soğutma kuleleri ve su dolaşımıyla doğrudan soğutmaya yarayan
benzeri teçhizat

adet 2600

28.29.60.50.00 Vakum-buhar tesisleri/sistemleri, metallerin buhar biriktirme
yoluyla kaplaması için olanlar

adet 2600

28.29.60.50.00 Vakum; buharla metal kaplamaya mahsus cihaz ve tertibat adet 2600

28.29.60.90.00 Pastörizatörler adet 2600

28.29.60.90.00 Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar adet 2600

28.29.60.90.00 Diğer makine, tesis ve cihazlar adet 2600

28.29.60.90.00 Tütsüleme cihazları adet 2600

28.29.60.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış makineler, tesis ve laboratuvar
donanımı, sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin
işlenmesi için kullanılan (elektrikle ısıtılıyor olsun veya olmasın)

adet 2600

28.29.70.20.00 Elle kullanılan şalümolar adet 2600

28.29.70.20.00 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)

adet 2600

28.29.70.90.00 Gazla çalışan termoplastik maddeler için kaynak cihazları adet 2600

28.29.70.90.00 Gazla çalışan diğer makine ve cihazlar adet 2600

28.29.70.90.00 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)

adet 2600

28.29.70.90.00 Diğer lehim, kaynak makine ve cihazları adet 2600

28.29.81.00.00 Gaz veya su gazı jeneratörlerinin asetilen gaz jeneratörlerinin ve
benzeri su ile işleyen gaz jeneratörlerinin parçaları

TL 3000

28.29.81.00.00 Gazojen ve su ile işleyen gaz jeneratörlerinin aksam, parçaları TL 3000

28.29.82.20.00 Santrifüjler ve santrifüjlü kurutucuların parçaları TL 3000

28.29.82.20.00 Santrifüjlü cihazların aksam-parçaları TL 3000

28.29.82.50.00 Filtre, arıtma cihazlarının aksam; parçaları TL 3000

28.29.82.50.00 Gümüş içeren filtre kartuşları TL 3000

28.29.82.50.00 Sıvıları veya gazları filtrelemek veya arıtmak için makineler ve
cihazların parçaları (santrifüjler ve santrifüjlü kurutucular için
olanlar hariç)

TL 3000

28.29.83.13.00 Kalenderler için dökme demirden silindirler adet 2600

28.29.83.13.00 Diğer hadde makineleri için diğer maddelerden silindirler adet 2600

28.29.83.13.00 Diğer hadde makineleri için dökme demirden silindirler adet 2600



KOD TANIM Ölçü
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28.29.83.13.00 Kalender veya hadde makinelerinin silindirleri (metaller veya cam
için kullanılan kalender ve hadde makineleri için olanlar hariç)

adet 2600

28.29.83.13.00 Kalenderler için diğer maddelerden silindirler adet 2600

28.29.83.15.00 Hadde makinelerinin diğer aksam, parçaları TL 3000

28.29.83.15.00 Kalender veya hadde makineleri için parçalar (metaller veya cam
için kullanılan kalender ve hadde makinelerinin silindirleri hariç)

TL 3000

28.29.83.20.00 Her türlü tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar TL 3000

28.29.83.20.00 Elektrikli ve elektro mekanik baskül ve terazilere ait aksam;
parçalar

TL 3000

28.29.83.20.00 Diğer tartı alet ve cihazlarına ait aksam; parçalar TL 3000

28.29.83.20.00 Her türlü tartma makinesinin ağırlıkları ve parçaları (hassasiyeti 5
cg veya daha çok olan terazilerinkiler hariç)

TL 3000

28.29.83.40.00 Diğer püskürtücü,dağıtıcı,yangın söndürücülerin aksam-parçaları TL 3000

28.29.83.40.00 Sıvıları veya tozları atmak, dağıtmak veya püskürtmek için
kullanılan mekanik cihazların, yangın söndürücülerinin,
püskürtme tabancalarının ve benzeri cihazlar ile buhar/kum
püskürtme makinelerinin parçaları

TL 3000

28.29.83.40.00 Tarım ve bahçeciliğe ait makinelerin aksam-parçaları TL 3000

28.29.83.50.00 Otomatik satış makinelerinin aksam, parçaları TL 3000

28.29.83.50.00 Otomatik ürün satış (vending) makinelerinin parçaları (para
bozma makineleri için olanlar dahil)

TL 3000

28.29.84.00.00 Bu fasılın başka yerinde yer almayan diğer makinelerin çelik
dökümden aksam, parçası

TL 3000

28.29.84.00.00 Bu fasılın başka yerinde yer almayan diğer makinelerin açık
kalıpta dövülmüş demir/çelikten aksam, parçası

TL 3000

28.29.84.00.00 Bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen makinelerin dövülmeye
elverişli olmayan dökme demirden aksam, parçası

TL 3000

28.29.84.00.00 Bu fasılın başka yerinde yer almayan diğer makinelerin diğer
aksam, parçası

TL 3000

28.29.84.00.00 Yağ sızdırmazlık halkaları (yağ keçeleri) TL 3000

28.29.84.00.00 Makineler için kullanılan otomatik olmayan yağlayıcı kaplar, gres
nipelleri, yağ keçesi yüzükleri, el çarkları, manivelalar,
tutamaklar, koruyucular, taban plakaları

TL 3000

28.29.84.00.00 Bu fasılın başka yerinde yer almayan diğer makinelerin kapalı
kalıpta dövülmüş demir/çelikten aksam, parçası

TL 3000

28.29.84.00.00 Bu fasılın başka yerinde yer almayan diğer makinelerin
dövülmeye elverişli olan dökme demirden aksam, parçası

TL 3000

28.29.84.00.00 Bu fasılın başka yerinde yer almayan diğer makinelerin diğer
demir/çelikten aksam, parçası

TL 3000

28.29.85.10.00 Bulaşık makinelerinin parçaları TL 3000

28.29.85.10.00 Bulaşık yıkama makinelerine ait aksam; parçalar TL 3000

28.29.85.20.00 Diğer paketleme/ambalajlama makinelerine ait aksam; parçalar TL 3000

28.29.85.20.00 Paketleme ve ambalajlama makinelerinin parçaları TL 3000

28.29.85.20.00 Diğer etiketleme, mühürleme vb. makinelerinin aksam; parçaları TL 3000

28.29.86.00.00 Diğer kaynak makine ve cihazlarının aksam; parçaları TL 3000

28.29.86.00.00 Satıh tavlama makine ve cihazlarının aksam; parçaları TL 3000

28.29.86.00.00 Lehim yapmaya mahsus makine ve cihazların aksam; parçaları TL 3000

28.29.86.00.00 HS 84.68'deki (Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makine ve
cihazlar) makine ve cihazların parçaları

TL 3000

28.30.10.00.00 Motokültörler adet 2600
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28.30.10.00.00 Yaya kontrollü traktörler adet 2600

28.30.21.00.01 Zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan traktörler; yeni,
tekerlekli ve motor gücü <= 18 kW

adet 2600

28.30.21.00.02 Zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan traktörler; yeni,
tekerlekli ve 18 kW< motor gücü <= 37 kW

adet 2600

28.30.22.00.00 Traktör; tekerlekli, yeni, zirai ve ormancılık (37 kW<motor güç <
59 kW)

adet 2600

28.30.22.00.00 Zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan traktörler (yeni,
tekerlekli) motor gücü > 37 kW fakat ≤ 59 kW olanlar
(motokültörler hariç)

adet 2600

28.30.23.30.00 Traktör; tekerlekli, yeni, zirai ve ormancılık (59 kW<motor güç <
75 kW)

adet 2600

28.30.23.30.00 Zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan traktörler (yeni,
tekerlekli) motor gücü > 59 kW fakat ≤ 75 kW olanlar (yaya
kontrollü traktörler hariç)

adet 2600

28.30.23.50.00 Traktör; tekerlekli, yeni, zirai ve ormancılık (75 kW<motor güç <
90 kW)

adet 2600

28.30.23.50.00 Zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan traktörler (yeni,
tekerlekli) motor gücü > 75 kW fakat ≤ 90 kW olanlar
(motokültörler hariç)

adet 2600

28.30.23.70.00 Traktör; tekerlekli, yeni, zirai ve ormancılık (motor güç >90 kW) adet 2600

28.30.23.70.00 Zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan traktörler (yeni,
tekerlekli) motor gücü > 90 kW olanlar (motokültörler hariç)

adet 2600

28.30.23.90.00 Traktör; diğer adet 2600

28.30.23.90.00 Traktörler (yeni) (ziraatte/ormancılıkta kullanılanlar (tekerlekli
olanlar), yaya kontrollü traktörler, yarı römork için yol traktörleri,
paletli traktörler, demir yolu platformunda kullanılan traktörler
hariç)

adet 2600

28.30.23.90.00 Traktör; vinçli adet 2600

28.30.31.40.00 Pulluklar adet 2600

28.30.32.10.00 Kültivatörler adet 2600

28.30.32.10.00 Skarifikatörler adet 2600

28.30.32.10.00 Skarifikatörler (kazıyıcılar) ve kültivatörler adet 2600

28.30.32.20.00 Diskarolar (diskli tırmıklar) adet 2600

28.30.32.20.00 Diskli tırmıklar (diskorolar) adet 2600

28.30.32.30.00 Tırmıklar (diskarolar hariç) adet 2600

28.30.32.30.00 Tırmıklar (makine ile kullanılanlar) adet 2600

28.30.32.50.00 Rotovatörler (toprak frezeleri) adet 2600

28.30.32.50.00 Toprak frezeleri (rötovatörler) adet 2600

28.30.32.70.00 Diğer çapa makineleri adet 2600

28.30.32.70.00 Diğer merdaneler adet 2600

28.30.32.70.00 Diğer zararlı otları ayıklayan makineler adet 2600

28.30.32.70.00 Gübreli çapa makineleri adet 2600

28.30.32.70.00 Tırmıklı merdaneler adet 2600

28.30.32.70.00 Yabani ot temizleyicileri ve çapalayıcılar adet 2600

28.30.33.33.00 Merkezden tahrikli pnömatik hassas ekim makineleri (mibzer) adet 2600

28.30.33.33.00 Merkezden tahrikli mekanik hassas ekim makineleri (mibzer) adet 2600

28.30.33.33.00 Merkezden tahrikli hassas mesafeli mibzerler, tarımsal veya
bahçecilik kullanımı için olanlar

adet 2600
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28.30.33.35.00 Merkezden tahrikli olmayan hassas ekim makineleri adet 2600

28.30.33.35.00 Mibzerler, tarımsal veya bahçecilik kullanımı için olanlar
(merkezden tahrikli hassas mesafeli mibzerler hariç)

adet 2600

28.30.33.50.00 Fide dikim ve fidan sökme, dikme makineleri adet 2600

28.30.33.50.00 Fide dikim makineleri adet 2600

28.30.33.50.00 Yumru dikim makineleri adet 2600

28.30.33.50.00 Tek dane ekim makineleri adet 2600

28.30.33.50.00 Fidan dikim makineleri adet 2600

28.30.34.30.00 Mineral/kimyasal gübreler için gübreleme makine ve cihazları adet 2600

28.30.34.30.00 Mineral veya kimyasal gübre saçma makineleri, toprağın
hazırlanması için olanlar

adet 2600

28.30.34.50.00 Diğer gübreler için gübreleme makine ve cihazları adet 2600

28.30.34.50.00 Gübre yayma ve saçma makineleri (mineral veya kimyasal
gübreler için olanlar hariç)

adet 2600

28.30.39.00.00 Tarla ve bahçe tarımına ait diğer makine ve cihazlar adet 2600

28.30.39.00.00 Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler adet 2600

28.30.39.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış tarım, ormancılık vb. makineleri;
çimenlik veya spor alanları için silindirler

adet 2600

28.30.39.00.00 Taş parçalarını sökme, toplama makineleri adet 2600

28.30.40.10.00 Elektrik motorlu, yatay kesicili, çim biçme makine ve cihazları adet 2600

28.30.40.10.00 Çim biçme makineleri (elektrikli), çimenlikler, parklar, golf
sahaları veya spor alanları için olanlar

adet 2600

28.30.40.10.00 Elektrik motorlu diğer çim biçme makine ve cihazları adet 2600

28.30.40.30.00 Kendinden hareketli, oturaksız, yatay kesicili, çim biçme makine
ve cihazları

adet 2600

28.30.40.30.00 Kendinden hareketli, oturaklı, yatay kesicili, çim biçme makine ve
cihazları

adet 2600

28.30.40.30.00 Çim biçme makineleri (elektrikli olmayan, kesme aleti yatay bir
düzlemde dönebilenler), çimenlikler, parklar veya spor alanları
için olanlar

adet 2600

28.30.40.30.00 Kendinden hareketli olmayan, yatay kesicili çim biçme makine ve
cihazları

adet 2600

28.30.40.50.00 Çim biçme makineleri (motorlu) (elektrikli olmayan, kesme aleti
dikey bir düzlemde dönebilenler veya kesici barları olanlar),
çimenlikler, parklar, veya spor alanları için olanlar

adet 2600

28.30.40.50.00 Kendinden hareketli olmayan, diğer çim biçme makine ve
cihazları

adet 2600

28.30.40.50.00 Kendinden hareketli, oturaklı, diğer çim biçme makine ve
cihazları

adet 2600

28.30.40.50.00 Kendinden hareketli, oturaksız, diğer çim biçme makine ve
cihazları

adet 2600

28.30.40.70.00 Çim biçme makineleri (motorsuz) (iterek çalışan silindirli çim
biçme makineleri gibi) (kesme aleti yatay bir düzlemde
dönebilenler hariç), çimenlikler, parklar, veya spor alanları için

adet 2600

28.30.40.70.00 Motorsuz çim biçme makine ve cihazları adet 2600

28.30.51.30.00 Çim biçme makineleri (motorlu) (çimenlikler, parklar, golf
sahaları veya spor alanları için olanlar hariç)

adet 2600

28.30.51.30.00 Motorlu çayır biçme makineleri adet 2600

28.30.51.50.00 Çayır biçme makineleri; Traktörle taşınmak veya çekilmek üzere
imal edilmiş, motorsuz

adet 2600
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28.30.51.50.00 Çim biçme makineleri (kesici barları olanlar dahil), bir traktörle
çekilmek veya taşınmak üzere tasarlanmış

adet 2600

28.30.51.70.00 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)

adet 2600

28.30.51.70.00 Diğer şekilde kullanılan diğer çeşit çayır biçme makineleri adet 2600

28.30.52.00.00 Ot hazırlama makine ve cihazları adet 2600

28.30.52.00.00 Saman yapma makineleri adet 2600

28.30.53.40.00 Ot ve saman balyalama makine ve cihazları (toplayıp demet veya
balya yapmaya mahsus olanlar dahil)

adet 2600

28.30.53.40.00 Ot ve saman balyalama makineleri (ot ve samanları toplayıp
demet ve balya yapmaya özgü olanlar dahil, balyaları kaldırma
fonksiyonu dahil)

adet 2600

28.30.54.20.00 Patates hasat makineleri adet 2600

28.30.54.20.00 Patates sökme makineleri adet 2600

28.30.54.20.00 Patates sökme ve hasat makineleri adet 2600

28.30.54.50.00 Pancar baş kesme makineleri adet 2600

28.30.54.50.00 Pancar baş kesme ve hasat makineleri adet 2600

28.30.54.50.00 Pancar hasat makineleri adet 2600

28.30.54.80.00 Diğer kök ve yumru sökme makineleri adet 2600

28.30.54.80.00 Kök veya yumru hasat makineleri (patates sökme ve hasat
makineleri, pancar baş kesme ve harman makineleri hariç)

adet 2600

28.30.54.80.00 Yer fıstığı hasat makineleri adet 2600

28.30.54.80.00 Yer fıstığı sökme makineleri adet 2600

28.30.59.15.00 Kombine biçerdöverler adet 2600

28.30.59.15.00 Kombine hasat ve harman makineleri adet 2600

28.30.59.30.00 Diğer harman makine ve cihazları adet 2600

28.30.59.30.00 Sap döver harman makineleri adet 2600

28.30.59.30.00 Tarımsal harman makineleri (kombine hasat ve harman makineleri
hariç)

adet 2600

28.30.59.45.00 Diğer silaj makineleri adet 2600

28.30.59.45.00 Hayvan yemi hasat makineleri (kendinden hareketli olanlar hariç) adet 2600

28.30.59.60.00 Hayvan yemi hasat makineleri (kendinden hareketli olanlar) adet 2600

28.30.59.60.00 Kendinden hareketli silaj makineleri adet 2600

28.30.59.70.00 Diğer hasat makine ve cihazları adet 2600

28.30.59.70.00 Hasat makineleri (üzüm hasat makineleri dahil) (kombine hasat ve
harman makineleri, kök veya yumru hasat makineleri, hayvan
yemi hasat makineleri hariç)

adet 2600

28.30.60.10.00 Tarıma/bahçeciliğe ait sulama cihazları adet 2600

28.30.60.10.00 Sulama cihazları, tarımsal veya bahçecilikte kullanılan adet 2600

28.30.60.30.00 Portatif mekanik sıvı veya toz atma, dağıtma ve püskürtme
cihazları (motorlu ya da motorsuz), tarımsal veya bahçecilik
kullanımları için olanlar (sulama cihazları hariç)

adet 2600

28.30.60.30.00 Portatif, tarla, bahçede kullanılan pülverizatörler adet 2600

28.30.60.30.00 Portatif zirai mücadelede kullanılan pülverizatörler adet 2600

28.30.60.30.00 Portatif zirai mücadelede kullanılan sıvı püskürtücüler adet 2600

28.30.60.30.00 Portatif zirai mücadelede kullanılan toz püskürtücüler adet 2600
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28.30.60.30.00 Portatif, tarla, bahçede kullanılan diğer püskürtücüler adet 2600

28.30.60.30.00 Portatif, tarla, bahçede kullanılan sıvı püskürtücüler adet 2600

28.30.60.30.00 Portatif, tarla, bahçede kullanılan toz püskürtücüler adet 2600

28.30.60.30.00 Portatif zirai mücadelede kullanılan diğer püskürtücüler adet 2600

28.30.60.50.00 Pülverizatörler (püskürteçler) ve toz dağıtıcılar, traktörlere monte
edilmek veya traktörler tarafından çekilmek üzere tasarlanmış
olanlar (sulama cihazları hariç)

adet 2600

28.30.60.50.00 Traktörle çekilen/bunlara monte edilen pülverizatör ve toz
dağıtıcılar

adet 2600

28.30.60.90.00 Diğer pülverizatörler ve toz dağıtıcıları adet 2600

28.30.60.90.00 Diğer tarım veya bahçecilik cihazları adet 2600

28.30.70.40.00 Tarımda kullanılan yüklemeli/boşaltmalı römork, yarı römorklar adet 2600

28.30.70.40.00 Kendinden yüklemeli veya kendinden boşaltmalı römorklar (tarım
için)

adet 2600

28.30.81.00.00 Diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran
makine ve cihazlar

adet 2600

28.30.81.00.00 Meyve ve sebzeleri ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran makine
ve cihazlar

adet 2600

28.30.81.00.00 Temizleme, tasnif etme veya derecelendirme makineleri (yumurta,
meyve ve diğer tarımsal ürünler için)

adet 2600

28.30.81.00.00 Yumurta temizleme ve yıkama makine ve cihazları adet 2600

28.30.81.00.00 Yumurtaları ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran makine ve
cihazlar

adet 2600

28.30.82.00.00 Süt sağma makineleri adet 2600

28.30.83.00.00 Hayvan yemi hazırlama makineleri ve cihazları adet 2600

28.30.83.00.00 Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.30.84.00.00 Civciv büyütme makine ve cihazları adet 2600

28.30.84.00.00 Civciv çıkartma makine ve cihazları adet 2600

28.30.84.00.00 Civcivler için ana makineleri ve kuluçka makineleri adet 2600

28.30.85.00.00 Kümes hayvancılığına mahsus diğer makine ve cihazlar adet 2600

28.30.85.00.00 Kümes hayvanları muhafaza makineleri (civcivler için ana
makineleri ve kuluçka makineleri hariç)

adet 2600

28.30.85.00.00 Tavuk beslemeye mahsus otomatik cihazlar adet 2600

28.30.85.00.00 Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.30.85.00.00 Yumurtaları muayene etmek için mekanik tertibatlı makine ve
cihazlar

adet 2600

28.30.86.30.00 Ormancılığa mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.30.86.30.00 Ormancılığa özgü makineler adet 2600

28.30.86.60.00 HS 84.36'daki (Tarım, ormancılık, kümes hayvancılığına mahsus
makine, cihazlar) diğer makineler

adet 2600

28.30.86.60.00 Tarla bahçe bakımına mahsus diğer makine ve cihazlar adet 2600

28.30.91.00.00 Diğer hasat makinelerine ait aksam; parçalar TL 3000

28.30.91.00.00 Harman makinelerine ait aksam; parçalar TL 3000

28.30.91.00.00 HS 84.33'teki (hasat, harman, biçme; ürünleri ayırma, temizleme
amaçlı makine ve cihazların parçaları) makine ve cihazların
parçaları

TL 3000

28.30.91.00.00 Kombine hasat ve harman makinelerine ait aksam; parçalar TL 3000

28.30.91.00.00 Orak makinelerine (biçerlere) ait aksam; parçalar TL 3000
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28.30.91.00.00 Ot ve samanları balyalama makinelerine ait aksam; parçalar TL 3000

28.30.92.00.00 Tarım, bahçecilik veya ormancılık makinelerinin parçaları,
toprağın hazırlanması veya işlenmesi için olanlar

TL 3000

28.30.92.00.00 Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus makineler için
aksam ve parçalar

TL 3000

28.30.93.30.00 Kümes hayvancılığı/civciv çıkartma makinelerinin aksam,
parçaları

TL 3000

28.30.93.30.00 Kümes hayvanları muhafaza makinelerinin veya civcivler için ana
makinelerinin ve kuluçka makinelerinin parçaları

TL 3000

28.30.93.80.00 Diğer tarla, bahçe, kümes vb. makine ve cihazların aksam;
parçaları

TL 3000

28.30.93.80.00 Hayvan yemlerini hazırlayan makinelerin aksam; parçaları TL 3000

28.30.93.80.00 HS 84.36'daki (Diğer tarla, bahçe, kümes vb. makine ve cihazların
aksam, parçaları) makinelerin başka yerde sınıflandırılmamış
parçaları

TL 3000

28.30.94.00.00 Süt ve süt ürünleri makinelerinin parçaları TL 3000

28.30.94.00.00 Sütçülükte kullanılan makine ve cihazların aksam, parçaları TL 3000

28.41.11.10.00 Metalleri/metal karbürleri lazer, fotonla vb. ışın yöntemiyle
işleyen makine

adet 2600

28.41.11.10.00 Ağaç, mantar, kemik, eboniti lazer, fotonla vb. ışın yöntemiyle
işleyen makine

adet 2600

28.41.11.10.00 Diğer maddeleri, lazer, fotonla vb. ışın yöntemiyle işleyen makine adet 2600

28.41.11.10.00 Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi işlemek için (lazer,
ultrason veya diğer ışık veya foton ışınlarıyla talaşlı işleyenler)

adet 2600

28.41.11.10.00 Taş, seramik, beton, amyantlı çimentoyu lazer, fotonla vb. ışın
yöntemiyle işleyen makine

adet 2600

28.41.11.30.00 Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi işlemek için (ultrason
işlemlerle talaşlı işleyenler) (yarı iletken aygıtların veya entegre
elektronik devrelerin imalatı için olan makineler hariç)

adet 2600

28.41.11.30.00 Taş, seramik, amyantlı çimento vb. ultrasonik yöntemle işleyen
makineler

adet 2600

28.41.11.30.00 Diğer maddeleri ultrasonik yöntemle işleyen makineler adet 2600

28.41.11.30.00 Metalleri/metal karbürleri ultrasonik yöntemle işleyen makineler adet 2600

28.41.11.50.00 Taş, seramik, beton vb. diğer kontrollü elektro; erezyon
yöntemiyle işleyen makineler

adet 2600

28.41.11.50.00 Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için
(elektro erozyon işlemleriyle çalışanlar)

adet 2600

28.41.11.50.00 Metal/metal karbürleri sayısal kontrollü elektro; erezyon
yöntemiyle işleyen makineler

adet 2600

28.41.11.50.00 Metal/metal karbürleri diğer kontrollü elektro; erezyon yöntemiyle
işleyen makineler

adet 2600

28.41.11.50.00 Elektro; erezyon yöntemi ile çalışan sayısal kontrollü tel kesme adet 2600

28.41.11.50.00 Diğer maddeleri sayısal kontrollü elektro; erezyon yöntemiyle
işleyen makineler

adet 2600

28.41.11.50.00 Diğer maddeleri diğer kontrollü elektro; erezyon yöntemiyle
işleyen makineler

adet 2600

28.41.11.50.00 Taş, seramik, beton vb. sayısal kontrollü elektro; erezyon
yöntemiyle işleyen makineler

adet 2600

28.41.11.70.00 Ağaç, mantar, kemik, ebonit ve suni plastik maddelerin işlenmesi
için diğer makine

adet 2600

28.41.11.70.00 Elektrolitik polisaj cihazları adet 2600
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28.41.11.70.00 Metallerin/metal karbürlerin işlenmesine mahsus diğer makine adet 2600

28.41.11.70.00 Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için
(elektro kimyasal, elektron-ışını, iyonik ışın veya plazma arkı
işlemleriyle çalışanlar)

adet 2600

28.41.11.70.00 Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento vb. diğer mineral
maddelerin işlenmesi için diğer makine

adet 2600

28.41.11.80.00 Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için
ultrasonik işlemlerle çalışanlar (yarı iletken aygıtların veya
entegre elektronik devrelerin imalatı için)

adet 2600

28.41.11.80.00 Ultrasonik işlemlerle çalışan makineli aletler adet 2600

28.41.12.20.00 Metal işlemeye mahsus yatay işleme merkezleri adet 2600

28.41.12.20.00 Yatay işleme merkezleri, metal işlemek için adet 2600

28.41.12.40.00 Dikey işleme merkezleri, metal işlemek için (birleşik yatay ve
dikey makine ile şekil verme merkezleri dahil)

adet 2600

28.41.12.40.00 Metal işlemeye mahsus diğer işleme merkezleri adet 2600

28.41.12.50.00 Metal işlemeye mahsus tek istasyonlu tezgahlar adet 2600

28.41.12.50.00 Tek istasyonlu makineler, metal işlemek için adet 2600

28.41.12.70.00 Çok istasyonlu transfer makineleri, metal işlemek için adet 2600

28.41.12.70.00 Diğer çok istasyonlu transfer tezgahları adet 2600

28.41.12.70.00 Nümerik kontrollü çok istasyonlu transfer tezgahları adet 2600

28.41.21.23.00 Yatay torna tezgahları ve tornalama merkezleri (sayısal kontrollü),
metalleri talaşlı işlemek için

adet 2600

28.41.21.23.00 Nümerik kontrollü yatay tornalama merkezleri adet 2600

28.41.21.27.00 Nümerik kontrollü tek milli otomatik yatay torna tezgahları adet 2600

28.41.21.27.00 Yatay torna tezgahları ve otomatik torna tezgahları (sayısal
kontrollü), metalleri talaşlı işlemek için (tornalama merkezleri
hariç)

adet 2600

28.41.21.27.00 Nümerik kontrollü çok milli otomatik yatay torna tezgahları adet 2600

28.41.21.29.00 Nümerik kontrollü yatay torna otomatları adet 2600

28.41.21.29.00 Yatay torna tezgahları (sayısal kontrollü), metalleri talaşlı işlemek
için (tornalama merkezleri, otomatik tornalar hariç)

adet 2600

28.41.21.29.00 Nümerik kontrollü yatay alın torna tezgahları adet 2600

28.41.21.29.00 Nümerik kontrollü yatay bandaj torna tezgahları adet 2600

28.41.21.29.00 Nümerik kontrollü yatay çok milli çubuk ve ayna otomatları adet 2600

28.41.21.29.00 Nümerik kontrollü yatay diğer metal işleyen torna tezgahları adet 2600

28.41.21.29.00 Nümerik kontrollü yatay eksantrik torna tezgahları adet 2600

28.41.21.29.00 Nümerik kontrollü yatay tek milli çubuk ve ayna otomatları adet 2600

28.41.21.40.00 Metal işlemeye mahsus diğer torna tezgahları adet 2600

28.41.21.40.00 Yatay torna tezgahları (sayısal kontrollü olmayan), metalleri
talaşlı işlemek için

adet 2600

28.41.21.60.00 Nümerik kontrollü diğer torna tezgahları adet 2600

28.41.21.60.00 Nümerik kontrollü diğer tornalama merkezleri adet 2600

28.41.21.60.00 Nümerik kontrollü olmayan diğer torna tezgahları adet 2600

28.41.21.60.00 Torna tezgahları, tornalama merkezleri dahil, metalleri talaşlı
işlemek için (yatay torna tezgahları hariç)

adet 2600

28.41.22.13.00 Delme makineleri (matkaplar) (sayısal kontrollü), metal işlemek
için olanlar (kızaklı işlem üniteleri hariç)

adet 2600

28.41.22.13.00 Nümerik kontrollü diğer delme tezgahları adet 2600
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28.41.22.17.00 Nümerik kontrollü konsol tipi freze tezgahları adet 2600

28.41.22.17.00 Konsol tipi freze makineleri (sayısal kontrollü), metal işlemek için
olanlar (rayba (borlama)-freze makineleri hariç)

adet 2600

28.41.22.23.00 Takım freze makineleri (sayısal kontrollü), metal işlemek için
olanlar (rayba (borlama) -freze makineleri ile konsol tipi olanlar
hariç)

adet 2600

28.41.22.23.00 Nümerik kontrollü takım freze tezgahları adet 2600

28.41.22.25.00 Nümerik kontrollü olan diğer freze tezgahları adet 2600

28.41.22.25.00 Freze makineleri (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar
(planya-freze tezgahları dahil) (rayba (borlama)-freze makineleri,
konsol tipi freze makineleri, takım freze makineleri hariç)

adet 2600

28.41.22.33.00 Delerek, raybalayarak (borlayarak), frezeleyerek, set (diş) veya
yiv açarak metal işlemek için kullanılan kızaklı işlem üniteleri

adet 2600

28.41.22.33.00 Kızaklı işlem üniteleri adet 2600

28.41.22.35.00 Delme makineleri (matkaplar) (sayısal kontrollü olmayan), metal
işlemek için olanlar (kızaklı işlem üniteleri hariç)

adet 2600

28.41.22.35.00 Nümerik kontrollü olmayan diğer delme tezgahları adet 2600

28.41.22.40.00 Nümerik kontrollü rayba, freze tezgahları adet 2600

28.41.22.40.00 Nümerik kontrollü diğer rayba tezgahları adet 2600

28.41.22.40.00 Raybalama (borlama) ve rayba (borlama)-freze makineleri (sayısal
kontrollü), metal işlemek için olanlar (delme makineleri
(matkaplar) hariç)

adet 2600

28.41.22.60.00 Nümerik kontrollü olmayan rayba, freze tezgahları adet 2600

28.41.22.60.00 Raybalama (borlama) ve rayba (borlama)-freze makineleri (sayısal
kontrollü olmayan), metal işlemek için olanlar (delme makineleri
(matkaplar) hariç)

adet 2600

28.41.22.60.00 Nümerik kontrollü olmayan diğer rayba tezgahları adet 2600

28.41.22.70.00 Nümerik kontrollü olmayan konsol tipi freze tezgahları adet 2600

28.41.22.70.00 Diğer freze tezgahları adet 2600

28.41.22.70.00 Nümerik kontrollü olmayan takım freze tezgahları adet 2600

28.41.22.70.00 Freze makineleri (sayısal kontrollü olmayan), metal işlemek için
olanlar (rayba (borlama)-freze makineleri hariç)

adet 2600

28.41.22.80.00 Set (diş) açma veya yiv açma makineleri (kılavuz ve pafta
makineleri), metal işlemek için olanlar (delme makineleri
(matkaplar) hariç)

adet 2600

28.41.22.80.00 Diğer diş açma/vida yuvası açma tezgahları adet 2600

28.41.23.05.00 Düz yüzey taşlama tezgahları (sayısal kontrollü), metal işlemek
için olanlar (eksenlerden herhangi birine yerleştirilmesinde
minimum doğruluğu 0,01 mm'ye kadar ayarlanabilenler)

adet 2600

28.41.23.05.00 Nümerik kontrollü düz yüzey taşlama tezgahları (0, 01mm. ayarlı) adet 2600

28.41.23.15.00 Silindirik yüzey taşlama tezgahları (sayısal kontrollü), metal
işlemek için olanlar (eksenlerden herhangi birine
yerleştirilmesinde minimum doğruluğu 0,01 mm'ye kadar
ayarlanabilenler)

adet 2600

28.41.23.15.00 Nümerik kontrollü silindirik yüzeyler için diğer taşlama tezgahları
(0, 01 mm. ayarlı)

adet 2600

28.41.23.15.00 Nümerik kontrollü merkezsiz taşlama makineleri (0, 01 mm.
ayarlı)

adet 2600

28.41.23.15.00 Nümerik kontrollü dahili silindirik taşlama makineleri (0, 01 mm.
ayarlı)

adet 2600

28.41.23.25.00 Diğer yüzeyler için nümerik kontrollü diğer taşlama tezgahları adet 2600
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28.41.23.25.00 Diğer yüzeyler için diğer taşlama tezgahları (sayısal kontrollü),
metal işlemek için olanlar (eksenlerden herhangi birine
yerleştirilmesinde minimum doğruluğu 0,01 mm'ye kadar
ayarlanabilenler)

adet 2600

28.41.23.35.00 Düz yüzeyler için taşlama tezgahları (sayısal kontrollü olmayan),
metal işlemek için olanlar (eksenlerden herhangi birine
yerleştirilmesinde minimum doğruluğu 0,01 mm'ye kadar
ayarlanabilenler)

adet 2600

28.41.23.35.00 Nümerik kontrollü olmayan düz yüzey taşlama tezgahları (0, 01
mm. ayarlı)

adet 2600

28.41.23.45.00 Silindirik yüzeyler için nümerik kontrollü olmayan diğer taşlama
tezgahları (0, 01 mm ayarlı)

adet 2600

28.41.23.45.00 Silindirik yüzey taşlama tezgahları (sayısal kontrollü olmayan),
metal işlemek için olanlar (eksenlerden herhangi birine
yerleştirilmesinde minimum doğruluğu 0,01 mm'ye kadar
ayarlanabilenler)

adet 2600

28.41.23.55.00 Diğer yüzeyler için diğer taşlama tezgahları (sayısal kontrollü
olmayan), metal işlemek için olanlar (eksenlerden herhangi birine
yerleştirilmesinde minimum doğruluğu 0,01 mm'ye kadar
ayarlanabilenler)

adet 2600

28.41.23.55.00 Diğer yüzeyler için nümerik kontrollü olmayan diğer taşlama
tezgahları (0, 01 mm ayarlı)

adet 2600

28.41.23.65.00 Nümerik kontrollü bileme tezgahları adet 2600

28.41.23.65.00 Bileyleme tezgahları (takım veya kesici aletler için) (sayısal
kontrollü), metal işlemek için olanlar

adet 2600

28.41.23.75.00 Bileyleme tezgahları (takım veya kesici aletler için) (sayısal
kontrollü olmayan), metal işlemek için olanlar

adet 2600

28.41.23.75.00 Nümerik kontrollü olmayan bileme tezgahları adet 2600

28.41.23.85.00 Nümerik kontrollü olmayan lepleme tezgahları adet 2600

28.41.23.85.00 Nümerik kontrollü olmayan honlama tezgahları adet 2600

28.41.23.85.00 Nümerik kontrollü honlama tezgahları adet 2600

28.41.23.85.00 Nümerik kontrollü lepleme tezgahları adet 2600

28.41.23.85.00 Honlama veya lepleme tezgahları, metal işlemek için olanlar adet 2600

28.41.23.95.00 Çapak temizleme veya cilalama makineleri, metal için olanlar
(dişli tamamlama makineleri hariç)

adet 2600

28.41.23.95.00 Mikrometrik ayarlama sistemli diğer tezgahlar (0, 01 mm. az
ayarlı)

adet 2600

28.41.23.95.00 Rektifiye tezgahları (0, 01 mm. az ayarlı) adet 2600

28.41.23.95.00 Mikrometrik ayarlama sistemli diğer tezgahlar (0, 01 mm. fazla
ayarlı)

adet 2600

28.41.23.95.00 Rektifiye tezgahları (0, 01 mm. fazla ayarlı) adet 2600

28.41.24.10.00 Broşlama makineleri (oluk açma makineleri), metal işlemek için
olanlar

adet 2600

28.41.24.10.00 Nümerik kontrollü broş tezgahları adet 2600

28.41.24.10.00 Nümerik kontrollü olmayan broş tezgahları adet 2600

28.41.24.30.00 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)

adet 2600

28.41.24.30.00 Mikrometrik ayarlama sistemi olmayan dişli tamamlama
tezgahları

adet 2600
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28.41.24.30.00 Mikrometrik ayarlama sistemi olmayan dişli taşlama tezgahları adet 2600

28.41.24.30.00 Nümerik kontrollü diğer dişliler için dişli açma tezgahları adet 2600

28.41.24.30.00 Nümerik kontrollü dişli çarklar için dişli açma tezgahları adet 2600

28.41.24.30.00 Nümerik kontrollü dişli tamamlama tezgahları (0, 01 mm. ayarlı) adet 2600

28.41.24.30.00 Nümerik kontrollü dişli taşlama tezgahları (0, 01 mm. ayarlı) (0,
01 mm. ayarlı)

adet 2600

28.41.24.30.00 Nümerik kontrollü olmayan diğer dişliler için dişli açma
tezgahları

adet 2600

28.41.24.30.00 Nümerik kontrollü olmayan dişli çarklar için dişli açma tezgahları adet 2600

28.41.24.30.00 Nümerik kontrollü olmayan dişli tamamlama tezgahları (0, 01
mm. ayarlı)

adet 2600

28.41.24.30.00 Nümerik kontrollü olmayan dişli taşlama tezgahları (0, 01 mm.
ayarlı)

adet 2600

28.41.24.70.00 Testeresi diğer şekillerde olan testere tezgahları adet 2600

28.41.24.70.00 Dilme tezgahları adet 2600

28.41.24.70.00 Testere tezgahları veya kesip ayırma tezgahları, metalleri işlemek
için olanlar

adet 2600

28.41.24.70.00 Testeresi daire şeklinde olan testere tezgahları adet 2600

28.41.24.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış planya, şekil verme veya dik
planya tezgahları, metalleri veya sermetleri talaşlı işleyerek
çalışan diğer takım tezgahları

adet 2600

28.41.24.90.00 Yiv açma tezgahları adet 2600

28.41.24.90.00 Vargel tezgahları adet 2600

28.41.24.90.00 Diğer çeşitli metal tezgahları adet 2600

28.41.31.20.00 Bükme, katlama, düzleştirme veya yassılaştırma makineleri
(sayısal kontrollü), yassı metal ürünleri işlemek için olanlar
(presler dahil)

adet 2600

28.41.31.20.00 Nümerik kontrollü yassı ürün için katlama, düzeltme tezgahları adet 2600

28.41.31.40.00 Bükme, katlama, düzleştirme veya yassılaştırma makineleri
(sayısal kontrollü), metalleri işlemek için olanlar (presler dahil)
(yassı metal ürünleri işlemek için olanlar hariç)

adet 2600

28.41.31.40.00 Nümerik kontrollü diğer ürünler için katlama, düzeltme tezgahları adet 2600

28.41.31.60.00 Bükme, katlama, düzleştirme veya yassılaştırma makineleri
(sayısal kontrollü olmayan), yassı metal ürünleri işlemek için
olanlar (presler dahil)

adet 2600

28.41.31.60.00 Nümerik kontrollü olmayan yassı ürün için katlama, düzeltme
tezgahları

adet 2600

28.41.31.80.00 Nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için hidrolik katlama,
düzeltme tezgahları

adet 2600

28.41.31.80.00 Bükme, katlama, düzleştirme veya yassılaştırma makineleri
(sayısal kontrollü olmayan), metalleri işlemek için olanlar (presler
dahil) (yassı metal ürünleri işlemek için olanlar hariç)

adet 2600

28.41.31.80.00 Nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için diğer katlama,
düzeltme tezgahları

adet 2600

28.41.32.20.00 Nümerik kontrollü presler adet 2600

28.41.32.20.00 Nümerik kontrollü makasla kesme tezgahları adet 2600

28.41.32.20.00 Makas tezgahları (sayısal kontrollü), metalleri işlemek için olanlar
(presler dahil) (kombine haldeki zımba (delme) ve makas
tezgahları hariç)

adet 2600

28.41.32.40.00 Nümerik kontrollü diğer ürünler için presler adet 2600
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28.41.32.40.00 Nümerik kontrollü diğer ürünler için diğer tezgahlar adet 2600

28.41.32.40.00 Nümerik kontrollü diğer ürünler için zımbalı kesme tezgahları adet 2600

28.41.32.40.00 Nümerik kontrollü yassı ürünler için diğer tezgahlar adet 2600

28.41.32.40.00 Zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (sayısal
kontrollü) (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve makas
tezgahları dahil)

adet 2600

28.41.32.40.00 Nümerik kontrollü yassı ürünler için presler adet 2600

28.41.32.40.00 Nümerik kontrollü yassı ürünler için zımbalı kesme tezgahları adet 2600

28.41.32.60.00 Nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için hidrolik makasla
kesme tezgahları

adet 2600

28.41.32.60.00 Nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için hidrolik presler adet 2600

28.41.32.60.00 Nümerik kontrollü olmayan yassı ürünler için diğer tezgahlar adet 2600

28.41.32.60.00 Nümerik kontrollü olmayan yassı ürünler için makasla kesme
tezgahları

adet 2600

28.41.32.60.00 Makas tezgahları (sayısal kontrollü olmayan), metalleri işlemek
için olanlar (presler dahil) (kombine haldeki zımba (delme) ve
makas tezgahları hariç)

adet 2600

28.41.32.60.00 Nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için diğer makasla
kesme tezgahları

adet 2600

28.41.32.60.00 Nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için diğer presler adet 2600

28.41.32.80.00 Nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için diğer zımba,
kertikleme (gedik açma) ( sayısakl kontrolu olmayan )tezgahlar

adet 2600

28.41.32.80.00 Nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için presler adet 2600

28.41.32.80.00 Nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için zımbalı kesme
tezgahları

adet 2600

28.41.32.80.00 Nümerik kontrollü olmayan yassı ürünler için diğer tezgahlar adet 2600

28.41.32.80.00 Nümerik kontrollü olmayan yassı ürünler için presler adet 2600

28.41.32.80.00 Nümerik kontrollü olmayan yassı ürünler için zımbalı kesme
tezgahları

adet 2600

28.41.32.80.00 Zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (sayısal
kontrollü olmayan) (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve
makas tezgahları dahil)

adet 2600

28.41.33.10.00 Dövme veya kalıpta dövme tezgahları ve çekiçleri (sayısal
kontrollü), metalleri işlemek için olanlar (presler dahil)

adet 2600

28.41.33.10.00 Nümerik kontrollü dövme tezgahları adet 2600

28.41.33.10.00 Nümerik kontrollü kalıpta dövme tezgahları ve çekiçleri adet 2600

28.41.33.20.00 Dövme veya kalıpta dövme tezgahları ve çekiçleri (sayısal
kontrollü olmayan), metalleri işlemek için olanlar (presler dahil)

adet 2600

28.41.33.20.00 Nümerik kontrollü olmayan dövme tezgahları adet 2600

28.41.33.20.00 Nümerik kontrollü olmayan kalıpta dövme tezgahları ve çekiçleri adet 2600

28.41.33.50.00 Hidrolik presler, metalleri işlemek için olanlar adet 2600

28.41.33.50.00 Hidrolik presler,nümerik kontrollü olmayan metal tozlarını
sinterleyerek kalıplamaya mahsus

adet 2600

28.41.33.50.00 Metal tozları, döküntülerini kalıplama/balya yapmaya mahsus
hidrolik presler

adet 2600

28.41.33.50.00 Nümerik kontrollü diğer hidrolik presler adet 2600

28.41.33.50.00 Nümerik kontrollü olmayan diğer hidrolik presler adet 2600

28.41.33.60.00 Diğer presler adet 2600

28.41.33.60.00 Diğer presler; kalıplamaya ve balyalamaya mahsus adet 2600
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28.41.33.60.00 Hidrolik olmayan presler, metalleri işlemek için olanlar adet 2600

28.41.33.60.00 Diğer presler; numerik kontrollü, kalıplamaya ve balyalamaya
mahsus

adet 2600

28.41.33.60.00 Diğer presler; numerik kontrollü adet 2600

28.41.34.10.00 Çekme tezgahları, metallerden, sinterlenmiş metal karbürlerden
veya sermetlerden çubuklar, tüpler, profiller, teller veya benzerleri
için olanlar

adet 2600

28.41.34.10.00 Çubuk, boru, profil, tel/bezerlerini çekme makineleri adet 2600

28.41.34.10.00 Tel çekme makineleri adet 2600

28.41.34.30.00 Diğer diş açma makineleri adet 2600

28.41.34.30.00 Ezerek vida dişi açma makineleri adet 2600

28.41.34.30.00 Ezerek set (diş) açma makineleri (ovalama makineleri), metalleri,
sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar

adet 2600

28.41.34.50.00 Tel işleme makineleri (çekme tezgahları ve set (diş) açma
makineleri hariç)

adet 2600

28.41.34.50.00 Tel işlemeye mahsus makineler adet 2600

28.41.34.70.00 Metal işlemek için perçinleme tezgahları, dövme tezgahları ve
bükme tezgahları, spiral metal şeritlerden esnek tüp imalatı için
tezgahlar ile elektro-manyetik vuruşlu metal şekillendirme
tezgahları ve metalleri talaşsız işlemek için diğer takım tezgahları

adet 2600

28.41.34.70.00 Metal/sermetleri talaş kaldırmadan işleyen diğer makineler adet 2600

28.41.40.30.00 (84.56-84.61)de ki makinelere ait aksam-parçalar TL 3000

28.41.40.30.00 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)

TL 3000

28.41.40.50.00 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)

TL 3000

28.41.40.50.00 Metalleri kesme,zımbalama,işleme tezgah aksam-parçaları TL 3000

28.41.40.50.00 Metal tozlarını kalıplama,balyalamapres aksam-parçaları TL 3000

28.41.40.70.00 Parça ve aksesuarlar, ultrasonik işlemlerle çalışan takım tezgahları
için

TL 3000

28.41.40.70.00 Ultrasonik işlemlerle çalışan makineli aletlerin aksam, parçası TL 3000

28.49.11.30.00 Testere tezgahları, taş, seramik, beton, asbestli çimento veya
benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı soğuk işlemek
için olanlar

adet 2600

28.49.11.30.00 Taş, seramik, beton, çimento, soğuk cam işleyen testere makinesi adet 2600

28.49.11.50.00 Optik camlar için taşlama/parlatma makineleri adet 2600

28.49.11.50.00 Diğer camlar için taşlama/parlatma makineleri adet 2600

28.49.11.50.00 Taşlama veya parlatma makinelerinin diğerleri adet 2600

28.49.11.50.00 Taşlama veya parlatma tezgahları, taş, seramik, beton, asbestli
çimento veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı
soğuk işlemek için olanlar

adet 2600

28.49.11.70.00 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)

adet 2600

28.49.11.70.00 Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya camı soğuk olarak
işlemeye mahsus diğer makineler

adet 2600
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28.49.12.10.00 Çok amaçlı tezgahlar (iş parçası işlemler arasında elle transfer
edilenler), ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya
benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar

adet 2600

28.49.12.10.00 Elle yükleme yapılan, alet değiştirmeden iş yapan makineler adet 2600

28.49.12.20.00 Otomatik yükleme yapılan, alet değiştirmeden iş yapan makineler adet 2600

28.49.12.20.00 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

adet 2600

28.49.12.33.00 Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen şerit testereler adet 2600

28.49.12.33.00 Şerit testereler, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik
veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar

adet 2600

28.49.12.35.00 Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen dairevi testereler adet 2600

28.49.12.35.00 Dairesel testereler, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik
veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar

adet 2600

28.49.12.37.00 Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen diğer testere
makineleri

adet 2600

28.49.12.37.00 Diğer testere tezgahları, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert
plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar (şerit
testereler, dairesel testereler hariç)

adet 2600

28.49.12.50.00 Planya, freze veya kalıplama (keserek) tezgahları, ahşap, mantar,
kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri
işlemek için olanlar

adet 2600

28.49.12.50.00 Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen freze makineleri adet 2600

28.49.12.50.00 Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen keserek kalıplama
makineleri

adet 2600

28.49.12.50.00 Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen planya makineleri adet 2600

28.49.12.63.00 Ağaç, mantar, kemik vb.sert maddeleri işleyen parlatma
makineleri

adet 2600

28.49.12.63.00 Ağaç, mantar, kemik vb.sert maddeleri işleyen taşlama makineleri adet 2600

28.49.12.63.00 Ağaç, mantar, kemik vb.sert maddeleri işleyen zımparalama
makineleri

adet 2600

28.49.12.63.00 Taşlama, zımparalama veya parlatma tezgahları, ahşap, mantar,
kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri
işlemek için olanlar

adet 2600

28.49.12.65.00 Bükme veya montaj tezgahları, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk,
sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar

adet 2600

28.49.12.65.00 Ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen bükme ve birleştirme
makineleri

adet 2600

28.49.12.67.00 Ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen delik açma ve zıvanalama
makineleri

adet 2600

28.49.12.67.00 Delme ve zıvanalama makineleri, ahşap, mantar, kemik, sert
kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için
olanlar

adet 2600

28.49.12.75.00 Yarma, dilimleme veya soyma makineleri, ahşap, mantar, kemik,
sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek
için olanlar

adet 2600

28.49.12.75.00 Ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen yarma, dilme/yapraklama
makineleri

adet 2600

28.49.12.79.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer takım tezgahları, ahşap,
mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert
malzemeleri işlemek için olanlar

adet 2600
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28.49.12.79.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler vb.
işlemeye mahsus diğer makineler

adet 2600

28.49.12.79.00 Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makineler adet 2600

28.49.12.83.00 Elektrolizle kaplama, elektroliz/elektroforez için makine ve
cihazlar

kg 1500

28.49.12.83.00 Makineler ve cihazlar, elektro kaplama, elektroliz veya
elektroforez için kullanılanlar

kg 1500

28.49.12.87.00 Ağaç/mantar işlemeye mahsus diğer makine ve cihazlar adet 2600

28.49.12.87.00 Ağaç/lifli maddelerden levha imaline mahsus presler adet 2600

28.49.12.87.00 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

adet 2600

28.49.21.10.00 Alet tutucuları: aynalar, kıskaçlar ve kovanlar kg 1500

28.49.21.10.00 Dingiller, yüksükler ve rakorlar, takım tezgahları ve el aletleri için
olanlar

kg 1500

28.49.21.30.00 Takım tutucuları, torna tezgahları için olanlar (dingiller, yüksükler
ve rakorlar hariç)

kg 1500

28.49.21.30.00 Torna tezgahlarına mahsus diğer alet tutucuları kg 1500

28.49.21.40.00 Alet tutucuları ve otomatik şekilde açılan pafta kafaları; işlenecek
parçaları tutucular

TL 3000

28.49.21.40.00 Takım tutucuları, kendinden açılan pafta kafaları ve işlenecek
parça tutucuları yalnızca veya temel olarak yarı iletken bilyelerin
veya yonga plakaların, yarı iletken aygıtların, entegre elektronik
devrelerin veya düz panel göstergelerin imalatı için olanlar

TL 3000

28.49.21.50.00 Başka yerde sınıflandırılmamış takım tutucuları kg 1500

28.49.21.50.00 Diğer alet tutucuları kg 1500

28.49.21.70.00 Otomatik şekilde açılan pafta kafaları kg 1500

28.49.21.70.00 Kendinden açılan pafta kafaları, takım tezgahları ve el aletleri için
olanlar

kg 1500

28.49.22.30.00 Belirli uygulamalar için şablonlar ve sabitleyiciler (fikstürler) ile
standart şablon ve sabitleyici parça (fikstür) bileşenlerinden
oluşan setler, takım tezgahları ve el aletleri için olanlar

kg 1500

28.49.22.30.00 Özel uygulamalar için takım ve aparatlar; standart takım ve
aparatların parçalarından oluşan setler

kg 1500

28.49.22.50.00 Torna tezgahlarına ait torna aynaları kg 1500

28.49.22.50.00 Torna tezgahlarına mahsus diğer işlenecek parça tutucuları kg 1500

28.49.22.50.00 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)

kg 1500

28.49.22.70.00 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)

kg 1500

28.49.22.70.00 İşlenecek parçalar için diğer alet tutucular kg 1500

28.49.23.50.00 makinelere ait taksim edici tertibat ve diğer özel tertibat kg 1500

28.49.23.50.00 Takım tezgahları ve el aletleri için bölme başlıkları ve diğer özel
ek parçalar,

kg 1500

28.49.24.30.00 HS 84.64'teki (Taş, seramik, beton, çimento, soğuk cam işleyen
makineli aletler) makineler için parça ve aksesuarlar

TL 3000

28.49.24.30.00 Taş, beton vb. işleyen makinelerin diğer aksam, parçaları TL 3000
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28.49.24.30.00 Taş, beton vb. işleyen makinelerin dökme demir/çelik dökümden
parçaları

TL 3000

28.49.24.50.00 Ağaç, plastik işleyen makinelerin diğer aksam, parçaları TL 3000

28.49.24.50.00 Ağaç, plastik işleyen makinelerin dökme demir/çelik dökümden
parçaları

TL 3000

28.49.24.50.00 HS 84.65'teki (Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, plastik vb.
işleme makineleri) makineler için parça ve aksesuarlar

TL 3000

28.91.11.30.00 Diğer döküm makineleri adet 2600

28.91.11.30.00 Konvertörler, kepçeler, kütük (ingot) kalıpları ve döküm
makineleri, metalürji veya metal dökümhanelerinde kullanılan
türdekiler

adet 2600

28.91.11.30.00 Külçe kalıpları ve döküm potaları adet 2600

28.91.11.30.00 Tav ocakları adet 2600

28.91.11.30.00 Basınçlı döküm makineleri adet 2600

28.91.11.53.00 Blum, kütük vb. için silindirleri oluklu hadde makineleri adet 2600

28.91.11.53.00 Boru imaline mahsus hadde makineleri adet 2600

28.91.11.53.00 Diğer sıcak ve kombine haldeki sıcak ve soğuk hadde makineleri adet 2600

28.91.11.53.00 Metal boru imaline özgü hadde makineleri; sıcak veya kombine
haldeki (soğuk ve sıcak) metal haddeleme makineleri

adet 2600

28.91.11.53.00 Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makineleri adet 2600

28.91.11.57.00 Soğuk hadde makineleri adet 2600

28.91.11.57.00 Soğuk hadde makineleri, metaller için olanlar adet 2600

28.91.12.30.00 Metalürji veya metal dökümhanelerinde kullanılan türde
konvertörlerin, kepçelerin, kütük (ingot) kalıplarının ve döküm
makinelerinin parçaları

TL 3000

28.91.12.30.00 Tav ocaklarına ait aksam; parçalar TL 3000

28.91.12.30.00 Külçe kalıpları, döküm potaları, döküm makinelerine ait aksam;
parçalar

TL 3000

28.91.12.50.00 Dökülmüş/kalıplanmış çelikten hadde silindirleri adet 2600

28.91.12.50.00 Döv.çelik. sıcak hadde iş silindirleri; sıcak ve soğuk hadde destek
silindirleri

adet 2600

28.91.12.50.00 Dövülmüş çelikten soğuk hadde iş silindirleri adet 2600

28.91.12.50.00 Hadde makinesi silindirleri adet 2600

28.91.12.50.00 Dökme demirden hadde silindirleri adet 2600

28.91.12.70.00 Metal haddeleme makinelerinin parçaları (silindirler hariç) TL 3000

28.91.12.70.00 Metalleri haddeleme makinelerinin aksam, parçaları TL 3000

28.92.11.00.00 Sürekli hareketli elevatörler ve konveyörler, yeraltı kullanımı için
olanlar

adet 2600

28.92.11.00.00 Yer altında kullanılan sürekli hareketli elevatörler ve konveyörler adet 2600

28.92.12.33.00 Kendinden hareketli kömür veya kaya kesicileri ve tünel açma
makineleri

adet 2600

28.92.12.33.00 Kendinden hareketli kömür/kaya kesicileri ve tünel açma
makineleri

adet 2600

28.92.12.35.00 Diğer kömür/hava kesicileri ve tünel açma makineleri adet 2600

28.92.12.35.00 Kömür veya kaya kesicileri ve tünel açma makineleri (kendinden
hareketli olanlar hariç)

adet 2600

28.92.12.53.00 Kendinden hareketli delme veya sondaj makineleri adet 2600

28.92.12.53.00 Kendinden hareketli delme/sondaj makineleri adet 2600
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28.92.12.55.00 Delme veya sondaj makineleri (petrol veya doğal gaz araştırmaları
için kullanılan sabit platformlar dahil) (kendinden hareketli
olanlar hariç)

adet 2600

28.92.12.55.00 Diğer delme/sondaj makineleri adet 2600

28.92.21.30.00 Paletli buldozerler adet 2600

28.92.21.30.00 Paletli dozerler (tekerlekliler hariç) adet 2600

28.92.21.30.00 Paletli angledozerler adet 2600

28.92.21.50.00 Tekerlekli dozerler (ray döşemek için olanlar hariç) adet 2600

28.92.21.50.00 Paletli olmayan angledozerler adet 2600

28.92.21.50.00 Paletli olmayan buldozerler adet 2600

28.92.22.00.00 Toprağın tesviyesine mahsus makineler adet 2600

28.92.22.00.00 Greyderler adet 2600

28.92.22.00.00 Motorlu greyderler ve düzleyiciler adet 2600

28.92.23.00.00 Motorlu kazıyıcılar (skreyperler) adet 2600

28.92.23.00.00 Skreyperler adet 2600

28.92.24.00.00 Kendinden hareketli toprak sıkıştırma makineleri ve yol
silindirleri

adet 2600

28.92.24.00.00 Vibratörlü olmayan yol silindirleri adet 2600

28.92.24.00.00 Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makineler adet 2600

28.92.24.00.00 Vibratörlü, lastik tekerlekli olmayan yol silindirleri adet 2600

28.92.24.00.00 Vibratörlü, lastik tekerlekli yol silindirleri adet 2600

28.92.25.30.00 Kendinden hareketli yükleyiciler, özellikle yeraltı kullanımı için
tasarlanmış olanlar

adet 2600

28.92.25.30.00 Lastik tekerlekli olmayan, yer altı kazıcı, önden küreyici
yükleyiciler

adet 2600

28.92.25.30.00 Lastik tekerlekli, yer altı kazıcı, önden küreyici yükleyici toprak
kazıcılar

adet 2600

28.92.25.30.00 Lastik tekerlekli, yer altı kazıcı, önden küreyici yükleyiciler adet 2600

28.92.25.30.00 Lastik tekerlekli olmayan, yer altı kazıcı, önden küreyici yükleyici
toprak kazıcı

adet 2600

28.92.25.50.00 Kendinden hareketli tekerlekli yükleyiciler, paletli kepçeli
yükleyiciler, önden kepçeli yükleyiciler

adet 2600

28.92.25.50.00 Lastik tekerlekli olmayan; önden yüklemeli küreyici ve
yükleyiciler

adet 2600

28.92.25.50.00 Paletli önden yüklemeli küreyici ve yükleyiciler adet 2600

28.92.25.50.00 Lastik tekerlekli; toprağı kazabilen, önden yüklemeli küreyici ve
yükleyiciler

adet 2600

28.92.25.50.00 Lastik tekerlekli; önden yüklemeli küreyici ve yükleyiciler adet 2600

28.92.25.50.00 Lastik tekerlekli olmayan; toprağı kazabilen, önden yüklemeli
küreyici ve yükleyiciler

adet 2600

28.92.26.00.00 Kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli olmayan diğer
makine ve cihazlar

adet 2600

28.92.26.00.00 Kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli diğer makine ve
cihazlar

adet 2600

28.92.26.00.00 Kulesi 360 derece dönebilen ekskavatörler adet 2600

28.92.26.00.00 Kendinden hareketli buldozerler, ekskavatörler ve kepçeli
yükleyiciler, üst kısmı 360 derece dönebilenler

adet 2600

28.92.27.30.00 Başka yerde sınıflandırılmamış kendinden hareketli buldozerler,
ekskavatörler, vb.

adet 2600
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28.92.27.30.00 Beko loder adet 2600

28.92.27.30.00 Diğer mekanik küreyici, ekskavatör ve küreyici yükleyiciler adet 2600

28.92.27.30.00 Toprağı kazabilen diğer küreyici yükleyiciler adet 2600

28.92.27.50.00 Kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar adet 2600

28.92.27.50.00 Başka yerde sınıflandırılmamış kendinden hareketli, toprağı
taşıyabilen, kazabilen, vb. makineler

adet 2600

28.92.28.00.00 Her türlü inşaat ekipmanı (buldozer, angledozer, vb.) için bıçaklar kg 1500

28.92.29.00.00 Damperli kamyonlar, kara yolu dışında kullanılanlar adet 2600

28.92.29.00.00 Dizel/yarı dizel/benzinli diğer karayolu dışı damperler adet 2600

28.92.29.00.00 Karayolu dışı damper[dizel/yarı dizel (silindiri>2500 cm3) adet 2600

28.92.29.00.00 Karayolu dışında kullanılan diğer damperler adet 2600

28.92.30.10.00 Kazık sökme makineleri adet 2600

28.92.30.10.00 Kazık varyosları adet 2600

28.92.30.10.00 Kazık varyosları (kazık çakma makineleri) ve kazık sökme
makineleri

adet 2600

28.92.30.30.00 Kar küreyicileri adet 2600

28.92.30.30.00 Kar küreyicileri ve kar püskürtücüleri adet 2600

28.92.30.30.00 Kar püskürtücüleri adet 2600

28.92.30.50.00 (Çekilen ve elde tutulan sıkıştırma ekipmanı) Basma veya
sıkıştırma makineleri (kendinden hareketliler hariç)

adet 2600

28.92.30.50.00 Kendinden hareketli olmayan diğer sıkıştırma makine ve cihazları adet 2600

28.92.30.50.00 Kendinden hareketli olmayan itilen ve çekilen yol silindirleri adet 2600

28.92.30.70.00 Kendinden hareketli olmayan diğer toprak, cevher makine ve
cihazlar

adet 2600

28.92.30.70.00 Toprak kazma, hafriyat çıkarma, vb. makineleri, kendinden
hareketli olmayanlar

adet 2600

28.92.30.90.00 Bayındırlık, inşaat vb. işlerde kullanılan diğer makine ve cihazlar adet 2600

28.92.30.90.00 Beton serme ve dökme makineleri adet 2600

28.92.30.90.00 İmar, inşaat, park, bahçe, vb. işler için kullanılan makineler, ayrı
fonksiyonları olanlar

adet 2600

28.92.30.90.00 Yol çizme makineleri adet 2600

28.92.40.30.00 Karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus diğer makine ve cihazlar adet 2600

28.92.40.30.00 Maden cevherlerini ayırma, eleme ve yıkama makineleri adet 2600

28.92.40.30.00 Tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama makineleri; ezme, öğütme,
karıştırma, yoğurma makineleri (beton/harç karıştırıcılar, mineral
maddeleri bitümle karıştırmak için kullanılan makineler hariç)

adet 2600

28.92.40.30.00 Tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya/yıkamaya mahsus diğer
makineler

adet 2600

28.92.40.30.00 Taş kırma makineleri adet 2600

28.92.40.30.00 Toprak, cevher, vb. kırmaya veya öğütmeye mahsus makineler adet 2600

28.92.40.50.00 Beton ve harç karıştırıcılar adet 2600

28.92.40.50.00 Beton/harç karıştırıcılar adet 2600

28.92.40.70.00 Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makineler adet 2600

28.92.40.70.00 Mineral maddeleri bitümle karıştırmak için kullanılan makineler adet 2600

28.92.50.00.00 Paletli traktörler adet 2600

28.92.61.30.00 Delme/sondaj makinelerinin aksam, parçaları TL 3000

28.92.61.30.00 Delme veya sondaj makinelerinin parçaları TL 3000
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28.92.61.50.00 Kazık sökme makinelerine ait diğer aksam; parçalar TL 3000

28.92.61.50.00 Kazık sökme makinelerine ait dökme demir/çelik döküm aksam;
parçaları

TL 3000

28.92.61.50.00 Kazık varyos, kar küreyiciler vb. dökme demir/çelik döküm
aksam; parçaları

TL 3000

28.92.61.50.00 Kazık varyosları, kar küreyicileri, kar püskürtücüleri vb. diğer
aksam; parçaları

TL 3000

28.92.61.50.00 Lastik teker. ve vinçli arabaların dökme demir/çelik döküm
aksam; parçaları

TL 3000

28.92.61.50.00 Lastik tekerlekli ve vinçli yük arabaların diğer aksam; parçaları TL 3000

28.92.61.50.00 Yer altı ve diğer amaç. önden yük. küreyi.dökme demir/çelik
aksam; parçaları

TL 3000

28.92.61.50.00 Yer altı ve diğer amaçlı önden yük. küreyicilerin diğer aksam;
parçaları

TL 3000

28.92.61.50.00 Yol silindirlerinin diğer aksam; parçaları TL 3000

28.92.61.50.00 Yol silindirlerinin dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları TL 3000

28.92.61.50.00 Diğer hareketli vinç, vinçli arabaların diğer aksam; parçaları TL 3000

28.92.61.50.00 Diğer hareketli, vinçli arabaların dökme demir/çelik döküm
aksam; parçaları

TL 3000

28.92.61.50.00 Greyder, buldozer, loder, ekskavatör vb. diğer aksam; parçaları TL 3000

28.92.61.50.00 Greyder, buldozer, loder, ekskavatör vb. dökme demir/çelik
döküm aksam; parçaları

TL 3000

28.92.61.50.00 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)

TL 3000

28.92.62.00.00 Beton ve taş kırma makinelerinin diğer maddelerden aksam;
parçaları

TL 3000

28.92.62.00.00 Beton ve taş kırma makinelerinin dökme demir/çelik döküm
aksam; parçaları

TL 3000

28.92.62.00.00 Diğer beton, mineral makinelerinin diğer mad.aksam; parçaları TL 3000

28.92.62.00.00 Diğer beton, mineral makinelerinin dökme demir/çelik döküm
aksam; parçaları

TL 3000

28.92.62.00.00 HS 84.74'teki (Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme vb.
için kullanılan makineleri) makinelerinin parçaları

TL 3000

28.92.62.00.00 Tasnif etme makinelerinin dökme demir/çelik döküm aksam;
parçaları

TL 3000

28.92.62.00.00 Maden cevher makinelerinin dökme demir/çelik döküm aksam;
parçaları

TL 3000

28.92.62.00.00 Öğütme makinelerinin diğer maddelerden aksam; parçaları TL 3000

28.92.62.00.00 Öğütme makinelerinin dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları TL 3000

28.92.62.00.00 Tasnif etme makinelerinin diğer maddelerden aksam; parçaları TL 3000

28.92.62.00.00 Maden cevher makinelerinin diğer maddelerden aksam; parçaları TL 3000

28.93.11.00.00 Krema ayırıcılar (ekremözler) adet 2600

28.93.11.00.00 Santrifüjlü krema (kaymak) ayırıcıları adet 2600

28.93.12.00.00 Sütçülükte kullanılan diğer makine ve cihazlar adet 2600

28.93.12.00.00 Süt ürünleri makineleri (homojenizeleştiriciler, irradyatörler
(ışınlayıcılar), yağ yapma makineleri, peynir yapma makineleri
dahil)

adet 2600

28.93.12.00.00 Peynir imaline mahsus makine ve cihazlar adet 2600
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28.93.12.00.00 Tereyağı imaline mahsus makine ve cihazlar (ekremözler hariç) adet 2600

28.93.13.00.00 Değirmencilik sanayinde kullanılan veya hububat ya da kuru
baklagillerin işlenmesi için kullanılan makineler (çiftlik tipi
makineler hariç)

adet 2600

28.93.13.00.00 Diğer öğütücü makine ve cihazlar adet 2600

28.93.13.00.00 Diğer tohum, hububat, baklagil temizleme makine ve cihazları adet 2600

28.93.13.00.00 Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makine ve
cihazlar

adet 2600

28.93.13.00.00 Kuru baklagillerin öğütülmesi ve işlenmesi için makine ve
cihazlar

adet 2600

28.93.14.00.00 Meyve sularını çıkarmaya mahsus presler adet 2600

28.93.14.00.00 Şarap, elma şarabı, meyve suları veya benzeri içeceklerin
üretiminde kullanılan presler, eziciler ve benzeri makineler

adet 2600

28.93.14.00.00 Üzüm sıkma presleri adet 2600

28.93.14.00.00 Şarap, meyve suları vb. için kullanılan diğer makine ve cihazlar adet 2600

28.93.15.30.00 Ekmek, pasta, bisküvi için diğer fırınlar; elektriksiz adet 2600

28.93.15.30.00 Ekmek, pasta, bisküvi için tünel fırınları; elektriksiz adet 2600

28.93.15.30.00 Elektrikli olmayan ekmek ve diğer unlu mamul fırınları, bisküvi
fırınları dahil

adet 2600

28.93.15.60.00 Ev tipi olmayan filtreli kahve makineleri ile kahve yapma ve diğer
sıcak içecekleri hazırlamaya yarayan diğer teçhizatlar

adet 2600

28.93.15.60.00 Kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve
diğer elektrikli cihazlar

adet 2600

28.93.15.60.00 Kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve
diğer elektriksiz cihazlar

adet 2600

28.93.15.80.00 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)

adet 2600

28.93.15.80.00 Sıcak içecekleri yapmaya mahsus diğer makine, tesis ve cihazlar adet 2600

28.93.16.00.00 Tarım ürünleri için kurutucular adet 2600

28.93.16.00.00 Tarımsal ürünler için kurutucular, sıcaklık değişimi işlemiyle
çalışanlar

adet 2600

28.93.17.13.00 Sanayi makineleri, ekmek ve diğer unlu mamuller için olanlar
(elektrikli olmayan fırınlar hariç)

adet 2600

28.93.17.13.00 Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.93.17.15.00 Sanayi makineleri, makarna, spagetti veya benzeri ürünlerin
hazırlanması ve imalatı için olanlar

adet 2600

28.93.17.15.00 Makarna/benzerlerinin imaline mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.93.17.20.00 Sanayi makineleri, şekerleme, kakao veya çikolatanın
hazırlanması ve imalatı için olanlar

adet 2600

28.93.17.20.00 Şekerleme, kakao/çikolata imali için makine ve cihazlar adet 2600

28.93.17.30.00 Sanayi makineleri, şekerin hazırlanması ve imalatı için olanlar adet 2600

28.93.17.30.00 Şeker imaline mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.93.17.40.00 Sanayi makineleri, biracılık için olanlar adet 2600

28.93.17.40.00 Biracılığa mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.93.17.50.00 Sanayi makineleri, etlerin veya kümes hayvanları etlerinin
hazırlanması için olanlar

adet 2600

28.93.17.50.00 Etleri/kümes hayvan etlerini hazırlayan makine ve cihazlar adet 2600



KOD TANIM Ölçü
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28.93.17.60.00 Patates soyma makine ve cihazları adet 2600

28.93.17.60.00 Sanayi makineleri, meyve, sebze veya kabuklu yemişlerin
hazırlanması için olanlar (değirmencilikte veya kuru baklagillerin
işlenmesi için kullanılanlar hariç)

adet 2600

28.93.17.60.00 Meyve ve sebzelerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.93.17.60.00 Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.93.17.70.00 Portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.93.17.70.00 Balıkları/kabuklu deniz hayvanlarını hazırlayan makine ve
cihazlar

adet 2600

28.93.17.70.00 Çay yapraklarını kesen/kıvıran makine adet 2600

28.93.17.70.00 Yiyecek/içecek hazırlanmasında kullanılan diğer makine ve
cihazlar

adet 2600

28.93.17.70.00 Başka yerde sınıflandırılmamış makineler, gıda veya içeceklerin
hazırlanması veya imalatı için olanlar

adet 2600

28.93.17.70.00 Kahve çekirdeklerini işlemeye mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.93.17.70.00 İçeceklerin hazırlanmasına/imaline mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.93.17.80.00 Hayvansal veya sabit bitkisel katı veya sıvı yağların çıkarılması
veya hazırlanması için kullanılan makineler

adet 2600

28.93.17.80.00 Hayvansal/bitkisel yağ çıkaran ve haz.diğer makine, cihazlar adet 2600

28.93.17.80.00 Sabun kalıplama/kesme makine ve cihazları adet 2600

28.93.19.00.00 Tütünün hazırlanmasında veya işlenmesinde kullanılan makineler adet 2600

28.93.19.00.00 Tütünün hazırlanmasına ve işlenmesine mahsus makine ve
cihazlar

adet 2600

28.93.20.00.00 Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif
edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makineler

adet 2600

28.93.20.00.00 Tohum, hububat, baklagil temizleme makine ve cihazları adet 2600

28.93.31.00.00 Şarap, meyve suları vb. makinelere ait aksam; parçalar TL 3000

28.93.31.00.00 Şarap, elma şarabı, meyve suları veya benzeri içeceklerin
imalatında kullanılan presler, eziciler ve benzeri makinelerin
parçaları

TL 3000

28.93.32.00.00 HS 84.38'teki (Yiyecek/içecek sanayinde kullanılan makine ve
cihazlar) makinelerinin parçaları

TL 3000

28.93.32.00.00 Yiyecek/içecek sanayi makine ve cihazlarının diğer aksam;
parçaları

TL 3000

28.93.32.00.00 Biracılığa ait makine ve cihazların aksam; parçaları TL 3000

28.93.32.00.00 Kahve, çay, portakal işleyen makine; cihazların aksam; parçaları TL 3000

28.93.32.00.00 Yiyecek/içecek sanayi makine ve cihazlarının kalıpları TL 3000

28.93.33.00.00 Tütünün hazırlanması veya işlenmesi için kullanılan makinelerin
parçaları

TL 3000

28.93.33.00.00 Tütünü hazırlayan ve işleyen makinelerin aksam, parçaları TL 3000

28.93.34.00.00 Diğer tohum, hububat, baklagil temizleme makinesinin aksam,
parçası

TL 3000

28.93.34.00.00 HS 84.37'teki (Tohumları temizleme, ayırma, öğütme, işleme
makine ve cihazları) makinelerinin parçaları

TL 3000

28.93.34.00.00 Hububatın/kuru baklagilin temizleme, ayıklama vs. için makine ve
cihazın aksam, parçası

TL 3000

28.93.34.00.00 Vals topları TL 3000

28.94.11.00.00 Açma makineleri adet 2600
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28.94.11.00.00 Dokumalık elyafın hazırlanması için karde makineleri (tarak
makineleri)

adet 2600

28.94.11.00.00 Dokumalık elyafın hazırlanması için tarama makineleri (penyöz) adet 2600

28.94.11.00.00 Dokumalık maddeler için tekstüre, çekme, kesme makine ve
cihazları

adet 2600

28.94.11.00.00 Dokumalık, sentetik/suni lif ekstrüzyonu için makine ve cihazlar adet 2600

28.94.11.00.00 Şerit halindeki lifleri uzatan, büken ve iplik taslağı haline getiren
makineler

adet 2600

28.94.11.00.00 Karde makinesi artığını tekrar homojen şerit haline sokan makine
ve cihazlar

adet 2600

28.94.11.00.00 Kıvırcıklaştırma makineleri adet 2600

28.94.11.00.00 Ovalama makineleri (finisör) adet 2600

28.94.11.00.00 Saw; gin çırçır makineleri adet 2600

28.94.11.00.00 Suni ve sentetik tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi,
teksture edilmesi veya kesilmesi için makineler; tekstil elyafı
hazırlama makineleri

adet 2600

28.94.11.00.00 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus diğer
makineler

adet 2600

28.94.12.00.00 Dokumaya elverişli lifleri bobinleme ve çilelemeye mahsus diğer
makineler

adet 2600

28.94.12.00.00 Dokumaya elverişli lifleri bükmeye mahsus makineler adet 2600

28.94.12.00.00 Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus diğer makineler adet 2600

28.94.12.00.00 Dokumaya elverişli lifleri katlamaya mahsus makineler adet 2600

28.94.12.00.00 Masura sarıcılar (atkı aktarma makineleri) adet 2600

28.94.12.00.00 Masura sıyırma makineleri adet 2600

28.94.12.00.00 Open; end eğirme makineleri adet 2600

28.94.12.00.00 Ring eğirme makineleri adet 2600

28.94.12.00.00 Tekstil büküm makineleri; katlama, bükme, bobine sarma veya
çile yapma makineleri

adet 2600

28.94.12.00.00 Çözgü ipliklerine mahsus haşıl makineleri adet 2600

28.94.12.00.00 Çözgü ipliklerini dokumatez.gücü teline ve tarağına geçiren
makineler (tahar makineleri)

adet 2600

28.94.12.00.00 Çözgü makineleri adet 2600

28.94.12.00.00 Dokuma tezgahında çözgü ipliklerini birbirine bağlayan cihazlar adet 2600

28.94.12.00.00 Dokumaya elverişli iplik üretimine mahsus diğer makine ve
cihazlar

adet 2600

28.94.13.00.00 Dokuma makineleri (mekiksiz); kumaş genişliği< 30 cm. adet 2600

28.94.13.00.00 Dokuma makineleri adet 2600

28.94.13.00.00 Dokuma makineleri; kumaş genişliği< 30 cm. adet 2600

28.94.13.00.00 Dokuma makinesi (motorlu, mekikli); kumaş genişliği>30cm. adet 2600

28.94.13.00.00 Dokuma makinesi (motorsuz, mekikli); kumaş genişliği>30cm. adet 2600

28.94.14.30.00 Dairesel örgü yapan makineler adet 2600

28.94.14.30.00 Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makineleri; silindir çapı<=165mm adet 2600

28.94.14.30.00 Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makineleri; silindir çapı>165mm adet 2600

28.94.14.30.00 Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makineleri; silindir
çapı<=165mm

adet 2600

28.94.14.30.00 Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makineleri; silindir
çapı>165mm

adet 2600
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28.94.14.50.00 Düz örgü makineleri, dikiş-trikotaj makineleri ve çözgülü örgü
makineleri

adet 2600

28.94.14.50.00 Diğer çözgülü örgü makineleri adet 2600

28.94.14.50.00 Ev tipi dikiş-trikotaj makineleri adet 2600

28.94.14.50.00 Sanayi tipi düz örgü makineleri adet 2600

28.94.14.50.00 Sanayi tipi dikiş-trikotaj makineleri adet 2600

28.94.14.50.00 Ev tipi düz örgü makineleri adet 2600

28.94.14.70.00 Diğer tül, dantela için makineler adet 2600

28.94.14.70.00 Gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makineleri
ve tafting makineleri

adet 2600

28.94.14.70.00 İşleme makineleri adet 2600

28.94.14.70.00 Şerit ve kaytan yapan makineler adet 2600

28.94.15.10.00 Diğer yardımcı makine ve cihazlar (tarife 8444, 8445,
8446,8447'deki makineler için)

kg 1500

28.94.15.10.00 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

kg 1500

28.94.15.10.00 Dokumaya elverişli iplikleri eğiren makineler için yardımcı
makineler

kg 1500

28.94.15.10.00 Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici,
delici veya birleştirici makineler

kg 1500

28.94.15.30.00 Baskı makineleri, tekstil malzemelerinin baskısı için (ofset baskı
makineleri, tipografik, fleksografik, gravür baskı makineleri hariç)

adet 2600

28.94.15.30.00 Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus
makine ve cihazlar

adet 2600

28.94.21.10.00 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)

kg 1500

28.94.21.10.00 Keçe/dokunmamış mensucat imal makinelerinin aksam; parçaları kg 1500

28.94.21.10.00 Keçe/mensucat imal makineleri; tamamlanmış/tamamlanmamış kg 1500

28.94.21.30.00 Elektrikli ütü makineleri; güç<2500 w. adet 2600

28.94.21.30.00 Elektrikli presler; güç>2500 w. adet 2600

28.94.21.30.00 Elektrikli presler; güç<2500 w. adet 2600

28.94.21.30.00 Elektrikli ütü makineleri; güç>2500 w. adet 2600

28.94.21.30.00 Ütü makineleri ve presleri (tela yapıştırma makineleri dahil;
kalender makineleri hariç)

adet 2600

28.94.21.30.00 Elektriksiz ütü makineleri adet 2600

28.94.21.30.00 Elektriksiz presler adet 2600

28.94.21.50.00 Sanayide kullanılan yıkama makineleri adet 2600

28.94.21.50.00 Boyama makineleri adet 2600

28.94.21.50.00 Ağartma makineleri adet 2600

28.94.21.50.00 Yıkama, beyazlatma veya boyama makineleri (mengeneler ve
merdaneler, karıştırıcılar dahil; ev veya çamaşırhane tipi çamaşır
makineleri hariç)

adet 2600

28.94.21.70.00 Mensucatı şekilli kesmeye makineler adet 2600

28.94.21.70.00 Mensucatı açmaya, katlamaya, kesmeye mahsus makineler adet 2600
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28.94.21.70.00 Mensucatı top halinde sarmaya mahsus makineler adet 2600

28.94.21.70.00 Tekstil kumaşlarını makaraya sarmak, makarayı açmak, katlamak,
kesmek veya kertikli kesmek için kullanılan makineler

adet 2600

28.94.21.80.00 Apre ve finisaj makineleri adet 2600

28.94.21.80.00 Diğer dokuma, iplik makineleri adet 2600

28.94.21.80.00 Linoleum vb. imalatında mensucat vb. pasta kaplama makineleri adet 2600

28.94.21.80.00 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

adet 2600

28.94.22.30.00 Çamaşır makineleri; kuru çamaşır kapasitesi>10 kg. adet 2600

28.94.22.30.00 Ev veya çamaşırhane tipi çamaşır makineleri, kuru çamaşır
kapasitesi > 10 kg olanlar (hem yıkayıp hem kurutan makineler
dahil)

adet 2600

28.94.22.50.00 Kuru temizleme makineleri adet 2600

28.94.22.70.00 Diğer kurutma makineleri>kuru çamaşır kapasitesi>10 kg. adet 2600

28.94.22.70.00 Kurutma makineleri, kuru çamaşır kapasitesi > 10 kg olanlar adet 2600

28.94.23.00.00 Çamaşır kurutma makineleri; kuru çamaşır kapasitesi< 6 kg. adet 2600

28.94.23.00.00 Çamaşır kurutma makineleri; kuru çamaşır kapasitesi>6 kg. adet 2600

28.94.23.00.00 Santrifüjlü çamaşır kurutma makineleri adet 2600

28.94.24.30.00 Otomatik üniteli dikiş makineleri adet 2600

28.94.24.30.00 Sanayi tipi otomatik dikiş makineleri (kitap dikme makineleri
hariç)

adet 2600

28.94.24.50.00 Diğer dikiş makineleri adet 2600

28.94.24.50.00 Sanayi tipi dikiş makineleri (kitap dikme makineleri, otomatik
makineler hariç)

adet 2600

28.94.30.30.00 Post, deri, köselelerin hazırlanması/işlenmesi için makine ve
cihazlar

adet 2600

28.94.30.30.00 Postların, ham derilerin veya derilerin hazırlanması, tabaklanması
ve işlenmesi için kullanılan makineler

adet 2600

28.94.30.50.00 Ayakkabı imaline/tamirine mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.94.30.50.00 Ayakkabı yapım/onarım makineleri (deriyi yarma ve eşleştirme
makineleri, deriyi şekilli kesmek için kullanılan makineler, delme
ve delik açma makineleri dahil; dikiş makineleri hariç)

adet 2600

28.94.30.70.00 Post, deri, köselenin hazırlanması için diğer makine ve cihazlar adet 2600

28.94.30.70.00 Başka yerde sınıflandırılmamış post, ham deri veya deriden
eşyaların yapılması ve onarılması için kullanılan makineler

adet 2600

28.94.40.00.00 Diğer dikiş yapan motorlu dikiş makineleri ve başları adet 2600

28.94.40.00.00 Diğer dikiş yapan motorsuz dikiş makineleri ve başları adet 2600

28.94.40.00.00 Ev tipi dikiş makineleri; birim değeri>65 euro adet 2600

28.94.40.00.00 Ev tipi dikiş makineleri; birim değeri >65 euro adet 2600

28.94.40.00.00 Ev tipi dikiş makineleri (mobilyaları, tabanları ve kapakları hariç) adet 2600

28.94.51.10.00 Dokumaya elver. lif hazırlayan makineler için diğer aksam;
parçalar

TL 3000

28.94.51.10.00 Dokumaya elver. lif hazırlayan makineler için metal kopçalar TL 3000

28.94.51.10.00 Dokumaya elver. lif hazırlayan makineler için naylon kopçalar TL 3000

28.94.51.10.00 Dokumaya elverişli lif hazırlayan makinelerin diğer aksam,
parçaları

TL 3000
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28.94.51.10.00 Dokumaya elverişli lif hazırlayan makinelerin kard garnitürü TL 3000

28.94.51.10.00 Ekstrüzyon vb. makinelerin diğer parçaları TL 3000

28.94.51.10.00 Ekstrüzyon vb. makinelerin üretme memeleri TL 3000

28.94.51.10.00 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

TL 3000

28.94.51.30.00 İğler ve iğ mekikleri, ring iplik eğirme ve ring kopçalar kg 1500

28.94.51.30.00 İğler, kelebekler, döner bilezikler ve açık ağızlı bilezikler; iplik
makineleri için

kg 1500

28.94.51.50.00 Dokuma makinelerine mahsus taraklar, gücü telleri ve gücü
çerçeveleri

TL 3000

28.94.51.50.00 Dokuma makinelerine yardımcı makinelerinin diğer aksam, parça
ve aksesuarları

TL 3000

28.94.51.50.00 Dokuma makinelerinin (dokuma tezgahları) veya bunların
yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları (mekikler, dokuma
tezgahları için makaralar, gücü telleri ve gücü teli çerçeveleri
dahil)

TL 3000

28.94.51.70.00 Örgü makinelerine ait iğneler TL 3000

28.94.51.70.00 Örgü ve haşıl makinelerine ait taraklar TL 3000

28.94.51.70.00 Örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan diğer aksam;
parçalar

TL 3000

28.94.51.70.00 Örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan platinler TL 3000

28.94.51.70.00 Konik örgü çapraz taraklar TL 3000

28.94.51.70.00 HS 84.47'deki (Örgü tezgahları, gipür, tül, dantela, file imali
makine, cihazları) makinelerin veya bunların yardımcı
makinelerinin parça ve aksesuarları

TL 3000

28.94.51.70.00 İlmiklerin oluşturulmasında kullanılan diğer eşyalar TL 3000

28.94.52.10.00 Çamaşır makinelerine ait aksam; parçalar TL 3000

28.94.52.10.00 Ev veya çamaşırhane tipi çamaşır makinelerinin parçaları (hem
yıkayıp hem kurutan makineler için olanlar dahil)

TL 3000

28.94.52.20.00 Diğer mensucat makinelerinin aksam; parçaları TL 3000

28.94.52.20.00 HS 8451'deki (Dokuma maddelerini yıkama, kurutma, ütüleme
makine ve cihazları) makineleri parçaları

TL 3000

28.94.52.20.00 Kuru temizleme makinelerinin aksam; parçaları TL 3000

28.94.52.20.00 Ütü ve pres makinelerinin aksam; parçaları TL 3000

28.94.52.30.00 Diğer dikiş makineleri iğneleri kg 1500

28.94.52.30.00 Dikiş makineleri iğneleri kg 1500

28.94.52.30.00 Tek yanı yassı olan dikiş makineleri iğneleri kg 1500

28.94.52.50.00 Dikiş makinelerine ait mobilya, tabla ve mahfazalar kg 1500

28.94.52.50.00 Dikiş makinelerine ait mobilya, tabla, mahfaza vb. aksam;
parçaları

kg 1500

28.94.52.50.00 Dikiş makinelerinin mobilyaları, tabanları, kapakları ve bunların
parçaları

kg 1500

28.94.52.70.00 Dikiş makinelerinin diğer aksam ve parçaları TL 3000

28.94.52.70.00 Sanayi tipi dikiş makinelerinin parçaları (iğneler, mobilyalar,
tabanlar ve kapaklar ile bunların parçaları hariç)

TL 3000

28.94.52.80.00 Post, deri, kösele makinelerinin aksam, parçaları TL 3000
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28.94.52.80.00 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)

TL 3000

28.95.11.13.00 Kağıt hamuru ham maddesi hazırlamak için makine ve cihazlar adet 2600

28.95.11.13.00 Kağıt hamuru imaline mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.95.11.13.00 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru yapmak için kullanılan
makineler

adet 2600

28.95.11.15.00 Kağıt veya mukavva imalatı için kullanılan makineler adet 2600

28.95.11.15.00 Kağıt/karton imaline mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.95.11.17.00 Kağıt/kartonların finisajına mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.95.11.17.00 Kağıt veya mukavva finisajı için kullanılan makineler adet 2600

28.95.11.33.00 Kağıt ve mukavva için kombine makaralı boyuna kesme ve
yeniden makaraya sarma makineleri (film kesme makineleri ve
cihazları hariç)

adet 2600

28.95.11.33.00 Bobin halindeki kağıtları kesme ve tekrar sarma makineleri adet 2600

28.95.11.35.00 Kağıt veya mukavva için boyuna veya çapraz kesme makineleri
(film kesme makineleri ve cihazları, kombine makaralı boyuna
kesme ve yeniden makaraya sarma makineleri hariç)

adet 2600

28.95.11.35.00 Boyuna/enine kesme makineleri adet 2600

28.95.11.37.00 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)

adet 2600

28.95.11.37.00 Fotoğrafçılıkta kullanılan düz giyotinler adet 2600

28.95.11.37.00 Diğer düz giyotinler adet 2600

28.95.11.40.00 Diğer kesme makineleri, kağıt veya mukavva için adet 2600

28.95.11.40.00 Kağıt kesme makineleri; fotoğrafçılık dışında kullanılanlar adet 2600

28.95.11.40.00 Kağıt kesme makineleri; fotoğrafçılıkta kullanılanlar adet 2600

28.95.11.50.00 Zarf imaline mahsus makineler adet 2600

28.95.11.50.00 Kağıt veya mukavvadan kese kağıdı, torba veya zarf yapma
makineleri

adet 2600

28.95.11.50.00 Torba, kesekağıdı yapmaya mahsus makineler adet 2600

28.95.11.60.00 Kağıt veya mukavvadan kutu, tüp, silindir ve benzeri
muhafazaların yapımı için kullanılan makineler

adet 2600

28.95.11.60.00 Kutu, tüp, varil vb. mahfazaları yapmaya mahsus makineler adet 2600

28.95.11.70.00 Kağıt hamuru, kağıt veya mukavvadan eşya kalıplama makineleri
(yumurta kartonları, şekerlemeler veya kamp kullanımı için
tabaklar, oyuncaklar dahil)

adet 2600

28.95.11.70.00 Kağıt hamuru, kağıt/kartondan kalıpla eşya imaline mahsus
makineler

adet 2600

28.95.11.90.00 Zımbalı delik açma (perforaj) makineleri adet 2600

28.95.11.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış kağıt hamuru, kağıt veya
mukavvanın işlenmesi için kullanılan makineler

adet 2600

28.95.11.90.00 Kağıt hamuru, kağıt, karton işleyen diğer makine ve cihazlar adet 2600

28.95.11.90.00 Parafinli kağıt ve kartondan bardak, tabak vb. imal eden makineler adet 2600

28.95.12.30.00 Kağıt hamuru makineleri için dökme demir/çelik dökümden
silindirler

TL 3000

28.95.12.30.00 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru yapmak için kullanılan
makinelerin parçaları

TL 3000



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

28.95.12.30.00 Kağıt hamuru makineleri için dökme demir/çelik dökümden diğer
parçalar

TL 3000

28.95.12.30.00 Kağıt hamuru makineleri için diğer maddelerden silindirler TL 3000

28.95.12.30.00 Kağıt hamuru makineleri için diğer maddelerden diğer parçalar TL 3000

28.95.12.50.00 Kağıt/karton imal makineleri için dökme demir/çelik dökümden
diğer parçalar

TL 3000

28.95.12.50.00 Kağıt/karton imal makineleri için dökme demir/çelik dökümden
silindirler

TL 3000

28.95.12.50.00 Kağıt/karton imal makineleri için diğer maddelerden silindirler TL 3000

28.95.12.50.00 Kağıt/karton imal makineleri için diğer maddelerden diğer
parçalar

TL 3000

28.95.12.50.00 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

TL 3000

28.95.12.70.00 Diğer kesme makinelerinin aksam; parçaları TL 3000

28.95.12.70.00 Diğer giyotinlerin aksam; parçaları TL 3000

28.95.12.70.00 Diğer kağıt hamuru, karton, kağıt kesme makinesinin aksam,
parçaları

TL 3000

28.95.12.70.00 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

TL 3000

28.95.12.70.00 Fotoğrafçılıkta kullanılan giyotinlerin aksam; parçaları TL 3000

28.96.10.10.00 Enjeksiyon-kalıplama makineleri, kauçuk veya plastikleri işlemek
ve kauçuk veya plastik ürünlerin imalatı için olanlar

adet 2600

28.96.10.10.00 Kauçuk/plastik enjeksiyon makineleri adet 2600

28.96.10.30.00 Ekstrüderler, kauçuk veya plastikleri işlemek ve kauçuk veya
plastik ürünlerin imalatı için olanlar

adet 2600

28.96.10.30.00 Kauçuk/plastik için ekstrüzyon makineleri adet 2600

28.96.10.40.00 Kauçuk/plastik için püskürtme döküm makineleri adet 2600

28.96.10.40.00 Püskürtme-kalıplama makineleri ve diğer termo şekil verme
makineleri; kauçuk veya plastikleri işlemek, kauçuk veya plastik
ürünlerin imali için olanlar

adet 2600

28.96.10.50.00 Kauçuk/plastiği ısıtarak şekil veren diğer makineler adet 2600

28.96.10.50.00 Kauçuk/plastik için vakumlu döküm makineleri adet 2600

28.96.10.50.00 Vakumlu kalıplama makineleri ve diğer termo şekil verme
makineleri; kauçuk veya plastikleri işlemek veya imalatı için
olanlar

adet 2600

28.96.10.60.00 Dış lastiğin dökümüne mahsus makineler adet 2600

28.96.10.60.00 İç lastiğin dökümüne mahsus makineler adet 2600

28.96.10.60.00 Lastiklere başka bir usulle şekil verme makineleri adet 2600

28.96.10.60.00 Lastiklere sırt kaplama makineleri adet 2600

28.96.10.60.00 Pnömatik lastiklerin kalıplaması veya sırt geçirmek için kullanılan
makineler

adet 2600

28.96.10.73.00 Başka yerde sınıflandırılmamış kauçuk, plastik, vb.nin kalıplaması
veya şekil verilmesi için kullanılan diğer presler

adet 2600

28.96.10.73.00 Kauçuk/plastik için presler adet 2600

28.96.10.75.00 Başka yerde sınıflandırılmamış kauçuk, plastik, vb.nin kalıplaması
veya şekil verilmesi için kullanılan diğer makineler

adet 2600

28.96.10.75.00 Kauçuk/plastik için diğer şekil verme makine ve cihazları adet 2600
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28.96.10.82.00 Reaktif reçineleri işlemek için kullanılan makineler adet 2600

28.96.10.82.00 Sünger görünüşlü/gözenekli ürün imaline mahsus reaktif reçine
işleme makine ve cihazlar

adet 2600

28.96.10.84.00 Köpük ürünlerin imalatı için kullanılan makineler (reaktif
reçineleri işlemek için olanlar hariç)

adet 2600

28.96.10.84.00 Sünger görünüşlü/gözenekli ürün imaline mahsus diğer makine ve
cihazlar

adet 2600

28.96.10.91.00 Kauçuk veya plastiği parçalara ayırmak için kullanılan ekipmanlar adet 2600

28.96.10.91.00 Kauçuk/plastik eşyaları parçalara ayırma makineleri adet 2600

28.96.10.93.00 Kauçuk/plastik eşyaları karıştırıcı, yoğurucu, çarpıcı makineler adet 2600

28.96.10.93.00 Mikserler, yoğurucular, çalkalayıcılar, kauçuk veya plastigi
işlemek için olanlar

adet 2600

28.96.10.95.00 Kauçuk/plastik eşyaları kesme, yarma, soyma makineleri adet 2600

28.96.10.95.00 Kesme, ayırma ve soyma makineleri, kauçuk veya plastiği işlemek
için veya bu maddelerden yapılan ürünlerin imali için olanlar

adet 2600

28.96.10.97.00 Başka yerde sınıflandırılmamış kauçuk veya plastiği işlemek için
veya bu maddelerden ürün imalatı için makineler

adet 2600

28.96.10.97.00 Kauçuk/plastik eşyalara diğer şekilde biçim verme makineleri adet 2600

28.96.20.00.00 Kauçuk/plastik işleyen makinelerin diğer maddelerden aksam,
parçaları

TL 3000

28.96.20.00.00 Kauçuk/plastik işleyen makinelerinin dökme demir/çelik döküm
aksam, parçaları

TL 3000

28.96.20.00.00 Plastik ve kauçuk işlemek için veya bu malzemelerden ürün
imalatı için kullanılan makinelerin parçaları (kalıplama aletleri
hariç)

TL 3000

28.99.11.10.00 Kağıt katlama makineleri adet 2600

28.99.11.10.00 Kağıt katlama makineleri, kitaplar için olanlar adet 2600

28.99.11.30.00 Kağıt ve formaları harmanlamaya mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.99.11.30.00 Sıralama ve biraraya getirme makineleri, kitaplar için olanlar adet 2600

28.99.11.50.00 İplikle dikme, telle dikme ve zımbalama makineleri, kitaplar için
(mukavva kutular ve benzerinin imalatı için olanlar dahil, ofis
kullanımı için zımbalama makineleri hariç)

adet 2600

28.99.11.50.00 Kağıt ve formaları iplikle dikmeye mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.99.11.50.00 Kağıt ve formaları tel ile dikmeye mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.99.11.50.00 Kağıt ve formaları tel zımba ile birleştirmeye mahsus makine ve
cihazlar

adet 2600

28.99.11.70.00 Soğuk ve sıcak tutkal ile yapıştıran makine ve cihazlar adet 2600

28.99.11.70.00 Dikişsiz ciltleme makineleri, kitaplar için adet 2600

28.99.11.70.00 Diğer dikişsiz birleştirme makine ve cihazları adet 2600

28.99.11.90.00 Diğer kitap ciltleme makineleri adet 2600

28.99.11.90.00 Diğer kağıt ve forma makine ve cihazları adet 2600

28.99.11.90.00 Kapak takma makine ve cihazları adet 2600

28.99.11.90.00 Sırt, kapak yapma makine ve cihazları adet 2600

28.99.11.90.00 Entegre cilt makine ve cihazları adet 2600

28.99.12.00.00 Yazı program matrisleri adet 2600

28.99.12.00.00 Matbaa harflerini eritmeye, dökmeye ve dizmeye mahsus olan alet
ve cihazlar

adet 2600

28.99.12.00.00 Klişecilik stereo tipi ve benzerleri için makine ve cihazlar adet 2600

28.99.12.00.00 Foto dizgi makineleri adet 2600
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28.99.12.00.00 Dizgilerin, baskı kalıplarının ve tabakaların hazırlanması veya
yapılması için makineler, cihazlar ve ekipmanlar

adet 2600

28.99.12.00.00 Film matrisleri adet 2600

28.99.12.00.00 Diğer matbaa malzemeleri; litoğrafya taşları adet 2600

28.99.13.30.00 Ofset baskı makineleri, bobin halindeki kağıda baskı yapanlar adet 2600

28.99.13.30.00 Ofset baskı yapan makine, bobin halinde kağıda baskı yapan adet 2600

28.99.13.90.00 Diğer ofset baskı makineleri adet 2600

28.99.13.90.00 Tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makine (yeni; kağıt boyutu:
>52x74cm. <74x107cm)

adet 2600

28.99.13.90.00 Tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makine (yeni; kağıt boyutu:
<= 52 x 74 cm fakat > 22 x 36 cm)

adet 2600

28.99.13.90.00 Tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makine; yeni, diğer adet 2600

28.99.13.90.00 Tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makine (yeni; kağıt boyutu:
>74x107cm)

adet 2600

28.99.14.10.00 Tipografik baskı yapan makine (bobin halindeki kağıda baskı
yapan) (fleksografik baskı yapanlar hariç)

adet 2600

28.99.14.10.00 Tipografik baskı makineleri, bobin halindeki kağıda baskı
yapanlar (fleksografik baskı hariç)

adet 2600

28.99.14.30.00 Fleksografik baskı yapan makineler adet 2600

28.99.14.50.00 Gravür baskı (tifdruk) yapan makineler adet 2600

28.99.14.50.00 Gravür baskı (tifdruk) yapan makine adet 2600

28.99.14.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer baskı makineleri, büro tipi
olanlar hariç

adet 2600

28.99.14.90.00 Diğer baskı, kopyalama ve faks makinelerinin diğerleri adet 2600

28.99.14.90.00 Diğer ofset baskı yapan makine ve cihazlar adet 2600

28.99.14.90.00 Rotatif baskı makineleri adet 2600

28.99.14.90.00 Serigrafi baskı makineleri adet 2600

28.99.14.90.00 Tipografik baskı yapan diğer baskı makineleri adet 2600

28.99.14.90.00 Tipografik baskı yapan pedallı tipo makineleri adet 2600

28.99.14.90.00 Tipografik baskı yapan silindir kazanlı tipo makineleri adet 2600

28.99.14.90.00 Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus makine ve
cihazlar

adet 2600

28.99.20.20.00 Disklerin veya külçelerin imaline mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.99.20.20.00 Yalnızca veya temel olarak yarı iletken bilye ve yonga
plakalarının imalatı için kullanılan makine ve cihazlar

adet 2600

28.99.20.40.00 Yarı iletken disklerin (Wafers ) fiziksel biriktirme yoluyla
kaplanmasına mahsus cihazlar

adet 2600

28.99.20.40.00 Yarı iletken maddeleri dope etmeye mahsus iyon yerleştiriciler adet 2600

28.99.20.40.00 Yarı iletken maddelerin hassaslaştırılmış yüzeyler üzerine devre
taslaklarının yansıtılmasına/çizilmesi için cihazlar

adet 2600

28.99.20.40.00 Yarı iletken diskin ve düz panel gösterge biriminin ıslak klişesi,
develope edilmesi, soyulması/temizlenmesi için cihaz

adet 2600

28.99.20.40.00 Yalnızca veya temel olarak yarı iletken aygıtlar veya entegre
elektronik devrelerin imalatı için kullanılan makineler ve cihazlar
(malzemeyi talaşlı işleyen, ultrasonik işlemlerle çalışan takım
tezgahları hariç)

adet 2600

28.99.20.40.00 Yarı iletken tertibatın veya elektronik entegre devrelerin imaline
mahsus diğer makine ve cihazlar

adet 2600

28.99.20.40.00 Yarı iletkenlerin montajına mahsus kapsülleme teçhizatı adet 2600
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28.99.20.60.00 Düz panel gösterge biriminin hassaslaştırılmış yüzeyleri üzerine
devre taslaklarının yansıtılması/çizilmesi için cihaz

adet 2600

28.99.20.60.00 Düz panel göstergelerinin imali için diğer makine ve cihazlar adet 2600

28.99.20.60.00 Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalar üzerine kuru hak usulü ile
gravür yapma cihazları

adet 2600

28.99.20.60.00 Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalarının kimyasal buhar
biriktirme yoluyla kaplanması için cihazlar

adet 2600

28.99.20.60.00 Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalarının püskürterek fiziksel
biriktirme yoluyla kaplanması için cihazlar

adet 2600

28.99.20.60.00 Yalnızca veya temel olarak düz panel ekranları imalatı için
kullanılan makine ve cihazlar

adet 2600

28.99.31.30.00 Kurutucular, odun, kağıt hamuru, kağıt veya mukavva için olanlar adet 2600

28.99.31.30.00 Ağaç, kağıt hamuru, kağıt/kartonlar için kurutucular adet 2600

28.99.31.50.00 Kurutucular, ev tipi olmayanlar (tarım ürünleri, odun, kağıt
hamuru kağıt veya mukavva için olanlar hariç)

adet 2600

28.99.31.50.00 Diğer kurutucular adet 2600

28.99.32.00.00 Su kaydırakları TL 3000

28.99.32.00.00 Atlıkarınca, salıncak, atış standları, diğer fuar ve panayır için eşya
vb.

TL 3000

28.99.32.00.00 Gezici sirk ve hayvan sergileri TL 3000

28.99.32.00.00 Atlı-karıncalar, salıncaklar, atış standları ve eğlence amaçlı diğer
panayır araçları

TL 3000

28.99.39.05.00 Metal işleyen makineler (elektrik tel.bobin halinde
sarm.mahs.olan.dahil)

adet 2600

28.99.39.05.00 Ayrı fonksiyonları olan makineler, metallerin işlenmesi için
olanlar (robotlar hariç)

adet 2600

28.99.39.05.00 Motorlar, transformatörler, endüktörler, vb. için bobin sarmaya
mahsus makina ve cihazlar

adet 2600

28.99.39.10.00 İzotopik ayrıcı makineler ve cihazlar ile bunların parçaları adet 2600

28.99.39.10.00 Fraksiyonel damıtma, izotopik ayırım ve değişim cihazları adet 2600

28.99.39.10.00 Uranyum izotoplarının ayırımına mahsus cihazları aksam;
parçaları

adet 2600

28.99.39.10.00 Uranyum izotoplarının ayırımına mahsus cihazlar adet 2600

28.99.39.10.00 Fraksiyonel damıtma, izotopik ayırım ve değişim cihazlarının
aksam; parçaları

adet 2600

28.99.39.10.00 Diğer izotopik ayırım cihazları adet 2600

28.99.39.10.00 Diğer izotopik ayırım cihazlarının aksam; parçaları adet 2600

28.99.39.15.00 Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, homojenleştirme vb.
makineleri

adet 2600

28.99.39.15.00 Ayrı fonksiyonları olan, karıştırmak, yoğurmak, ezmek, öğütmek,
tasnif etmek, kalburdan geçirmek, homojenleştirmek,
emülsiyonlaştırmak için makineler ve mekanik cihazlar (robotlar
hariç)

adet 2600

28.99.39.20.00 Elektrik/elektronik ampul, tüp, valflerin montaj makineleri adet 2600

28.99.39.20.00 Elektrikli veya elektronik lambaların, tüplerin, valflerin veya flaş
ampullerinin montajı için makineler

adet 2600

28.99.39.25.00 Hidrolik maden direkleri (hareketli) adet 2600

28.99.39.25.00 Mobil hidrolik maden direkleri adet 2600

28.99.39.30.00 Cam/cam eşyanın imaline/sıcak işlenmesine mahsus diğer
makineler

adet 2600
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28.99.39.30.00 Cam veya cam eşyaların imalatı veya sıcak işlenmesi için
kullanılan makineler

adet 2600

28.99.39.30.00 Optik liflerin ve taslaklarının imaline mahsus makineler adet 2600

28.99.39.35.00 Sınai robotlar adet 2600

28.99.39.35.00 Çok amaçlı sanayi robotları (belirli bir işlevi yerine getirmek için
tasarlanmış olanlar hariç (örneğin kaldırmak, taşımak, yüklemek
veya boşaltmak gibi))

adet 2600

28.99.39.40.00 Merkezi yağlama sistemleri adet 2600

28.99.39.45.00 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

adet 2600

28.99.39.45.00 Bu faslın 9 (c) nolu notunda belirtilen diğer makine ve cihazlar adet 2600

28.99.39.45.00 Işığa dayanıklı kaplanmış alt tabakadan maske/ağ elde etmede
kullanılan üretim cihazı

adet 2600

28.99.39.50.00 İp, halat/kablo bükme makineleri adet 2600

28.99.39.50.00 Sicim, halat veya kablo imalatı makineleri adet 2600

28.99.39.53.00 Beton blok yapmaya mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.99.39.53.00 Başka yerde sınıflandırılmamış toprak, taş ve cevherler, vb. için
diğer makineler

adet 2600

28.99.39.53.00 Taş, toprak, metal cevheri vb. için diğer makine ve cihazlar adet 2600

28.99.39.53.00 Seramik hamurlarını kalıplamaya ve şekil vermeye mahsus
makine

adet 2600

28.99.39.53.00 Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makine (maça
makinesi)

adet 2600

28.99.39.53.00 Kiremit ve tuğla/biriken yapmaya mahsus makine ve cihazlar adet 2600

28.99.39.55.00 Toprak eşya imalinde kullanılan makineler adet 2600

28.99.39.55.00 Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve betonu kesmeye veya
bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlar

adet 2600

28.99.39.55.00 Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler makine
gresörleri, otomatik ayakkabı boyama cihazları

adet 2600

28.99.39.55.00 Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makineler ve mekanik
cihazlar

adet 2600

28.99.39.55.00 Başka yerde sınıflandırılmamış HS 84'teki (Makineler, mekanik
cihazlar, kazanlar aksam ve parçaları) diğer makine ve mekanik
gereçler

adet 2600

28.99.39.55.00 Havayı nemlendiren soğutucular adet 2600

28.99.39.65.00 Hava taşıtı kalkış ve iniş tertibatı ile bunların parçaları; fren
takımları veya benzeri tertibatlar ile bunların parçaları, sivil
kullanım için

kg 1500

28.99.39.65.00 Diğer hava taşıtları iniş cihaz, tertibatı vb. aksam, parçaları kg 1500

28.99.39.65.00 Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı kg 1500

28.99.39.65.00 Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibat aksam; parçaları kg 1500

28.99.39.70.00 Makineler, mekanik parçaları balans için kg 1500

28.99.39.70.00 Mekanik parçaları diğer çeşit dengeleme makineleri kg 1500

28.99.39.70.00 Mekanik parçaları elektrikli/elektronik dengeleme makineleri kg 1500

28.99.39.75.00 Diğer toplu halde oynanan oyunlar için eşya kg 1500
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28.99.39.75.00 Kumarhane oyun masaları, otomatik bowling pist ekipmanları ve
diğer lunapark, masa veya salon oyunları, pintable masası 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)

kg 1500

28.99.40.00.00 Basım ve kitap ciltleme makinelerinin parçaları TL 3000

28.99.40.00.00 Diğerlerinden; diğer baskı yapan makinenin aksam, parçası TL 3000

28.99.40.00.00 Diğerlerinden; dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapan
makinenin aksam, parçası

TL 3000

28.99.40.00.00 Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus makine ve
cihazların aksam, parçası

TL 3000

28.99.40.00.00 Dökme demir/çelikten; diğer baskı yapan makinenin aksam,
parçası

TL 3000

28.99.40.00.00 Dökme demir/çelikten; dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı
yapan makinenin aksam, parçası

TL 3000

28.99.40.00.00 Forma, kağıt dikme, cilt makine ve cihazlarının aksam, parçaları TL 3000

28.99.40.00.00 Dizgi makineleri, matrisler, klişecilik vb. için aksam; parçalar TL 3000

28.99.51.00.00 Elektrokaplama işleminden önce yarı iletken paketin metal telinin
temizlenmesi için makinelerin aksam, parçası

TL 3000

28.99.51.00.00 Sıvı kristal gösterge (LCD) alt tabakaları üzerine fotografik
emülsiyon kaplama için spinerlerin aksam, parçası

TL 3000

28.99.51.00.00 Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalar üzerine kuru hak usulü ile
gravür için cihazların aksam, parçası

TL 3000

28.99.51.00.00 Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalarının kimyasal buhar
biriktirme ile kaplanması için cihazların aksam, parçası

TL 3000

28.99.51.00.00 Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakasının püskürterek fiziksel
biriktirme yoluyla kaplayan cihazların aksam, parçası

TL 3000

28.99.51.00.00 Yalnızca veya temel olarak a) yari iletken bilyeler veya yonga
plakaları, yarı iletken aygıtlar, elektronik entegre devreler veya
düz panel ekranların imalatı için olan makinelerin parça ve
aksesuarları b) maskelerin ve hedef göstergelerin imalatı veya
onarımı için olan makinelerin parça ve aksesuarları c) yarı iletken
cihazlar veya elektronik entegre devrelerin montajı için
makinelerin parça ve aksesuarları ve d) bilyeler, yonga plakaları,
yarı iletken cihazlar, elektronik entegre devreler ve düz panel
ekranların kaldırılması, taşınma, yüklenme veya boşaltılma
makinelerin parça ve aksesuarları (alet tutacakları, kendinden
açılan pafta kafaları, iş tutacakları ve ultrasonik işlemlerle çalışan
makine tezgahlarının parça ve aksesuarları hariç)

TL 3000

28.99.51.00.00 Yarı iletken disk, elektronik entegre devresi, düz panel
göstergesinin diğer aksam, parçası

TL 3000

28.99.52.30.00 Cam/cam eşya imal makinelerinin aksam; parçaları TL 3000

28.99.52.30.00 Elektrik/elektronik ampul, tüp, valf montaj makineleri aksam;
parçaları

TL 3000

28.99.52.30.00 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)

TL 3000

28.99.52.80.00 HS 84.79'daki (Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar)
makinelerin parçaları

TL 3000

28.99.52.80.00 İp, halat ve kablo makinelerine ait olan aksam, parça
(diğerlerinden)

TL 3000
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28.99.52.80.00 İp, halat ve kablo makinelerine ait olan aksam, parça (dökme
demir/çelikten)

TL 3000

28.99.52.80.00 Kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin diğer aksam, parçası
(diğerlerinden)

TL 3000

28.99.52.80.00 Kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin diğer aksam, parçası
(dökme demir/çelik)

TL 3000

28.99.52.80.00 Su içinde çalışan şalumo; kaya/betonu kesmeye/üzerinde delik
açma cihazlarına ait olan (diğerlerinden)

TL 3000

28.99.52.80.00 Su içinde çalışan şalumo; kaya/betonu kesmeye/üzerinde delik
açma cihazlarına ait olan(dökme demir/çelikten)

TL 3000

29.10.11.00.00 Kıvılcım ateşlemeli, ileri geri hareketli, içten yanmalı pistonlu
motorlar, HS 87'deki Motorlu kara taşıtları için (motosikletler
hariç) ve silindir hacmi ≤ 1000 cm³ olanlar

adet 2600

29.10.12.00.00 Kıvılcım ateşlemeli, ileri geri hareketli, içten yanmalı pistonlu
motorlar, HS 87'deki Motorlu kara taşıtları için (motosikletler
hariç) ve silindir hacmi > 1000 cm³ olanlar

adet 2600

29.10.13.00.00 Diğer kara taşıtları için dizel motor; güç=< 50 kw adet 2600

29.10.13.00.00 Diğer kara taşıtları için dizel motor; güç>200 kw adet 2600

29.10.13.00.00 Motokültör, binek otoları, eşya taşıma ve özel araçlar için dizel
motor

adet 2600

29.10.13.00.00 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel
veya yarı dizel), taşıtlar için (demir yolu veya tramvay vagonları
için olanlar hariç)

adet 2600

29.10.13.00.00 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; 50
kw<güç=< 100kw

adet 2600

29.10.13.00.00 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor;
güç=< 50 kw

adet 2600

29.10.13.00.00 Diğer kara taşıtları için dizel motor; 50 kw<güç=< 100 kw adet 2600

29.10.13.00.00 Diğer kara taşıtları için dizel motor; 100 kw<güç=< 200 kw adet 2600

29.10.13.00.00 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor;
güç>50 kw

adet 2600

29.10.21.00.00 Ambulans (benzinli, yeni) (1000 cm3<silindir hacmi<1500 cm3) adet 2600

29.10.21.00.00 Ambulans (benzinli, yeni) (silindir hacmi <=1000 cm3) adet 2600

29.10.21.00.00 Karavan (benzinli, yeni) (1000 cm3<silindir hacmi<1500 cm3) adet 2600

29.10.21.00.00 Kıvılcım ateşlemeli motorlu kara taşıtları, silindir kapasitesi ≤
1500 cm³, yeni

adet 2600

29.10.21.00.00 Otomobil (binek, benzinli, yeni) (1000 cm3<silindir hacmi<1500
cm3)

adet 2600

29.10.21.00.00 Otomobil (diğer, benzinli, yeni) (silindir hacmi <=1000 cm3) adet 2600

29.10.21.00.00 Otomobil (binek, benzinli, yeni) (silindir hacmi <=1000 cm3) adet 2600

29.10.21.00.00 Otomobil (diğer, benzinli, yeni) (1000 cm3<silindir hacmi<1500
cm3)

adet 2600

29.10.22.30.01 Otomobil veya ambulans (1500 cm³ < silindir hacmi <= 3000 cm³
) (benzinli, yeni ve oturma yeri <= 10 kişi)

adet 2600

29.10.22.30.02 Otomobil veya ambulans, karavanlar (silindir hacmi > 3000 cm³)
(benzinli, yeni ve oturma yeri <= 10 kişi)

adet 2600

29.10.22.50.00 Karavan (benzinli, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi<3000 cm3) adet 2600

29.10.22.50.00 Motorlu karavanlar, kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri
hareketli pistonlu motorlu, 1500 cm³ < silindir hacmi ≤ 3000 cm³
olanlar

adet 2600

29.10.23.10.00 Ambulans (dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi<1500 cm3) adet 2600
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29.10.23.10.00 Otomobil (diğer, dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi<1500 cm3) adet 2600

29.10.23.10.00 Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi<1500 cm3) adet 2600

29.10.23.10.00 Motorlu kara taşıtları, dizel veya yarı dizel, silindir hacmi ≤ 1500
cm³ olanlar (10 ve daha fazla kişi taşıma kapasiteli araçlar, kar
taşıtları, golf arabaları ve benzeri özel taşıtlar hariç)

adet 2600

29.10.23.30.00 Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi>2000 cm3) adet 2600

29.10.23.30.00 Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, yeni) (1600 cm3<silindir
hacmi<2000 cm3)

adet 2600

29.10.23.30.00 Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, yeni) (1500 cm3<silindir
hacmi<1600 cm3)

adet 2600

29.10.23.30.00 Motorlu kara taşıtları; dizel veya yarı dizel, 1500 cm³ < silindir
hacmi ≤ 2500 cm³ olanlar (10 ve daha fazla kişi taşıma kapasiteli
araçlar, kar taşıtları, golf arabaları ve benzeri özel taşıtlar hariç)

adet 2600

29.10.23.30.00 Otomobil (diğer, dizel/yarı dizel, yeni) (1500 cm3<silindir
hacmi<2500 cm3)

adet 2600

29.10.23.30.00 Ambulans (dizel/yarı dizel, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi<2500
cm3)

adet 2600

29.10.23.40.00 Ambulans (dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi>2500 cm3) adet 2600

29.10.23.40.00 Otomobil (diğer, dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi>2500 cm3) adet 2600

29.10.23.40.00 Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi>3000 cm3) adet 2600

29.10.23.40.00 Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, yeni) (2500 cm3<silindir
hacmi<3000 cm3)

adet 2600

29.10.23.40.00 Motorlu kara taşıtları; dizel veya yarı dizel, silindir hacmi > 2500
cm³ olanlar (10 ve daha fazla kişi taşıma kapasiteli araçlar, kar
taşıtları, golf arabaları ve benzeri özel taşıtlar hariç)

adet 2600

29.10.23.53.00 Karavan (dizel/yarı dizel, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi<2500
cm3)

adet 2600

29.10.23.53.00 Motorlu karavanlar; sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı
doğrusal pistonlu (dizel veya yarı-dizel), 1500 cm³ < silindir
hacmi ≤ 2500 cm³ olanlar

adet 2600

29.10.23.55.00 Motorlu karavanlar; sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı
doğrusal pistonlu (dizel veya yarı-dizel), silindir hacmi > 2500
cm³ olanlar

adet 2600

29.10.23.55.00 Karavan (dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi>2500 cm3) adet 2600

29.10.24.00.00 İnsan taşıyan diğer taşıtlar adet 2600

29.10.24.00.00 Diğer motorlu kara taşıtları, yolcu taşımacılığı için (taşıma
kapasitesi ≥ 10 kişi olan taşıtlar, kar taşıtları, golf arabaları ve
benzeri araçlar hariç)

adet 2600

29.10.24.00.00 İnsan taşıyan elektrik motorlu taşıtlar adet 2600

29.10.30.00.00 Otobüs, yeni dizel/yarı dizel (silindir hacmi <= cm3.) adet 2600

29.10.30.00.00 Otobüs, yeni dizel/yarı dizel (silindir hacmi>2500 cm3.) adet 2600

29.10.30.00.00 Otobüs; yeni (benzinli) (silindir hacmi <=2800 cm3) adet 2600

29.10.30.00.00 Otobüs; yeni (benzinli) (silindir hacmi>2800 cm3) adet 2600

29.10.30.00.00 Diğer motorlarla mücehhez toplu yolcu taşıtları adet 2600

29.10.30.00.00 Midibüs, yeni dizel/yarı dizel (silindir hacmi <= cm3.) adet 2600

29.10.30.00.00 Midibüs, yeni dizel/yarı dizel (silindir hacmi>2500 cm3.) adet 2600

29.10.30.00.00 Midibüs; yeni (benzinli) (silindir hacmi <=2800 cm3) adet 2600

29.10.30.00.00 Midibüs; yeni (benzinli) (silindir hacmi>2800 cm3) adet 2600

29.10.30.00.00 Minibüs, yeni dizel/yarı dizel (silindir hacmi <= cm3.) adet 2600

29.10.30.00.00 Minibüs, yeni dizel/yarı dizel (silindir hacmi>2500 cm3.) adet 2600
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29.10.30.00.00 Minibüs; yeni (benzinli) (silindir hacmi <=2800 cm3) adet 2600

29.10.30.00.00 Minibüs; yeni (benzinli) (silindir hacmi>2800 cm3) adet 2600

29.10.30.00.00 Motorlu kara taşıtları, yolcu kapasitesi ≥ 10 kişi adet 2600

29.10.41.10.01 Yüksek radyoaktif maddeleri taşıyan dizel veya yarı dizel taşıtlar
(taşıma kapasitesi <= 5 ton)

adet 2600

29.10.41.10.02 Dizel veya yarı dizel yeni taşıtlar (silindir hacmi => 2500 cm³;
taşıma kapasitesi <= 5 ton)

adet 2600

29.10.41.10.03 Dizel veya yarı dizel yeni taşıtlar (silindir hac.< 2500 cm³; taşıma
kapasitesi <= 5 ton)

adet 2600

29.10.41.30.01 Dizel veya yarı - dizel motorlu yük taşıtları; 5 ton < brüt araç
ağırlığı ≤ 12 ton olanlar - kamyonetler dahil - (damperli
kamyonlar, traktörler ile radyoaktif maddeleri taşıyanlar hariç)

adet 2600

29.10.41.30.02 Dizel veya yarı - dizel motorlu yük taşıtları; 12 ton < brüt araç
ağırlığı ≤ 20 ton olanlar - kamyonetler dahil - (damperli
kamyonlar, traktörler ile radyoaktif maddeleri taşıyanlar hariç)

adet 2600

29.10.41.30.03 Yüksek radyoaktif maddeleri taşıyan dizel veya yarı dizel taşıtlar
5 ton < brüt araç ağırlığı ≤ 20 ton arası olanlar (kamyonetler dahil)
(damperli kamyonlar, traktörler hariç)

adet 2600

29.10.41.40.00 Yük taşıtları, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu
motorlu (dizel veya yarı-dizel); brüt araç ağırlığı > 20 ton olanlar
(damperli kamyonlar hariç)

adet 2600

29.10.41.40.00 Dizel/yarı dizel yeni taşıtlar (taşıma kapasitesi>20 ton) adet 2600

29.10.41.40.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşıyan taşıtlar (taşıma kap.>20
ton)

adet 2600

29.10.42.00.00 Benzinli yeni taşıtlar (silindir hacmi<2800 cm3; taşıma
kapasitesi< 5 ton)

adet 2600

29.10.42.00.00 Benzinli yeni taşıtlar (silindir hacmi>2800 cm3; taşıma
kapasitesi< 5 ton)

adet 2600

29.10.42.00.00 Benzinli yeni taşıtlar (taşıma kapasitesi< 5 ton) adet 2600

29.10.42.00.00 Yük taşıtları, kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu,
diğer yük taşıtları, yeni

adet 2600

29.10.42.00.00 Eşya taşımaya mahsus diğer motorlu taşıtlar adet 2600

29.10.42.00.00 Yüksek radyoaktif madde taşıyanlar (taşıma kapasitesi<5 ton)
(kıvılcım ateşl., içten yanmalı)

adet 2600

29.10.42.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşıyan taşıtlar (taşıma kapasitesi>5
ton)

adet 2600

29.10.43.00.00 Çekiciler; yeni, yarı römorklar için adet 2600

29.10.43.00.00 Kara yolu çekicileri, yarı römorklar için adet 2600

29.10.44.00.00 Özel amaçlı taşıtların motorlu şasileri adet 2600

29.10.44.00.00 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

adet 2600

29.10.44.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel taşıtların motorlu şasileri adet 2600

29.10.44.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzinli taşıtların motorlu şasileri adet 2600

29.10.44.00.00 Diğer traktörlerin motorlu şasileri adet 2600

29.10.44.00.00 Binek otoları, insan taşımaya mahsus dizel araçların motorlu
şasileri

adet 2600

29.10.44.00.00 Çekicilerin motorlu şasileri adet 2600

29.10.44.00.00 Binek otoları, insan taşımaya mahsus benzinli araçların motorlu
şasileri

adet 2600
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29.10.44.00.00 10/daha fazla kişi taşıyan dizel araçların motorlu şasileri adet 2600

29.10.44.00.00 10/daha fazla kişi taşıyan benzinli araçların motorlu şasileri adet 2600

29.10.51.00.00 Vinçli kamyonlar adet 2600

29.10.51.00.00 Vinçli taşıtlar (kaldırma kapasitesi 75 tondan fazla) adet 2600

29.10.51.00.00 Vinçli taşıtlar (kaldırma kapasitesi 75 tondan az) adet 2600

29.10.52.00.00 Golf arabaları vb. özel taşıt (dizel/yarı dizel/benzinli ) adet 2600

29.10.52.00.00 Kar taşıtları (dizel/yarı dizel/benzinli) adet 2600

29.10.52.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için imal edilmiş motorlu
kara taşıtları, golf arabaları ve benzeri taşıtlar

adet 2600

29.10.59.30.00 Yangın müdahale taşıtları adet 2600

29.10.59.30.00 İtfaiye taşıtları adet 2600

29.10.59.50.00 Beton karıştırıcı donanımlı taşıtlar adet 2600

29.10.59.50.00 Beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar adet 2600

29.10.59.90.00 Tamir araçları adet 2600

29.10.59.90.00 Sondaj/delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler adet 2600

29.10.59.90.00 Özel tertibatlı diğer taşıtlar adet 2600

29.10.59.90.00 Merdivenli/yükseltilebilen platformlu taşıtlar adet 2600

29.10.59.90.00 Kar küremeye mahsus taşıtlar adet 2600

29.10.59.90.00 Beton pompalama taşıtları adet 2600

29.10.59.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı motorlu kara
taşıtları

adet 2600

29.10.59.90.00 Arazözler adet 2600

29.20.10.30.00 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)

adet 2600

29.20.10.30.00 Özel amaçlı binek otomobili montaj sanayi karoserleri adet 2600

29.20.10.30.00 Özel amaçlı binek otomobili diğer amaçlı karoserleri adet 2600

29.20.10.50.00 Motokülter, damper, özel amaçlı taşıt montaj sanayi karoserleri adet 2600

29.20.10.50.00 Motokülter, damper, özel amaçlı taşıt diğer amaçlı karoserleri adet 2600

29.20.10.50.00 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)

adet 2600

29.20.21.00.00 Diğer amaçlı diğer konteynerler adet 2600

29.20.21.00.00 Konteynerler, bir veya daha fazla taşıma şekline göre tasarlanmış
olanlar (sıvı taşımak için olanlar dahil)

adet 2600

29.20.21.00.00 Radyoaktif maddelerin taşınması için kurşunlu konteynerler adet 2600

29.20.22.10.00 Katlanabilir römork adet 2600

29.20.22.10.00 Katlanabilir karavanlar; ağırlığı ≤ 750 kg olan karavanlar (yarı-
treyler karavanlar dahil)

adet 2600

29.20.22.10.00 Karavan tipi ikamet/kamp için römork (ağırlık< 750 kg) adet 2600

29.20.22.30.00 Karavan tipi ikamet/kamp için römork (1600 kg<ağırlık< 3500
kg)

adet 2600

29.20.22.30.00 Karavanlar, 750 kg < ağırlığı ≤ 3500 kg olanlar (yarı-treyler
karavanlar dahil) (katlanabilir karavanlar hariç)

adet 2600

29.20.22.30.00 Karavan tipi ikamet/kamp için römork (750 kg<ağırlık<1600 kg) adet 2600

29.20.22.50.00 Karavan, ağırlığı > 3500 kg olanlar adet 2600



KOD TANIM Ölçü
Birimi
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29.20.22.50.00 Karavan tipi ikamet/kamp için römork (ağırlık>3500 kg) adet 2600

29.20.23.00.00 Tanker römork ve yarı römorklar adet 2600

29.20.23.00.00 Tek akslı yük taşıyıcılar; yeni adet 2600

29.20.23.00.00 Radyoaktif madde taşınmak için özel yapılmış römork, yarı
römorklar

adet 2600

29.20.23.00.00 Frigorifik sistemli römork, yarı römorklar adet 2600

29.20.23.00.00 Çıplak jumbo cam taşınması için özel olarak yapılmış römork,
yarı römorklar

adet 2600

29.20.23.00.00 Diğer römorklar ve yarı römorklar adet 2600

29.20.23.00.00 Diğer treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), yük taşımak
için

adet 2600

29.20.23.00.00 Diğer yarı römorklar; yeni adet 2600

29.20.23.00.00 Diğer yük taşıyıcılar; yeni adet 2600

29.20.30.30.00 Şasiler; mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan treyler
(römorklar), yarı treyler (yarı römorklar) ve diğer araçlar için

adet 2600

29.20.30.30.00 Römork, yarı römorkların şasileri adet 2600

29.20.30.50.00 Römork, yarı römorkların karoseriler adet 2600

29.20.30.50.00 Karoserler; mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan treyler
(römorklar), yarı treyler (yarı römorklar) ve diğer araçlar için

adet 2600

29.20.30.70.00 Akslar; mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan treyler
(römorklar), yarı treyler (yarı römorklar) ve diğer araçlar için

adet 2600

29.20.30.70.00 Römork, yarı römorkların aksları adet 2600

29.20.30.90.00 Parçalar; mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan treyler
(romörkler ), yarı treyler (yarı römorklar) ve diğer araçlar için
(şasiler, karoserler, akslar hariç)

TL 3000

29.20.30.90.00 Bağımsız salınımlı tek taraflı komple suspansiyon grubu TL 3000

29.20.30.90.00 Römork, yarı römorkların diğer aksam; parçalar TL 3000

29.20.30.90.00 Römork, yarı römorkların frenleri vb. aksam; parçaları TL 3000

29.31.10.00.01 Otomobillerde kullanılan kablo bağlantı takımları kg 1500

29.31.10.00.99 Diğer ulaşım araçlarında kullanılan kablo bağlantı takımları kg 1500

29.31.21.30.00 Ateşleme bujileri adet 2600

29.31.21.30.00 Diğer kullanım için ateşleme bujileri adet 2600

29.31.21.30.00 Sivil hava taşıtları için ateşleme bujileri adet 2600

29.31.21.50.00 Ateşleme manyetoları, manyetolu dinamolar, manyetik volanlar kg 1500

29.31.21.50.00 Sivil hava taşıtları için ateşleme, dinamo manyetoları ve manyetik
volanlar

kg 1500

29.31.21.50.00 Diğer araçlar için ateşleme, dinamo manyetoları ve manyetik
volanlar

kg 1500

29.31.21.70.00 Diğer kullanım için ateşleme bobinleri kg 1500

29.31.21.70.00 Distribütörler ve ateşleme bobinleri kg 1500

29.31.21.70.00 Diğer kullanım için distribütörler kg 1500

29.31.21.70.00 Sivil hava taşıtları için distribütörler, ateşleme bobinleri kg 1500

29.31.22.30.00 Diğer kullanım için marş motorları kg 1500

29.31.22.30.00 Sivil hava taşıtları için marş motorları kg 1500

29.31.22.30.00 Marş motorları ve çift amaçlı marş-jeneratörler kg 1500

29.31.22.50.00 Jeneratörler, içten yanmalı motorlar için olanlar (dinamolar ve
alternatörler dahil) (çift amaçlı marş-jeneratörler hariç)

kg 1500

29.31.22.50.00 Diğer kullanım için alternatörler ve şarj dinamoları kg 1500
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29.31.22.50.00 Sivil hava taşıtları için alternatörler ve şarj dinamoları kg 1500

29.31.22.70.00 Diğer kullanım için diğer tertibat ve cihazlar kg 1500

29.31.22.70.00 Başka yerde sınıflandırılmamış ekipmanlar, içten yanmalı
motorlar için olanlar

kg 1500

29.31.22.70.00 Diğer kullanım için ısıtma bujileri kg 1500

29.31.22.70.00 Sivil hava taşıtları için diğer tertibat ve cihazlar kg 1500

29.31.23.10.00 Bisikletlerde kullanılan türden aydınlatma/işaret cihazları adet 2600

29.31.23.10.00 Elektrikli veya pille çalışan aydınlatma veya görsel işaret
cihazları; bisikletlerde kullanılan türden olanlar

adet 2600

29.31.23.30.00 Elektrikli alarmlar ve benzeri cihazlar (hırsızlığa veya yangına
karşı), motorlu kara taşıtları için olanlar

adet 2600

29.31.23.30.00 Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları adet 2600

29.31.23.50.00 Elektrikli kornalar kg 1500

29.31.23.50.00 Elektrikli sesli işaret cihazları, motosikletler ve motorlu taşıtları
için olanlar

kg 1500

29.31.23.50.00 Sesli diğer işaret cihazları kg 1500

29.31.23.50.00 Sirenler kg 1500

29.31.23.70.00 Buzlanma/buğulanmayı önleyici cihazlar kg 1500

29.31.23.70.00 Cam silecekleri, buz ve buğu çözücüler (cam ısıtıcıları),
motosikletler ve motorlu kara taşıtları için olanlar

kg 1500

29.31.23.70.00 Elektrik motorlu cam siliciler (tekli veya ikili) kg 1500

29.31.30.30.00 Elektrikli ateşleme veya marş ekipmanların, jeneratörlerin ve içten
yanmalı motorlar için devre kesici parçalar

TL 3000

29.31.30.30.00 Kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı
motorlar için aksam ve parçalar

TL 3000

29.31.30.80.01 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)

TL 3000

29.31.30.80.02 Bisikletlerde veya motosikletlerde kullanılan türden elektrikli
aydınlatma veya işaret cihazları, hırsız alarmları, cam siliciler,
buzlanma veya buğulanmayı önleyici tertibatın aksam ve parçaları

TL 3000

29.32.10.00.00 Motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar adet 2600

29.32.10.00.00 Kara nakil vasıtaları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam;
parçaları

TL 3000

29.32.10.00.00 Motorlu kara taşıtları için koltuklar adet 2600

29.32.20.30.00 Koltuk emniyet kemerleri adet 2600

29.32.20.30.00 Özel amaçlı insan, diğer taşıt, damper vb. diğer emniyet kemerleri adet 2600

29.32.20.30.00 Özel amaçlı insan, diğer taşıt, damper vb. montaj sanayi emniyet
kemerleri

adet 2600

29.32.20.50.00 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için hava ile şişmeli hava
yastıklarının (airbag) aksam, parçaları (diğerleri)

TL 3000

29.32.20.50.00 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için hava ile şişmeli hava
yastıkları (airbag)

TL 3000

29.32.20.50.00 Şişmeli (şişirici sistemli) hava yastıkları ve parçaları TL 3000

29.32.20.50.00 Kara taşıtının diğer amaçlar için hava ile şişmeli hava yastık
(airbag) aksam, parçası

TL 3000

29.32.20.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış karoserlerin (kabin dahil) parça ve
aksesuarları

TL 3000

29.32.20.90.00 Diğer motorlu taşıtların montaj sanayi karoseri aksamı TL 3000
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29.32.20.90.00 Eşya taşıyan motorlu taşıtların diğer karoseri aksamı TL 3000

29.32.20.90.00 Eşya taşıyan motorlu taşıtların montaj sanayi karoseri aksamı TL 3000

29.32.20.90.00 İnsan taşıyan taşıtların diğer karoseri aksamı TL 3000

29.32.20.90.00 İnsan taşıyan taşıtların montaj sanayi karoseri aksamı TL 3000

29.32.20.90.00 Motokültörlere ait montaj sanayi karoseri aksamı TL 3000

29.32.20.90.00 Özel amaçlı motorlu taşıtların diğer karoseri aksamı TL 3000

29.32.20.90.00 Özel amaçlı motorlu taşıtların montaj sanayi karoseri aksamı TL 3000

29.32.20.90.00 Diğer motorlu taşıtların diğer karoseri aksamı TL 3000

29.32.20.90.00 Traktörlere ait diğer karoseri aksam; parçaları TL 3000

29.32.30.10.00 Traktörlere ait tamponlar kg 1500

29.32.30.10.00 Tamponlar ve parçaları (plastik tamponlar dahil) kg 1500

29.32.30.10.00 Özel amaçlı insan, diğer taşıt, damper vb. montaj sanayi
tamponları

kg 1500

29.32.30.10.00 Diğer motorlu araçlara ait tamponlar kg 1500

29.32.30.20.00 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için monte edilmiş fren ve servo-
frenleri vb. aksam, parçaları

kg 1500

29.32.30.20.00 Kara taşıtlarının diskli frenlere ait olanları vb. aksam, parçaları kg 1500

29.32.30.20.00 Kara taşıtlarının diğer fren balataları vb. aksam, parçaları kg 1500

29.32.30.20.00 Frenler, servo frenler ve bunların parçaları (monte edilmemiş
balata veya fren padleri hariç)

kg 1500

29.32.30.33.00 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için vites kutuları ve aksam,
parçaları

adet 2600

29.32.30.33.00 Kara taşıtlarının vites kutuları adet 2600

29.32.30.33.00 Kara taşıtları vites kutuları aksam, parçası (kapalı kalıpta
dövülmüş çelikten)

adet 2600

29.32.30.33.00 Kara taşıtları vites kutuları aksam, parçası (diğerleri) adet 2600

29.32.30.33.00 Vites kutuları ve parçaları (motorlu kara taşıtları için olanlar) adet 2600

29.32.30.36.00 Hareket ettirici akslar, hareketsiz akslar ve bunların parçaları kg 1500

29.32.30.36.00 Kara taşıtları akslarının aksam, parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş
çelikten)

kg 1500

29.32.30.36.00 Kara taşıtları diğer akslarının aksam, parçaları (diğerleri) kg 1500

29.32.30.36.00 Kara taşıtları taşıyıcı akslarının aksam, parçaları (diğerleri) kg 1500

29.32.30.36.00 Kara taşıtların diğer amaçlar için diğer amaçlı aksları kg 1500

29.32.30.36.00 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için taşıyıcı aksları kg 1500

29.32.30.36.00 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için dingil başları kg 1500

29.32.30.36.00 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için dingilleri kg 1500

29.32.30.36.00 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için dingilleri kg 1500

29.32.30.36.00 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için dingil başları kg 1500

29.32.30.36.00 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için taşıyıcı aksları kg 1500

29.32.30.36.00 Kara taşıtların montaj sanayisi için diğer amaçlı aksları kg 1500

29.32.30.40.01 Motorlu taşıtların montaj sanayi için tekerlekleri, aksam ve
parçaları

kg 1500

29.32.30.40.02 Jant - alüminyumdan kg 1500

29.32.30.40.03 Alüminyum tekerlekler ile bunların aksam ve parçaları kg 1500

29.32.30.40.04 Yıldız şeklinde tek parça tekerlek poryaları (demir/çelikten) kg 1500

29.32.30.40.05 Jant - diğer maddelerden kg 1500

29.32.30.40.06 Tekerlekler, bunların aksam ve parçaları (diğer maddelerden) kg 1500
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29.32.30.50.00 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için suspansiyon sistemleri vb.
aksam ve parçaları

adet 2600

29.32.30.50.00 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için suspansiyon amortisörleri adet 2600

29.32.30.50.00 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için çapraz stabilizatörleri; diğer
burulma çubukları

adet 2600

29.32.30.50.00 Kara taşıtları için suspansiyon sistemleri (kapalı kalıpta dövülmüş
çelikten)

adet 2600

29.32.30.50.00 Süspansiyon sistemleri ve parçaları (amortisörler dahil) adet 2600

29.32.30.50.00 Kara taşıtları için suspansiyon sistemleri (diğerleri) adet 2600

29.32.30.61.00 Kara taşıtları için radyatörler vb. aksam ve parçaları (diğerleri) adet 2600

29.32.30.61.00 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)

adet 2600

29.32.30.61.00 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için radyatörleri vb. aksam ve
parçaları

adet 2600

29.32.30.61.00 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için radyatörleri adet 2600

29.32.30.61.00 Kara taşıtları için radyatörler vb. aksam ve parçaları (kapalı
kalıpta dövülmüş çelikten)

adet 2600

29.32.30.63.00 Eksoz boruları, susturucuları ve parçaları kg 1500

29.32.30.63.00 Kara taşıtları eksoz susturucuları ve borularının aksam, parçası
(diğerleri)

kg 1500

29.32.30.63.00 Kara taşıtları eksoz susturucuları ve borularının aksam, parçası
(kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

kg 1500

29.32.30.63.00 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için eksoz susturucuları ve
boruları

kg 1500

29.32.30.63.00 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için eksoz susturucuları ve boruları kg 1500

29.32.30.65.00 Kara taşıtları için debriyajlar ve debriyaj aksam ve parçaları kg 1500

29.32.30.65.00 Debriyaj ve debriyaj parçaları kg 1500

29.32.30.65.00 Kara taşıtları montaj sanayisi için debriyajlar vb. aksam, parçaları kg 1500

29.32.30.67.00 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için direksiyon simitleri kg 1500

29.32.30.67.00 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için direksiyon kolonları kg 1500

29.32.30.67.00 Kara taşıtları için direksiyon simitinin, kolonunun, kutusunun
aksam, parçası (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

kg 1500

29.32.30.67.00 Kara taşıtları için direksiyon simitinin, kolonunun, kutusunun
aksam, parçası (diğerleri)

kg 1500

29.32.30.67.00 Direksiyon simiti, direksiyon mili, direksiyon kutuları ve parçaları kg 1500

29.32.30.67.00 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için hidrolik direksiyon kutuları
(ağırlığı: < 30 kg.)

kg 1500

29.32.30.67.00 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için mekanik direksiyon kutuları kg 1500

29.32.30.67.00 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için hidrolik direksiyon kutuları
(ağırlığı: > 30 kg.)

kg 1500

29.32.30.67.00 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için hidrolik direksiyon kutuları
(ağırlığı: < 30 kg.)

kg 1500

29.32.30.67.00 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için direksiyon simitleri kg 1500

29.32.30.67.00 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için direksiyon kolonları kg 1500

29.32.30.67.00 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için mekanik direksiyon kutuları kg 1500

29.32.30.67.00 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için hidrolik direksiyon kutuları
(ağırlığı: > 30 kg.)

kg 1500



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

29.32.30.90.00 Diğer kara taşıtlarının diğer aksam , parçaları (diğerleri) TL 3000

29.32.30.90.00 Traktörlerin şase aksamı (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten) TL 3000

29.32.30.90.00 Diğer kara taşıtlarının motorsuz şase aksamı (diğerleri) TL 3000

29.32.30.90.00 Diğer kara taşıtlarının motorsuz şase aksamı (kapalı kalıpta
dövülmüş çelikten)

TL 3000

29.32.30.90.00 Diğer kara taşıtlarının rot, rotbaşı ve rotilleri (diğerleri) TL 3000

29.32.30.90.00 Diğer kara taşıtlarının rot, rotbaşı ve rotilleri (kapalı kalıpta
dövülmüş çelikten)

TL 3000

29.32.30.90.00 Diğer kara taşıtlarının şase aksamı (diğerleri) TL 3000

29.32.30.90.00 Diğer kara taşıtlarının şase aksamı (kapalı kalıpta dövülmüş
çelikten)

TL 3000

29.32.30.90.00 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

TL 3000

29.32.30.90.00 Motokültörlerin montaj sanayisi için şasi aksamı TL 3000

29.32.30.90.00 Özel amaçlı motorlu taşıtların montaj sanayisi için diğer aksam ve
parçaları

TL 3000

29.32.30.90.00 Özel amaçlı motorlu taşıtların montaj sanayisi için motorsuz
şasiler

TL 3000

29.32.30.90.00 Özel amaçlı motorlu taşıtların montaj sanayisi için rot, rotbaşı ve
rotiller

TL 3000

29.32.30.90.00 Özel amaçlı motorlu taşıtların montaj sanayisi için şasi aksamı TL 3000

29.32.30.90.00 Traktörlerin şase aksamı (diğerleri) TL 3000

29.32.30.90.00 Traktörlerin rot, rotbaşı ve rotilleri (kapalı kalıpta dövülmüş
çelikten)

TL 3000

29.32.30.90.00 Traktörlerin rot, rotbaşı ve rotilleri (diğerleri) TL 3000

29.32.30.90.00 Traktörlerin motorsuz şase aksamı (kapalı kalıpta dövülmüş
çelikten)

TL 3000

29.32.30.90.00 Traktörlerin motorsuz şase aksamı (diğerleri) TL 3000

29.32.30.90.00 Traktörlerin diğer aksam , parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş
çelikten)

TL 3000

29.32.30.90.00 Traktörlerin diğer aksam , parçaları (diğerleri) TL 3000

29.32.30.90.00 Diğer kara taşıtlarının diğer aksam , parçaları (kapalı kalıpta
dövülmüş çelikten)

TL 3000

30.11.10.00.00 Savaş gemileri adet 2600

30.11.21.30.00 Yolcu gemileri Ağırlıkla
ndırılmış
Gros
Tonaj

1050

30.11.21.50.00 Feribotlar Ağırlıkla
ndırılmış
Gros
Tonaj

1050

30.11.22.10.00 Ham petrol tankerleri Ağırlıkla
ndırılmış
Gros
Tonaj

1050



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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30.11.22.30.00 Petrol ürünleri tankerleri Ağırlıkla
ndırılmış
Gros
Tonaj

1050

30.11.22.50.00 Kimyasal ürün tankerleri Ağırlıkla
ndırılmış
Gros
Tonaj

1050

30.11.22.70.00 Gaz taşıyıcıları Ağırlıkla
ndırılmış
Gros
Tonaj

1050

30.11.23.00.00 Frigorifik gemiler, tankerler hariç Ağırlıkla
ndırılmış
Gros
Tonaj

1050

30.11.24.10.00 Dökme yük taşıyıcıları Ağırlıkla
ndırılmış
Gros
Tonaj

1050

30.11.24.30.00 Genel kargo gemileri Ağırlıkla
ndırılmış
Gros
Tonaj

1050

30.11.24.50.00 Konteyner taşıyıcıları Ağırlıkla
ndırılmış
Gros
Tonaj

1050

30.11.24.70.00 Ro-ro yük gemileri Ağırlıkla
ndırılmış
Gros
Tonaj

1050

30.11.24.90.00 Diğer kuru yük gemileri Ağırlıkla
ndırılmış
Gros
Tonaj

1050

30.11.31.30.00 Balıkçı gemileri Ağırlıkla
ndırılmış
Gros
Tonaj

1050

30.11.31.50.00 Balıkçılık ürünlerinin işlenmesine ve saklanmasına yönelik
fabrika gemileri

Ağırlıkla
ndırılmış
Gros
Tonaj

1050

30.11.32.00.00 Çekici ve itici römorkörler Ağırlıkla
ndırılmış
Gros
Tonaj

1050

30.11.33.30.00 Tarak gemileri Ağırlıkla
ndırılmış
Gros
Tonaj

1050

30.11.33.50.00 Yük taşıyıcı olmayan diğer gemiler Ağırlıkla
ndırılmış
Gros
Tonaj

1050



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

30.11.40.30.00 Açık deniz gemileri (offshore vessels) Ağırlıkla
ndırılmış
Gros
Tonaj

1050

30.11.40.50.00 Açık deniz altyapı platformları (Offshore infrastructures) adet 2600

30.11.50.00.00 Diğer yüzer yapılar (sal, tank, batardo, iskele, şamandıra ve fenerli
şamandıra dahil)

adet 2600

30.11.91.00.00 Gemilerin, yüzer platformların ve yüzer yapıların değiştirilmesi ve
yeniden inşası

TL 3000

30.11.92.00.00 Gemilerin, yüzer platformların ve yüzer yapıların donanım
hizmetleri

TL 3000

30.12.11.00.00 Eğlence ve spor amaçlı yelkenliler (şişirilebilir olanlar hariç),
yardımcı motoru olsun veya olmasın

adet 2600

30.12.11.00.00 Deniz yelkenli tekneler adet 2600

30.12.11.00.00 Diğer deniz yelkenli tekneler (uzunluk=<7, 5 m.) adet 2600

30.12.11.00.00 Diğer deniz yelkenli tekneler (uzunluk>7, 5 m.) adet 2600

30.12.12.00.00 Eğlence ve spor amaçlı şişirilebilir tekneler adet 2600

30.12.12.00.00 Şişirilebilir olan yat, diğer eğlence ve spor teknesi vb.(birim
ağırlığı <100kg)

adet 2600

30.12.12.00.00 Şişirilebilir olan yat, diğer eğlence ve spor teknesi vb.(diğerleri) adet 2600

30.12.19.30.00 Motorlu tekneler ve motorlu yatlar, eğlence veya spor için (takma
motorlu tekneler hariç)

adet 2600

30.12.19.30.00 Deniz motor botları (içten motorlu) adet 2600

30.12.19.30.00 Deniz motor botları (içten motorlu) (uzunluk =<7, 5 m.) adet 2600

30.12.19.30.00 Deniz motor botları (içten motorlu) (uzunluk >7, 5 m.) adet 2600

30.12.19.70.00 Kürekli kayık ve kanolar (uzunluk=<7, 5 m.) adet 2600

30.12.19.70.00 Kürekli kayık ve kanolar (uzunluk >7, 5 m.) adet 2600

30.12.19.70.00 Kürekli kayık ve kanolar (içten motorlu) (birim ağırlığı=<100 kg.) adet 2600

30.12.19.70.00 Deniz motor botları, diğer (içten motorlu) (birim ağırlığı=<100
kg.)

adet 2600

30.12.19.70.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekneler, kayıklar ve
kanolar, eğlence veya spor için olanlar

adet 2600

30.12.19.70.00 Deniz motor botları (uzunluk <7, 5 m.) adet 2600

30.12.19.70.00 Deniz motor botları (uzunluk=<7, 5 m.) adet 2600

30.20.11.00.00 Lokomotifler, harici bir elektrik kaynağıyla çalışanlar adet 2600

30.20.11.00.00 Elektrik enerjisini dışarıdan alan lokomotifler adet 2600

30.20.12.00.00 Lokomotifler, dizel-elektrikli adet 2600

30.20.12.00.00 Dizel elektrikli lokomotifler adet 2600

30.20.13.00.00 Elektrik akümülatörlü lokomotifler adet 2600

30.20.13.00.00 Tenderler adet 2600

30.20.13.00.00 Dizel motorlu lokomotifler adet 2600

30.20.13.00.00 Diğer lokomotifler adet 2600

30.20.13.00.00 Diğer demir yolu lokomotifleri; lokomotif tenderleri (yakıt ve su
taşıyan vagon)

adet 2600

30.20.13.00.00 Buharlı lokomotifler adet 2600

30.20.20.00.00 Elektrik enerjisini dışarıdan alan demiryolu ve tramvay vagonları adet 2600

30.20.20.00.00 Diğer demiryolu ve tramvay vagonları adet 2600
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30.20.20.00.00 Kendinden hareketli demir yolu veya tramvay vagonları, yük
vagonları ve ağır yük vagonları, bakım veya servis araçları hariç

adet 2600

30.20.31.00.00 Motorlu drezinler adet 2600

30.20.31.00.00 Motorsuz drezinler adet 2600

30.20.31.00.00 Hat döşeyiciler adet 2600

30.20.31.00.00 Kar küreme makineleri adet 2600

30.20.31.00.00 Vinçli vagonlar adet 2600

30.20.31.00.00 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)

adet 2600

30.20.31.00.00 Atölye vagonları adet 2600

30.20.31.00.00 Balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar adet 2600

30.20.31.00.00 Diğer demiryolu hat bakım ve servis taşıtları adet 2600

30.20.32.00.00 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)

adet 2600

30.20.32.00.00 Kendinden hareketli olmayan diğer vagonlar adet 2600

30.20.32.00.00 Kendinden hareketli olmayan yolcu vagonları adet 2600

30.20.33.00.00 Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar adet 2600

30.20.33.00.00 Diğer yük vagonları adet 2600

30.20.33.00.00 Demir yolu veya tramvay nakliye vagonları ve yük vagonları,
kendinden hareketli olmayanlar

adet 2600

30.20.33.00.00 Açık vagonlar, sabit kenarlı (yükseklik>60 cm.) adet 2600

30.20.33.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel, örtülü/kapalı
vagonlar

adet 2600

30.20.33.00.00 Sarnıçlı vagonlar vb. adet 2600

30.20.33.00.00 Örtülü/kapalı diğer vagonlar adet 2600

30.20.33.00.00 Örtülü/kapalı frigorifik vagonlar adet 2600

30.20.33.00.00 Örtülü/kapalı izoterm vagonlar adet 2600

30.20.40.30.00 Demiryolu taşıtlarının diğer şekillerde dingil kutuları vb. aksam,
parçaları

TL 3000

30.20.40.30.00 Demiryolu taşıtlarının diğer şekillerde kasaları vb. aksam,
parçaları

TL 3000

30.20.40.30.00 Demiryolu taşıtlarının diğer şekillerde şasileri vb. aksam, parçaları TL 3000

30.20.40.30.00 Diğer bojiler ve bissel bojiler TL 3000

30.20.40.30.00 Diğer frenler vb. aksam ve parçaları (diğer şekillerde) TL 3000

30.20.40.30.00 Diğer frenler vb. aksam, parçaları (dökme demir/çelik dökümden) TL 3000

30.20.40.30.00 Dingiller (diğer şekillerde) TL 3000

30.20.40.30.00 Dingiller (dökme demir/çelik dökümden) TL 3000

30.20.40.30.00 Dingiller (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten) TL 3000

30.20.40.30.00 Havalı frenler vb. aksam, parçaları (diğer şekillerde) TL 3000

30.20.40.30.00 Havalı frenler vb. aksam, parçaları (dökme demir/çelik
dökümden)

TL 3000

30.20.40.30.00 Lokomotiflerin diğer aksam, parçaları (diğer şekillerde) TL 3000

30.20.40.30.00 Lokomotiflerin diğer aksam, parçaları (dökme demir/çelik
dökümden)

TL 3000

30.20.40.30.00 Lokomotiflerin dingil kutuları vb. aksam, parçaları TL 3000
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Birimi
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30.20.40.30.00 Lokomotiflerin veya vagonların aksam ve parçaları TL 3000

30.20.40.30.00 Tekerlek (diğer şekillerde) TL 3000

30.20.40.30.00 Tekerlek (dökme demir/çelik dökümden) TL 3000

30.20.40.30.00 Tekerlek (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten) TL 3000

30.20.40.30.00 Tekerlek bandajı (diğer şekillerde) TL 3000

30.20.40.30.00 Tekerlek bandajı (dökme demir/çelik dökümden) TL 3000

30.20.40.30.00 Tekerlek bandajı (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten) TL 3000

30.20.40.30.00 Tekerleklerin diğer aksam, parçası (diğer şekillerde) TL 3000

30.20.40.30.00 Tekerleklerin diğer aksam, parçası (dökme demir/çelik
dökümden)

TL 3000

30.20.40.30.00 Tekerleklerin diğer aksam, parçası (kapalı kalıpta dövülmüş
çelikten)

TL 3000

30.20.40.30.00 Boji, bissel boji vb. aksam, parçaları (diğer şekillerde) TL 3000

30.20.40.30.00 Boji, bissel boji vb. aksam, parçaları (dökme demir/çelik
dökümden)

TL 3000

30.20.40.30.00 Cer kancaları, tamponlar vb. aksam, parçaları (diğer şekillerde) TL 3000

30.20.40.30.00 Cer kancaları, tamponlar vb. aksam, parçaları (dökme demir/çelik
dökümden)

TL 3000

30.20.40.30.00 Çekici bojiler ve bissel bojiler TL 3000

30.20.40.30.00 Demiryolu taşıtlarının diğer şekillerde aksam, parçaları TL 3000

30.20.40.50.00 Demiryolu/tramvay hatları diğer çeşit diğer malzemeleri kg 1500

30.20.40.50.00 Demiryolu/tramvay hatları elektrik motorlu diğer malzemeleri kg 1500

30.20.40.50.00 Mekanik veya elektromekanik sinyalizasyon, emniyet veya trafik
kontrol cihazları; yollar, dahili su yolları, park yerleri, liman
tesisleri veya hava alanları için olanlar

kg 1500

30.20.40.60.00 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

TL 3000

30.20.91.00.00 Demir yolu ve tramvay lokomotifleri ve vagonlarının yenilenmesi TL 3000

30.30.11.00.00 Diğer hava taşıtırları için kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi
>250 cm3

adet 2600

30.30.11.00.00 Diğer hava taşıtırları için kıvılcım ateşlemeli motor; silindir
hacmi=< 250 cm3

adet 2600

30.30.11.00.00 Kıvılcımla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu hava taşıtı motorları,
sivil amaçlı kullanım için olanlar

adet 2600

30.30.11.00.00 Sivil hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi
>250 cm3

adet 2600

30.30.11.00.00 Sivil hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; silindir
hacmi=< 250 cm3

adet 2600

30.30.12.00.00 Turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller) sivil
amaçlı kullanım için olanlar

adet 2600

30.30.12.00.00 Sivil hava taşıtları için türbopropellerler (itici güç >3730 kw) adet 2600

30.30.12.00.00 Sivil hava taşıtları için türbopropellerler (itici güç =< 1100 kw) adet 2600

30.30.12.00.00 Sivil hava taşıtları için türbo jetler (itici gücü <= 25 kN) adet 2600

30.30.12.00.00 Sivil hava taşıtları için türbopropellerler (1100 kw < itici güç =<
3730 kw)

adet 2600

30.30.12.00.00 Sivil hava taşıtları için turbojetler (itici güç >132 kn) adet 2600
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30.30.12.00.00 Sivil hava taşıtları için turbojetler (44 kn < itici güç=< 132 kn) adet 2600

30.30.12.00.00 Sivil hava taşıtları için turbojetler (25 kn < itici güç=< 44 kn) adet 2600

30.30.12.00.00 Diğer taşıtlar için türbopropellerler (itici güç >3730 kw) adet 2600

30.30.12.00.00 Diğer taşıtlar için türbopropellerler (itici güç =< 1100 kw) adet 2600

30.30.12.00.00 Diğer taşıtlar için türbopropellerler (1100 kw < itici güç =< 3730
kw)

adet 2600

30.30.12.00.00 Diğer taşıtlar için türbo jetler (itici gücü <= 25 kN) adet 2600

30.30.12.00.00 Diğer taşıtlar için turbojetler (itici güç >132 kn) adet 2600

30.30.12.00.00 Diğer taşıtlar için turbojetler (44 kn < itici güç=< 132 kn) adet 2600

30.30.12.00.00 Diğer taşıtlar için turbojetler (25 kn < itici güç=< 44 kn) adet 2600

30.30.13.00.00 Tepkili motorlar, sivil amaçlı kullanım için (ramjetler, pals jetler
ve roket motorları dahil) (turbo jetler, güç üniteleri içeren
güdümlü füzeler hariç)

adet 2600

30.30.13.00.00 Sivil hava taşıtları için tepkili motorlar (turbojetler hariç) adet 2600

30.30.13.00.00 Diğer taşıtlar için tepkili motorlar (turbojetler hariç) adet 2600

30.30.14.00.00 Yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus diğer cihazlar vb. aksam,
parçaları

kg 1500

30.30.14.00.00 Yer uçuş eğitim cihazları ve bunların parçaları, sivil amaçlı
kullanım için olanlar

kg 1500

30.30.14.00.00 Hava muharebe simulatörü ve bunların aksamı kg 1500

30.30.15.00.00 Sivil hava taşıtları için kullanılmaya mahsus benzinli ve dizel
motorlar

TL 3000

30.30.15.00.00 Hava taşıtları için kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri
veya dönel hareketli pistonlu motorların parçaları, sivil uçaklarda
kullanım için olanlar

TL 3000

30.30.15.00.00 Diğer hava taşıtları için benzinli ve dizel motorlar TL 3000

30.30.16.00.00 Diğer taşıtlar için turbojetler ve türbopropellerlere ait aksam;
parçalar

TL 3000

30.30.16.00.00 Sivil hava taşıtları için turbojetler ve türbopropellerlere ait aksam,
parçalar

TL 3000

30.30.16.00.00 Turbo jet veya turbo pervaneli motor parçaları, sivil hava
taşıtlarında kullanım için olanlar

TL 3000

30.30.20.00.00 Motorsuz diğer hava taşıtları adet 2600

30.30.20.00.00 Balonlar, zeplinler ve diğer motorsuz hava taşıtları, sivil amaçlı
kullanım için (sonar, pilot ve tavan balonları, meteoroloji
balonları, vb. dahil)

adet 2600

30.30.20.00.00 Balon ve hava gemileri; planör ve delta kanatlı planörler adet 2600

30.30.31.00.00 Helikopter (boş haldeki ağırlıkları <2000 kg) adet 2600

30.30.31.00.00 Helikopter (boş haldeki ağırlıkları >2000 kg) adet 2600

30.30.31.00.00 Helikopterler, sivil amaçlı kullanım için adet 2600

30.30.32.00.00 Uçak; yolcu taşımaya mahsus olanlar (boş haldeki ağırlıkları
<2000 kg)

adet 2600

30.30.32.00.00 Diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları <2000 kg) adet 2600

30.30.32.00.00 Uçak; zirai mücadelede ilaçlama için (boş haldeki ağırlıkları
<2000 kg)

adet 2600

30.30.32.00.00 Uçaklar ve diğer hava taşıtları, yüksüz ağırlığı ≤ 2000 kg olanlar,
sivil amaçlı kullanım için

adet 2600

30.30.33.00.00 Uçak; yolcu taşımaya mahsus olanlar (2000kg<boş ağırlık<15000
kg)

adet 2600
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30.30.33.00.00 Diğer hava taşıtları (2000kg<boş ağırlık<15000 kg) adet 2600

30.30.33.00.00 Uçak; zirai mücadelede ilaçlama için (2000kg<boş ağırlık<15000
kg)

adet 2600

30.30.33.00.00 Uçaklar ve diğer hava taşıtları, yüksüz ağırlığı > 2000 kg olanlar,
sivil amaçlı kullanım için

adet 2600

30.30.34.00.01 Uçaklar, boş ağırlığı > 15000 kg olanlar, sivil amaçlı kullanım
için

adet 2600

30.30.34.00.99 Diğer hava taşıtları, boş ağırlığı > 15000 kg olanlar, sivil amaçlı
kullanım için

adet 2600

30.30.40.00.00 Uzay aracı, uydular ve fırlatma araçları, sivil amaçlı kullanım için kg 1500

30.30.40.00.00 Uzay araçları (uydular dahil) kg 1500

30.30.40.00.00 Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge; altı araçları kg 1500

30.30.50.10.00 Diğer hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyalar TL 3000

30.30.50.10.00 Hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam, parçaları TL 3000

30.30.50.10.00 Sivil hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyalar (deri
kaplanmamış)

TL 3000

30.30.50.10.00 Koltuklar, hava taşıtlarında kullanılanlar; bunların parçaları TL 3000

30.30.50.30.00 Pervaneler ve rotorlar vb. aksam ve parçaları; hava taşıtlarının kg 1500

30.30.50.30.00 Pervaneler ve rotorlar ile bunların parçaları (zeplinler, planörler ve
diğer motorsuz hava taşıtları, helikopterler ve uçaklar için
olanlar), sivil amaçlı kullanım için

kg 1500

30.30.50.50.00 İniş takımları vb. aksam ve parçaları; hava taşıtlarının kg 1500

30.30.50.50.00 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

kg 1500

30.30.50.90.00 Her tipteki hava taşıtlarının parçaları (pervaneler, rotorlar ve iniş
takımları hariç), sivil amaçlı kullanım için

TL 3000

30.30.50.90.00 Diğer hava taşıtlarına ait aksam; parçalar TL 3000

30.30.50.90.00 Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları TL 3000

30.30.50.90.00 Uzay araçlarının aksam, parçası TL 3000

30.30.50.90.00 Uzay aracını fırlatıcı araç ve yörünge-altı araçlarının aksam
parçası

TL 3000

30.30.50.90.00 Uçurtmalı balonlara ait aksam ve parçalar TL 3000

30.30.60.30.00 Sivil hava taşıtı motorlarının büyük çaplı revizyonu ve
dönüştürme hizmetleri

TL 3000

30.30.60.50.00 Sivil helikopterlerin büyük çaplı revizyonu ve dönüştürme
hizmetleri

TL 3000

30.30.60.70.00 Sivil uçakların ve diğer hava taşıtlarının büyük çaplı revizyonu ve
dönüştürme hizmetleri (helikopterler ve hava taşıtı motorları
hariç)

TL 3000

30.40.10.00.00 Motorize tank ve diğer zırhlı savaş araçları ve bunların parçaları kg 1500

30.91.11.00.00 Motosikletler ve içten yanmalı ileri geri hareketli pistonlu
yardımcı motoru bulunan bisikletler; silindir kapasitesi ≤ 50 cm³
olanlar

adet 2600

30.91.11.00.00 Mopetler; içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu (silindir
hacmi<=50 cm3)

adet 2600

30.91.11.00.00 Diğer motosiklet.; içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu
(silindir hacmi<=50 cm3)

adet 2600
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30.91.12.00.00 Motosiklet; içten yanmalı pistonlu motorlu (125 cm3<silindir
hacmi<250 cm3)

adet 2600

30.91.12.00.00 Motosiklet; içten yanmalı pistonlu (380 cm3<silindir hacmi<500
cm3)

adet 2600

30.91.12.00.00 Motosiklet; içten yanmalı pistonlu (250 cm3<silindir hacmi<380
cm3)

adet 2600

30.91.12.00.00 Motosiklet; içten yanmalı pistonlu motorlu (50 cm3<silindir
hacmi<80 cm3)

adet 2600

30.91.12.00.00 Skuterler; içten yanmalı pistonlu motorlu (50 cm3<silindir
hacmi<250 cm3)

adet 2600

30.91.12.00.00 Motosiklet; içten yanmalı pistonlu motorlu (500 cm3<silindir
hacmi<800 cm3)

adet 2600

30.91.12.00.00 Motosiklet; içten yanmalı pistonlu motorlu (80 cm3<silindir
hacmi<125 cm3)

adet 2600

30.91.12.00.00 Motosiklet; içten yanmalı pistonlu motorlu (silindir hacmi>800
cm3)

adet 2600

30.91.12.00.00 Motosikletler, içten yanmalı ileri geri hareketli piston motorlu,
silindir kapasitesi > 50 cm³ olanlar

adet 2600

30.91.13.00.00 Motosiklet yanına takılan, oturmaya elverişli sepetler; içten
yanmalı ileri geri hareketli pistonlu motorların dışında yardımcı
motoru olan bisikletler

adet 2600

30.91.13.00.00 Yardımcı motoru bulunan diğer tekerlekli taşıtlar, sepetler adet 2600

30.91.20.30.00 Motosikletlere ait olan seleler (mopedler dahil) adet 2600

30.91.20.30.00 Seleler (motosikletler, mopedler ve skuterler için olanlar) adet 2600

30.91.20.90.00 Motosikletler, mopedler ve skuterlerin parça ve aksesuarları
(seleler hariç)

TL 3000

30.91.20.90.00 Motosikletlere ait olanlar (mopedler dahil) diğer aksam ve
parçalar

TL 3000

30.91.20.90.00 Motosikletlere ait olanlar (mopedler dahil) şasiler TL 3000

30.91.31.00.00 Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri hareketli pistonlu
motorlar, motosikletler için, silindir kapasitesi ≤ 1000 cm³ olanlar

adet 2600

30.91.32.00.00 Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri hareketli pistonlu
motorlar, motosikletler için, silindir kapasitesi > 1000 cm³ olanlar

adet 2600

30.92.10.30.00 Bisiklet; motorsuz, bilyeli rulmanları olmayan adet 2600

30.92.10.30.00 Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar, bilyeli
rulmanları olmayanlar (üç tekerlekliler dahil)

adet 2600

30.92.10.50.00 Bisiklet; iki tekerlekli adet 2600

30.92.10.50.00 Bisiklet; motorsuz, motorsuz tekerleksiz taşıtlar adet 2600

30.92.10.50.00 Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar; bilyeli
rulmanları olanlar (üç tekerlekliler dahil)

adet 2600

30.92.20.30.00 Engelli araçları, mekanik hareket ettirici tertibatı olmayanlar adet 2600

30.92.20.30.00 Sakat ve hasta taşıtları; kendinden hareketli olmayan adet 2600

30.92.20.90.00 Engelli araçları, motorlu veya mekanik hareket ettirici tertibatı
olanlar

adet 2600

30.92.20.90.00 Sakat ve hasta taşıtları; kendinden hareketli adet 2600

30.92.30.10.00 Bisikletlere ait çerçeveler adet 2600

30.92.30.10.00 İskeletler ve çatallar, bisikletler için adet 2600

30.92.30.10.00 Bisikletlere ait furşlar (çatallar) adet 2600

30.92.30.30.00 Bisikletlere ait tekerlekler için zincir dişlileri TL 3000

30.92.30.30.00 Bisikletlere ait pedal ve krank dişlilerinin aksam, parçaları TL 3000



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

30.92.30.30.00 Bisikletlere ait diğer fren aksam, parçaları TL 3000

30.92.30.30.00 Bisikletlere ait diğer aksam; parçalar TL 3000

30.92.30.30.00 Bisikletler, diğer motorsuz tekerlekli araçlar ve motosiklet
sepetleri için iskeletlerin, ön çatalların, pedal fren
göbekleri/poyraları, göbek/poyra frenleri, pedallar, krank-dişlileri
ve serbest dişlilerin parçaları

TL 3000

30.92.30.30.00 Motorsuz bisikletleri diğer aksamı ile hasta arabalarının diğer
aksam, parçaları

TL 3000

30.92.30.70.00 Engelli araçlarının parça ve aksesuarları TL 3000

30.92.30.70.00 Sakat ve hasta arabaları için aksam, parçalar TL 3000

30.92.30.90.00 Bisikletlere ait krank dişlileri TL 3000

30.92.30.90.00 Bisikletlere ait jantlar TL 3000

30.92.30.90.00 Bisikletlere ait gergi çubukları TL 3000

30.92.30.90.00 Bisikletlere ait diğer frenler TL 3000

30.92.30.90.00 Bagaj taşıyıcılar TL 3000

30.92.30.90.00 Bisikletlere ait pedallar TL 3000

30.92.30.90.00 Vites değiştirme dişlileri (derayyörler) TL 3000

30.92.30.90.00 Gidonlar TL 3000

30.92.30.90.00 Diğer parça ve aksesuarlar, bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli
araçlar için olanlar

TL 3000

30.92.30.90.00 Bisikletlere ait tekerlek poyrasına dayanan kontrpedallı frenler ve
poyra fren.

TL 3000

30.92.30.90.00 Bisikletlere ait serbest dişlisi/fren tertibatı bulunmayan poyralar TL 3000

30.92.30.90.00 Bisikletlere ait seleler TL 3000

30.92.40.30.00 Bebek arabaları adet 2600

30.92.40.30.00 Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri
arabalar

adet 2600

30.92.40.50.00 Çocuk arabaları, pusetlerin aksam; parçalar TL 3000

30.92.40.50.00 Bebek arabalarının parçaları TL 3000

30.99.10.00.00 Hasta nakline ait hareket ettirici tertibatı bulunmayan arabalar adet 2600

30.99.10.00.00 Hayvanla çekilen arabalar adet 2600

30.99.10.00.00 Diğer taşıtlar adet 2600

30.99.10.00.00 Mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan araçlar (sanayi el
arabaları, işportacı arabaları, bagaj arabaları, silo-arabaları, elle
çekilen golf arabaları dahil) (alışveriş arabaları hariç)

adet 2600

31.00.11.55.00 Arkalıklı, içi dolu, tekerlekli/kayabilir adi metallerden koltuk ve
sandalyeler

adet 2600

31.00.11.55.00 Arkalıklı, içi dolu, tekerlekli/kayabilir ahşap koltuk ve sandalyeler adet 2600

31.00.11.55.00 Arkalıklı, içi dolu, tekerlekli/kayabilir diğer maddelerden koltuk,
sandalyeler

adet 2600

31.00.11.55.00 Yüksekliği ayarlanabilen, sırt destekli ve tekerlekli veya kayabilir,
döşemeli döner koltuk, sandalye, tabure ve benzeri oturaklar (tıbbi
ve cerrahi koltuklar ile dişçi veya veteriner koltukları, berber
koltukları, vb. hariç)

adet 2600

31.00.11.59.00 Diğer çeşit adi metallerden koltuk ve sandalyeler adet 2600

31.00.11.59.00 Diğer çeşit ahşap koltuk ve sandalyeler adet 2600



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

31.00.11.59.00 Yüksekliği ayarlanabilen, döşemesiz döner koltuk, sandalye,
tabure ve benzeri oturaklar (tekerlekli veya kayabilir olanlar ile,
tıbbi ve cerrahi koltuklar, dişçi ve veteriner koltukları, berber
sandalyeleri, vb. hariç)

adet 2600

31.00.11.59.00 Diğer çeşit diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler adet 2600

31.00.11.70.00 Metal iskeletli döşemeli koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri
oturaklar (döner koltuklar, tıbbi, cerrahi, dişçi veya veteriner
koltukları, berber koltukları ve benzeri koltuklar ile motorlu kara
taşıtları, hava taşıtları için olanlar hariç)

adet 2600

31.00.11.70.00 Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar adet 2600

31.00.11.90.00 Metal iskeletli döşemesiz koltuk, sandalye, tabure, bank ve
benzeri oturaklar (tıbbi, cerrahi, dişçi veya veteriner koltukları,
berber koltukları ve benzeri koltuklar, döner koltuklar hariç)

adet 2600

31.00.11.90.00 Metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer
mobilyalar

adet 2600

31.00.12.10.00 Yatak haline getirilebilen oturma mobilyası (kamp ve bahçe için
hariç)

adet 2600

31.00.12.10.00 Yatak haline getirilebilen koltuklar, çekyatlar ve kanepeler ve
benzeri koltuklar (bahçe için olan koltuk, sandalye, tabure, bank
ve benzeri oturaklar veya kamp ekipmanları hariç)

adet 2600

31.00.12.30.00 Hint kamışı/bambudan oturmaya mahsus mobilyalar adet 2600

31.00.12.30.00 Roten kamışı, sepetçi söğüdü vb. maddelerden oturmaya mahsus
mobilyalar

adet 2600

31.00.12.30.00 Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri materyallerden
koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar

adet 2600

31.00.12.50.01 Ahşap iskeletli döşemeli koltuklar  (üç parçalı takımlar dahil)
(döner koltuklar hariç)

adet 2600

31.00.12.50.01 Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar adet 2600

31.00.12.50.02 Ahşap iskeletli döşemeli sandalye, tabure, bank ve benzeri
oturaklar (döşemeli koltuklar ve döner koltuklar hariç)

adet 2600

31.00.12.90.00 Ahşap iskeletli döşemesiz koltuk, sandalye, tabure, bank ve
benzeri oturaklar (döner koltuklar hariç)

adet 2600

31.00.12.90.00 Ahşap iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer
mobilyalar

adet 2600

31.00.13.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış HS 94.01'deki (Oturmaya mahsus
mobilyalar, aksam-parçaları) diğer oturmaya özgü mobilyalar

adet 2600

31.00.13.00.00 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar adet 2600

31.00.14.00.00 Diğer oturmaya mahsus ahşap mobilyaların aksam, parçaları TL 3000

31.00.14.00.00 Diğer mobilyaların aksam; parçaları TL 3000

31.00.14.00.00 Koltukların, sandalyelerin, taburelerin, bankların ve benzeri
oturakların (takımlar hariç) parçaları

TL 3000

31.00.20.30.00 Metalden diğer mobilyaların aksam, parçaları TL 3000

31.00.20.30.00 Metal mobilyaların parçaları (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya
veterinerlik mobilyaları, koltukları, berber koltukları için olanlar
ile hi-fi sistemleri, videolar ve televizyonlar için özel tasarlanmış
kasa ve dolaplarınkiler hariç)

TL 3000

31.00.20.50.00 Ahşaptan diğer mobilyaların aksam, parçaları TL 3000

31.00.20.50.00 Ahşap mobilyaların parçaları (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya
veterinerlik mobilyaları, koltukları, berber koltukları için olanlar
ile hi-fi sistemleri, videolar ve televizyonlar için özel tasarlanmış
kasa ve dolaplarınkiler hariç)

TL 3000
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31.00.20.90.00 Metal veya ahşap dışındaki mobilya parçaları (tıbbi, cerrahi,
dişçilik veya veterinerlik mobilyaları, koltukları, berber koltukları
için olanlar ile hi-fi sistemleri, videolar ve televizyonlar için özel
tasarlanmış kasa ve dolaplarınkiler hariç)

TL 3000

31.00.20.90.00 Diğer maddelerden diğer mobilyaların aksam, parçaları TL 3000

31.01.11.10.00 Metalden resim masaları (90.17 pozisyonundakiler hariç) adet 2600

31.01.11.10.00 Büro için metal çizim masaları (masanın parçası olan makine veya
aletlerle birlikte tasarlanmış veya donatılmış olanlar hariç)

adet 2600

31.01.11.40.00 Metal mobilyalar, bürolarda kullanılan, yüksekliği ≤ 80 cm olanlar adet 2600

31.01.11.40.00 Metalden diğer büro mobilyaları; yükseklik < 80 cm. adet 2600

31.01.11.40.00 Metalden yazı masaları; yükseklik < 80 cm. adet 2600

31.01.11.70.00 Metalden çekmeceli dolaplar, dosya/fiş dolapları >80 cm. adet 2600

31.01.11.70.00 Metal mobilyalar, bürolarda kullanılan, yüksekliği > 80 cm
olanlar

adet 2600

31.01.11.70.00 Metalden diğer büro mobilyaları; yükseklik>80 cm. adet 2600

31.01.11.70.00 Metalden kapılı, kanatlı/sürgülü dolaplar >80 cm. adet 2600

31.01.12.00.00 Ahşap mobilyalar, bürolarda kullanılan adet 2600

31.01.12.00.00 Büro için ahşap diğer büro mobilyaları (yükseklik < 80 cm) adet 2600

31.01.12.00.00 Büro için ahşap kapılı, kanatlı/sürgülü, çekmece.dolap, dosya, fiş
dolap.; yükseklik>80cm.

adet 2600

31.01.12.00.00 Büro için ahşap yazı masaları (yükseklik < 80 cm) adet 2600

31.01.12.00.00 Bürolar için diğer ahşap mobilyalar; yükseklik>80 cm. adet 2600

31.01.13.00.00 Ahşap mobilyalar, mağazalar için adet 2600

31.01.13.00.00 Mağazalarda kullanılan türden ahşap mobilyalar adet 2600

31.02.10.00.00 Ahşap hazır mutfak üniteleri adet 2600

31.02.10.00.00 Mutfaklarda kullanılan türden diğer ahşap mobilyalar adet 2600

31.02.10.00.00 Mutfak mobilyaları adet 2600

31.03.11.00.00 Ahşap somyalar adet 2600

31.03.11.00.00 Diğer somyalar adet 2600

31.03.11.00.00 Metal somyalar adet 2600

31.03.11.00.00 Yatak destekleri (yaylı veya çelik tel ağlı ahşap veya metal
iskeletler, ahşap latalı döşenmiş somya bazaları, divanlar dahil)

adet 2600

31.03.12.30.00 Gözenekli kauçuktan yataklar adet 2600

31.03.12.30.00 Gözenekli kauçuktan yataklar (metal iskeletli olanlar dahil) (su
yatakları, pnömatik yataklar hariç)

adet 2600

31.03.12.50.00 Gözenekli plastikten yataklar (metal iskeletli olanlar dahil) (su
yatakları, pnömatik yataklar hariç)

adet 2600

31.03.12.50.00 Plastik maddelerden yataklar adet 2600

31.03.12.70.00 Metal yaylı yataklar adet 2600

31.03.12.70.00 Yaylı yataklar (gözenekli kauçuk veya plastikten olanlar hariç) adet 2600

31.03.12.90.00 Diğer maddelerden yataklar adet 2600

31.03.12.90.00 Diğer yataklar (yaylı olanlar, gözenekli kauçuk veya plastikten
olanlar hariç)

adet 2600

31.09.11.00.00 Büro ve mağazalar için metalden ayakta durabilen ya da demonte
edilebilen raflar

kg 1500

31.09.11.00.00 Çinko, demir veya çelikten asma yemek dolapları kg 1500
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31.09.11.00.00 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)

kg 1500

31.09.11.00.00 Metalden diğer mobilyalar kg 1500

31.09.11.00.00 Metalden karyolalar kg 1500

31.09.12.30.00 Ahşap yatak odası mobilyaları (duvarlara gömme dolaplar için
bağlantı parçaları, yatak destekleri, lambalar ve aydınlatma
parçaları, ayaklı aynalar, koltuklar hariç)

adet 2600

31.09.12.30.00 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar adet 2600

31.09.12.50.00 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)

adet 2600

31.09.12.50.00 Yemek odaları ve oturma odaları için ahşap mobilyalar adet 2600

31.09.13.00.00 Ahşap asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılacak türden
küçük dolaplar

adet 2600

31.09.13.00.00 Diğer ahşap mobilyalar adet 2600

31.09.13.00.00 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)

adet 2600

31.09.14.30.00 Plastik maddelerden diğer mobilyalar adet 2600

31.09.14.30.00 Plastik mobilyalar (tıbbi, cerrahi, dişçilik/veterinerlik mobilyaları
ile hi-fi sistemler, videolar ve televizyonlar için özel tasarlanmış
kasalar ve dolaplar hariç)

adet 2600

31.09.14.50.00 Diğer maddelerden diğer mobilyalar adet 2600

31.09.14.50.00 Hint kamışı/bambudan diğer mobilyalar adet 2600

31.09.14.50.00 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)

adet 2600

32.11.10.00.00 Gümüşten türk meskukatı; tedavülde olmayan para (altın para
hariç)

kg 1500

32.11.10.00.00 Gümüşten ecnebi meskukatı; tedavülde olmayan para (altın para
hariç)

kg 1500

32.11.10.00.00 Diğer metallerden para; tedavülde olmayan para (altın para hariç) kg 1500

32.11.10.00.00 Diğer metallerden ecnebi meskukatı; tedavülde olmayan para
(altın para hariç)

kg 1500

32.11.10.00.00 Diğer metal para kg 1500

32.11.10.00.00 Madeni paralar (kişisel süs eşyalarına (takı vb.) monte edilmiş
madeni paralar ile sadece hurda veya artık metal olarak
kullanılabilen madeni paralar hariç)

kg 1500

32.12.11.00.00 Kültür incileri, değerli veya yarı değerli taşlar (sentetik veya
yeniden oluşturulmuş, işlenmiş fakat takı haline getirilmemiş
olanlar dahil)

TL 3000

32.12.11.00.00 Kültür incileri (işlenmiş olanlar) TL 3000

32.12.11.00.00 Diğer kıymetli ve yarı kıymetli taşlar (elmas hariç) başka şekilde
işlenmiş

TL 3000

32.12.11.00.00 Diğer elmaslar (sanayide kullanılmayan) TL 3000

32.12.11.00.00 Akik taşları; başka şekilde işlenmiş TL 3000
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32.12.11.00.00 Safir (başka şekilde işlenmiş) TL 3000

32.12.11.00.00 Zümrüt (başka şekilde işlenmiş) TL 3000

32.12.11.00.00 Yakut (rubi) (başka şekilde işlenmiş) TL 3000

32.12.11.00.00 Sentetik/terkipten elde edilen kıymetli/yarı kıymetli taşlar;
sanayide kullanılan

TL 3000

32.12.11.00.00 Sentetik/terkipten elde edilen kıymetli/yarı kıymetli taşlar; diğer TL 3000

32.12.12.00.00 Diğer elmaslar (sanayide kullanılan) TL 3000

32.12.12.00.00 Diğer tabii/sentetik kıymetli/yarı kıymetli taşların toz ve pudraları;
diğer

TL 3000

32.12.12.00.00 Sanayi elmasları, işlenmiş; doğal veya sentetik değerli ya da yarı
değerli taşların döküntü ve tozları

TL 3000

32.12.12.00.00 Elmastan toz ve pudraları; sanayide kullanılanlar TL 3000

32.12.12.00.00 Elmastan toz ve pudraları; diğer TL 3000

32.12.12.00.00 Diğer tabii/sentetik kıymetli/yarı kıymetli taşların toz, pudraları;
sanayide kul.

TL 3000

32.12.13.30.01 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)

TL 3000

32.12.13.30.02 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)

TL 3000

32.12.13.30.03 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)

TL 3000

32.12.13.30.04 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)

TL 3000

32.12.13.51.00 Gümüşten kuyumcu eşyası, aksamı (diğer kıymetli metallerle
kaplı/yaldızlı/değil)

TL 3000

32.12.13.51.00 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)

TL 3000

32.12.13.53.00 Altından kuyumcu eşyası, aksamı (diğer kıymetli metallerle
kaplı/yaldızlı/değil)

TL 3000

32.12.13.53.00 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)

TL 3000
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32.12.13.53.00 Diğer kıymetli metallerden kuyumcu eşyası, aksamı (metalle
kaplı/yaldızlı/değil)

TL 3000

32.12.13.55.00 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)

TL 3000

32.12.13.55.00 Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden kuyumcu eşyası ve
aksamı

TL 3000

32.12.14.00.00 Değerli metalden diğer ürünler; doğal inciden veya kültür
incisinden ürünler ile değerli ya da yarı değerli taşlardan ürünler

TL 3000

32.12.14.00.00 Tabii kıymetli/yarı kıymetli taşlardan kolye, bilezik, diğer eşya;
klipssiz, basit

TL 3000

32.12.14.00.00 Tabii kıymetli/yarı kıymetli taşlardan kolye, bilezik, diğer eşya;
diğer

TL 3000

32.12.14.00.00 Tabii inciden kolyeler, bilezikler TL 3000

32.12.14.00.00 Tabii inciden diğer eşya TL 3000

32.12.14.00.00 Kültür incisinden kolyeler, bilezikler TL 3000

32.12.14.00.00 Kültür incisinden diğer eşya TL 3000

32.12.14.00.00 Kıymetli/yarı kıymetli taşlardan (tabii, sentetik/terkipten) diğer
eşya

TL 3000

32.12.14.00.00 Kıymetli metallerle kaplı kol saati bilezikleri TL 3000

32.12.14.00.00 Kıymetli metallerle kaplama metallerle kaplı kol saati bilezikleri TL 3000

32.12.14.00.00 Kıymetli metallerle kaplama metallerden olan diğer eşya TL 3000

32.12.14.00.00 Gümüşten diğer eşya TL 3000

32.12.14.00.00 Diğer kıymetli metallerden diğer eşya TL 3000

32.12.14.00.00 Altından diğer eşya TL 3000

32.13.10.00.00 Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler
(adi metaller hariç)

kg 1500

32.13.10.00.00 Taklit mücevherci eşyası (plastik maddelerden ve camdan olan) kg 1500

32.13.10.00.00 Taklit diğer mücevherci eşyası kg 1500

32.13.10.00.00 Adi metallerden kol düğmeleri vb. düğmeler kg 1500

32.13.10.00.00 Altınla kaplanmış olan kol saati bilezikleri kg 1500

32.13.10.00.00 Bakırdan saat ve gözlük zinciri kg 1500

32.13.10.00.00 Diğer adi metallerle kaplı kol saati bilezikleri kg 1500

32.13.10.00.00 Taklit mücevherci eşyası (ahşap olan) kg 1500

32.13.10.00.00 Diğer adi metallerden taklit mücevherci eşyası kg 1500

32.13.10.00.00 Taklit mücevherci eşyası (diğer hayvansal, bitkisel/mineral
maddelerden olan)

kg 1500

32.13.10.00.00 Taklit mücevherci eşyası (her nevi boynuzdan olan) kg 1500

32.13.10.00.00 Taklit mücevherci eşyası (işlenmiş bağadan olan) kg 1500

32.13.10.00.00 Taklit mücevherci eşyası (işlenmiş fildişinden olan) kg 1500

32.13.10.00.00 Taklit mücevherci eşyası (işlenmiş kemikten olan) kg 1500

32.13.10.00.00 Taklit mücevherci eşyası (işlenmiş sedeften olan) kg 1500

32.13.10.00.00 Taklit mücevherci eşyası (mercandan olan) kg 1500

32.13.10.00.00 Taklit mücevherci eşyası; camdan aksamı olanlar kg 1500

32.13.10.00.00 Taklit mücevherci eşyası; altın, gümüş/platinle kaplama olanlar kg 1500

32.13.10.00.00 Taklit mücevherci eşyası (yontulmaya elverişli taşlardan olan) kg 1500
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32.13.10.00.00 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)

kg 1500

32.20.11.10.00 Yeni düz piyanolar adet 2600

32.20.11.10.00 Akustik yeni düz piyanolar (duvar piyanoları) (otomatik düz
piyanolar dahil)

adet 2600

32.20.11.30.00 Akustik kuyruklu piyanolar (otomatik kuyruklu piyanolar dahil) adet 2600

32.20.11.30.00 Kuyruklu piyanolar adet 2600

32.20.11.50.00 Klavsenler ve klavyeli telli aletler adet 2600

32.20.11.50.00 Klavyeli yaylı/telli çalgılar (klavsenler, çembalolar, çimbaliler
dahil)

adet 2600

32.20.12.00.00 Gitarlar; diğer şekilde ses verenler adet 2600

32.20.12.00.00 Diğer yaylı/telli müzik aletleri adet 2600

32.20.12.00.00 Diğer telli müzik aletleri adet 2600

32.20.12.00.00 Kemanlar adet 2600

32.20.12.00.00 Yayla çalınan diğer telli müzik aletleri adet 2600

32.20.13.10.00 Borulu ve klavyeli orglar, armonyumlar ve benzeri metal dilli
klavyeli çalgılar

adet 2600

32.20.13.10.00 Borulu ve klavyeli orglar; armonyumlar ve klavyeli ve metal dilli
benzeri aletler

adet 2600

32.20.13.40.00 Ağız armonikaları adet 2600

32.20.13.40.00 Akordeonlar ve benzeri aletler: adet 2600

32.20.13.40.00 Akordiyonlar ve benzeri çalgılar; mızıkalar adet 2600

32.20.13.70.00 Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik
aletleri

adet 2600

32.20.13.70.00 Diğer nefesli müzik aletleri adet 2600

32.20.13.70.00 Diğer üflemeli çalgılar adet 2600

32.20.14.00.00 Dijital piyanolar adet 2600

32.20.14.00.00 Elektrikle ses üreten/yükselten klavyeli diğer müzik aletleri adet 2600

32.20.14.00.00 Sıntizayzır'lar adet 2600

32.20.14.00.00 Orglar adet 2600

32.20.14.00.00 Klavyeli diğer müzik aletleri adet 2600

32.20.14.00.00 Gitarlar (sesin elektrikle üretildiği) adet 2600

32.20.14.00.00 Elektronik müzik aletleri veya klavyeli çalgılar (elektrik gücüyle
ses üreten veya sesi güçlendirilen enstrümanlar)

adet 2600

32.20.15.10.00 Vurularak çalınan müzik aletleri adet 2600

32.20.15.10.00 Vurmalı çalgılar adet 2600

32.20.15.30.00 Düdükler, çağrı boruları, laternalar vb. müzik aletleri TL 3000

32.20.15.30.00 Müzik kutuları TL 3000

32.20.15.30.00 Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, öten mekanik kuşlar,
müzikli testereler, çıngıraklar, ağızla çalıştırılan sirenler, çığırtkan
çağrılar; ağızla üflenen çağrı boruları ve düdükler

TL 3000

32.20.16.00.00 Metronomlar, akort düdükleri ve diyapazonlar TL 3000

32.20.16.00.00 Metronomlar, akort çatalları (diyapazonlar) ve akort düdükleri;
müzik kutuları için mekanizmalar; müzik aleti telleri

TL 3000

32.20.16.00.00 Müzik aletlerinin telleri TL 3000

32.20.16.00.00 Müzik kutuları için mekanizmalar TL 3000
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32.20.20.00.00 Sesi elektrikle üreten müzik aletlerinin aksam, parçaları TL 3000

32.20.20.00.00 Piyanolara ait aksam, parça ve aksesuar TL 3000

32.20.20.00.00 Nefesle çalınan diğer müzik aletlerinin aksam, parçası TL 3000

32.20.20.00.00 Müzik aletlerinin parça ve aksesuarları TL 3000

32.20.20.00.00 Diğer müzik aletlerinin aksam, parça ve aksesuarları TL 3000

32.20.20.00.00 Telli müzik aletleri için aksam, parça ve aksesuar TL 3000

32.30.11.31.00 Diğer kayaklar çift 2500

32.30.11.31.00 Kayaklar, kış sporları için çift 2500

32.30.11.31.00 Uzun mesafe kar kayağı çift 2500

32.30.11.31.00 Yokuş aşağı iniş için diğer tek kar kayakları çift 2500

32.30.11.31.00 Yokuş aşağı iniş için tek kar kayakları ve snowboard çift 2500

32.30.11.37.00 Kar kayağı yapmaya mahsus diğer malzemeler TL 3000

32.30.11.37.00 Kayak bağlayıcıları TL 3000

32.30.11.37.00 Kayak bağlayıcıları, kayak batonu ve kayak sopası TL 3000

32.30.11.50.00 Tekerlekli patenler TL 3000

32.30.11.50.00 Buz patenleri TL 3000

32.30.11.50.00 Buz patenleri ve tekerlekli patenler için aksam, parça ve aksesuar TL 3000

32.30.11.50.00 Buz patenleri ve tekerlekli patenler, patenli botlar dahil; bunların
parça ve aksesuarları

TL 3000

32.30.12.00.00 Ayakkabı; kayak, kuzey disiplini kayak çift 2500

32.30.12.00.00 Ayakkabı; kar sörfü için çift 2500

32.30.12.00.00 Ayakkabı; kayak, kuzey disiplini kayak (yüzü deriden) çift 2500

32.30.12.00.00 Kayak ayakkabıları, karda kullanılan (kayak botları, vb. dahil) çift 2500

32.30.13.00.00 Rüzgar sörfleri TL 3000

32.30.13.00.00 Su kayakları, sörf tahtaları ve su sporları yapmak için diğer
malzemeler

TL 3000

32.30.13.00.00 Su kayağı araçları, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri ve su sporlarına
özgü diğer ekipmanlar

TL 3000

32.30.14.00.00 Güç ayarlanabilir kültür-fizik, jimnastik/atletizm eşya ve
malzemesi

TL 3000

32.30.14.00.00 Diğer kültür-fizik, jimnastik/atletizm eşya ve malzemesi TL 3000

32.30.14.00.00 Jimnastik ve atletizm eşya ve ekipmanları ile form tutma
merkezlerine ait eşya ve ekipmanlar

TL 3000

32.30.15.10.00 Deriden spor eldivenler, tek parmaklı spor eldivenleri ve
parmaksız spor eldivenleri (boks eldivenleri)

çift 2500

32.30.15.10.00 Spor eldivenleri; terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden çift 2500

32.30.15.10.00 Spor eldivenleri; tabii deri ve köseleden çift 2500

32.30.15.30.00 Golf oyunlarına mahsus diğer malzeme TL 3000

32.30.15.30.00 Golf sopaları (komple) TL 3000

32.30.15.30.00 Golf sopaları ve diğer golf ekipmanları (golf topları dahil) TL 3000

32.30.15.30.00 Golf sopalarının aksam, parçaları TL 3000

32.30.15.30.00 Golf topları TL 3000

32.30.15.50.00 Masa tenisi için diğer eşya ve malzeme TL 3000

32.30.15.50.00 Masa tenisi eşyaları ve ekipmanları (raketler, toplar, ağlar dahil) TL 3000

32.30.15.50.00 Masa tenisi için raketler,toplar,fileler TL 3000

32.30.15.60.00 Tenis raketleri, badminton raketleri veya benzeri raketler, telli
olsun veya olmasın

adet 2600
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32.30.15.60.00 Tenis raketleri adet 2600

32.30.15.60.00 Tüylü top raketleri/benzerleri adet 2600

32.30.15.80.00 Toplar (golf topları, masa tenisi topları, tedavi (jimnastik, kas
çalıştırıcı, vb.) topları ve top biçimindeki boks torbaları hariç)

adet 2600

32.30.15.80.00 Tenis topları adet 2600

32.30.15.80.00 Şişirilebilen toplar (diğer) adet 2600

32.30.15.80.00 Şişirilebilen toplar (deriden olanlar) adet 2600

32.30.15.80.00 Kriket ve polo topları adet 2600

32.30.15.80.00 Diğer toplar adet 2600

32.30.15.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış spor ve açık hava oyunları için
diğer eşya ve ekipmanlar (şişirilebilir yüzme ve çocuk havuzları,
vb.)

TL 3000

32.30.15.90.00 Kriket/polo malzemesi (toplar hariç) TL 3000

32.30.15.90.00 Kültür fizik, jimnastik, atletizm, diğer spor/açık hava oyunları için
diğer eşya ve malzemesi

TL 3000

32.30.15.90.00 Spor yapmada kullanılan bacak koruyucular, tozluklar, dolaklar
vb

TL 3000

32.30.16.00.00 Olta makaraları TL 3000

32.30.16.00.00 Olta iğneleri; diğer TL 3000

32.30.16.00.00 Olta iğneleri (misina takılmamış) TL 3000

32.30.16.00.00 Olta değnekleri TL 3000

32.30.16.00.00 Balık avcılığında kullanılan olta iğneleri ve kancaları TL 3000

32.30.16.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış avcılık veya balıkçılık eşyaları;
olta çubukları, diğer olta takımları

TL 3000

32.30.16.00.00 Diğer balık takımları; balık yakalamaya mahsus el kepçeleri,
kelebek ağları vb

TL 3000

32.40.11.00.00 Oyuncak bebekler adet 2600

32.40.12.00.00 Hayvan, insan dışı yaratıkları tasvir eden oyuncak; diğerleri adet 2600

32.40.12.00.00 Hayvan, insan dışı yaratıkları tasvir eden oyuncak; içleri
doldurulmuş olan

adet 2600

32.40.12.00.00 Oyuncak hayvanlar veya diğer yaratıklar adet 2600

32.40.13.00.00 Oyuncak bebeklerin parça ve aksesuarları TL 3000

32.40.13.00.00 Sadece insan şeklinde yapma bebeklerin aksam, parçası TL 3000

32.40.20.00.00 Diğer inşaat takımları ve inşaat oyuncakları; diğer maddelerden TL 3000

32.40.20.00.00 Diğer inşaat takımları ve inşaat oyuncakları; plastik maddelerden TL 3000

32.40.20.00.00 Elektrikli trenler; birleştirilecek türden küçültülmüş modeller TL 3000

32.40.20.00.00 Oyuncak trenler ve bunların parçaları; diğer küçültülmüş boyutlu
modeller/maketler veya inşaa edilebilen oyuncaklar

TL 3000

32.40.31.00.00 Üç tekerlekli bisikletler adet 2600

32.40.31.00.00 Çocukların sürmesine uygun olarak tasarlanmış tekerlekli
oyuncaklar (mekanizmalı, zincirli bisikletler hariç); oyuncak
bebek arabaları

adet 2600

32.40.31.00.00 Skutur, pedallı araba vb. tekerlekli oyuncak adet 2600

32.40.31.00.00 Oyuncak bebekler için arabalar adet 2600

32.40.32.00.00 Bilmeceler; diğerleri adet 2600

32.40.32.00.00 Yap-bozlar adet 2600

32.40.32.00.00 Bilmeceler; ahşap olanlar adet 2600

32.40.39.20.00 Diğer oyuncak ve modeller (motorlu olanlar); diğer maddelerden adet 2600
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32.40.39.20.00 Diğer oyuncaklar (takım/set halinde olanlar) adet 2600

32.40.39.20.00 Oyuncak müzik alet ve cihazları adet 2600

32.40.39.20.00 Oyuncak müzik aletleri ve cihazları; takım halindeki oyuncaklar
(elektrikli trenler, küçültülmüş model montaj takımları, inşa
oyuncakları ile yap-bozlar hariç); motorlu oyuncaklar ve
modeller; oyuncak silahlar

adet 2600

32.40.39.20.00 Oyuncak silahlar adet 2600

32.40.39.20.00 Diğer oyuncak ve modeller (motorlu olanlar); plastikten adet 2600

32.40.39.40.00 Diğer plastik oyuncaklar TL 3000

32.40.39.40.00 Diğer oyuncaklar; plastikten TL 3000

32.40.39.60.00 Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller TL 3000

32.40.39.60.00 Metalden pres döküm minyatür oyuncak modelleri TL 3000

32.40.39.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer oyuncaklar TL 3000

32.40.39.90.00 Diğer oyuncaklar; diğer maddelerden TL 3000

32.40.41.00.00 Oyun kağıtları kg 1500

32.40.42.10.00 Diğer bilardo eşyası ve teferruatı TL 3000

32.40.42.10.00 Bilardo için kullanılan eşya ve aksesuarlar (mekanik sayaçlar,
zaman ölçerler ve ısteka askıları hariç)

TL 3000

32.40.42.10.00 Bilardo masaları (ayaklı/ayaksız) TL 3000

32.40.42.10.00 Bilardo tebeşirleri TL 3000

32.40.42.30.00 Madeni para, jetonla çalışan diğer oyun makinelerin aksam,
parçası

adet 2600

32.40.42.30.00 Flipper adet 2600

32.40.42.30.00 Madeni para, banknot, jeton veya benzerleriyle çalışan oyun
makineleri (bowling pist ekipmanları hariç)

adet 2600

32.40.42.30.00 Madeni para, jeton, banka kartı ile çalışan diğer oyun makineleri;
ekranlı olanlar

adet 2600

32.40.42.30.00 Madeni para, jetonla çalışan diğer oyun makineleri; diğer adet 2600

32.40.42.50.00 Takım halinde elektrikli yarış arabaları (yarış oyunları özelliğine
sahip)

adet 2600

32.40.42.50.00 Araba yarış setleri, yarışa dayanan oyun karakterindekiler adet 2600

32.50.11.30.00 Diğer dişçilik teçhizatı ile kombine haldeki dişçi tornaları adet 2600

32.50.11.30.00 Dişçi aeratörleri, diğer dişçilik gereçleriyle tek bir temel üzerinde
kombine edilmiş olsun veya olmasın

adet 2600

32.50.11.30.00 Dişçi tornalarının aksam; parçaları adet 2600

32.50.11.30.00 Dişçi tornaları (frezeleri) adet 2600

32.50.11.50.00 Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazların aksam ve parçaları adet 2600

32.50.11.50.00 Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar: adet 2600

32.50.11.50.00 Dişçilikte kullanılan alet ve cihazlar (dişçi aeratörleri hariç) adet 2600

32.50.11.50.00 Dişçi tornalarında kullanılmaya mahsus bilenler, diskler, delici
uçlar vs.

adet 2600

32.50.12.00.00 Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletleri adet 2600

32.50.12.00.00 Elektrikli tıbbi, cerrahi ve laboratuvar sterilizatörleri adet 2600

32.50.12.00.00 Diğer tıbbi, cerrahi ve laboratuvar sterilizatörleri adet 2600

32.50.13.11.00 Diğer maddelerden insülin şırıngaları adet 2600

32.50.13.11.00 Plastik maddelerden diğer şırıngalar adet 2600

32.50.13.11.00 Diğer maddelerden tıpta kullanılan şırıngalar adet 2600

32.50.13.11.00 Diğer maddelerden tüberkülin şırıngası adet 2600
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32.50.13.11.00 Şırıngalar, iğneli olsun veya olmasın (tıpta, cerrahide, dişçilikte
veya veterinerlikte kullanılanlar)

adet 2600

32.50.13.11.00 Diğer maddelerden kulak yıkama şırıngası adet 2600

32.50.13.11.00 Diğer maddelerden diğer şırıngaları adet 2600

32.50.13.11.00 Plastik maddelerden tüberkülin şırıngalar adet 2600

32.50.13.11.00 Plastik maddelerden bir kullanımlık steril şırıngalar adet 2600

32.50.13.13.00 Metalden boru şeklinde diğer iğneler adet 2600

32.50.13.13.00 Metalden boru şeklinde şırınga iğnesi (bir kullanımlık) adet 2600

32.50.13.13.00 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan tüp
şeklinde metal iğneler

adet 2600

32.50.13.15.00 Cerrahi dikiş iğneleri adet 2600

32.50.13.15.00 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan dikiş
iğneleri

adet 2600

32.50.13.17.00 Diğer şırınga, iğne kateter vb. adet 2600

32.50.13.17.00 Diğer kateterler adet 2600

32.50.13.17.00 Damar içi kateterlersteril, tek kullanımlık, anjiyografi için adet 2600

32.50.13.17.00 Damar içi kateterlersteril, tek kullanımlık (santral venüs
kateterleri)

adet 2600

32.50.13.17.00 Damar içi kateterlersteril, tek kullanımlık (iğne ile birlikte
periferik olanlar)

adet 2600

32.50.13.17.00 Damar içi kateterlersteril, tek kullanımlık (balonla dilatasyon için) adet 2600

32.50.13.17.00 Hemodializ seti (kanül) adet 2600

32.50.13.17.00 Serum ve kan verme seti (kanül) adet 2600

32.50.13.17.00 Kelebek set (kanül) adet 2600

32.50.13.17.00 İğneler, kateterler, kanüller vb. (tıpta, cerrahide, dişçilikte veya
veterinerlikte kullanılanlar) (tıpta, cerrahide, dişçilikte veya
veterinerlikte kullanılan tüp şeklindeki metal iğneler ve dikiş
iğneleri hariç)

adet 2600

32.50.13.17.00 İdrar sondasınelaton adet 2600

32.50.13.17.00 İdrar sondasıfoley adet 2600

32.50.13.20.00 Göz tıbbına ait optik alet ve cihazlar adet 2600

32.50.13.20.00 Göz biliminde kullanılan alet ve cihazlar adet 2600

32.50.13.20.00 Göz tıbbına ait optik alet/cihazların aksam; parçaları adet 2600

32.50.13.20.00 Göz tıbbına ait optik olmayan alet ve cihazlar adet 2600

32.50.13.20.00 Göz tıbbına ait optik olmayan alet ve cihazların aksam/parçaları adet 2600

32.50.13.33.00 Kan basıncını ölçmeye mahsus alet ve cihazların aksam ve parçası adet 2600

32.50.13.33.00 Kan basıncını ölçme alet ve cihazları (tansiyon aletleri,
tansiyometreler, osilometreler dahil)

adet 2600

32.50.13.33.00 Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar adet 2600

32.50.13.33.00 Kan basıncını ölçmeye mahsus mekanik tansiyon aleti adet 2600

32.50.13.33.00 Kan basıncını ölçmeye mahsus elektronik tansiyon aleti adet 2600

32.50.13.35.00 Endoskoplar, tıbbi amaçlar için adet 2600

32.50.13.35.00 Endekskoplar ait aksam; parçalar adet 2600

32.50.13.35.00 Endekskoplar adet 2600

32.50.13.40.00 Klinik veya veterinerlik termometreleri, sıvıyla doldurulmuş ve
doğrudan okunanlar (diğer aletlerle birleştirilmiş olanlar hariç)

adet 2600

32.50.13.40.00 Kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan termometreler adet 2600

32.50.13.53.00 Diğer suni böbrek makineleri adet 2600
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32.50.13.53.00 Diyaliz ve fistula setleri adet 2600

32.50.13.53.00 Böbrek diyaliz cihazları adet 2600

32.50.13.53.00 Böbrek diyaliz makinelerinin aksam; parçaları adet 2600

32.50.13.53.00 Böbrek makineleri adet 2600

32.50.13.55.00 Diğer dietermi cihazları aksam; parçalar adet 2600

32.50.13.55.00 Diğer dietermi cihazları adet 2600

32.50.13.55.00 Diyatermik cihazlar (ultrasonikler dahil) adet 2600

32.50.13.55.00 Ultrasonik diatermi cihazları adet 2600

32.50.13.55.00 Ultrasonik diatermi cihazları aksam; parçaları adet 2600

32.50.13.63.00 Kan torbaları (transfüzyon cihazları) adet 2600

32.50.13.63.00 Transfüzyon cihazları adet 2600

32.50.13.63.00 Transfüzyon cihazları (kan depolama için özel cam şişeler hariç) adet 2600

32.50.13.63.00 Transfüzyon cihazlarının aksam; parçaları adet 2600

32.50.13.65.00 Anestezi alet ve cihazlarının aksam; parçaları adet 2600

32.50.13.65.00 Anestezi alet ve cihazlar adet 2600

32.50.13.65.00 Anestezi cihaz ve aletleri adet 2600

32.50.13.73.00 Ultrasonik litotripsi aletleri adet 2600

32.50.13.73.00 Ultrasonik litotripsi cihazları adet 2600

32.50.13.79.00 Sinir stimilasyonu cihazları adet 2600

32.50.13.79.00 Rahim içi aletler adet 2600

32.50.13.79.00 Her nevi bisturiler adet 2600

32.50.13.79.00 Tıbbi alet ve cihazlarının aksam ve parçaları adet 2600

32.50.13.79.00 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan diğer alet ve
cihazlar: diğerleri

adet 2600

32.50.13.79.00 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan diğer alet ve
cihazlar

adet 2600

32.50.13.80.00 Santrifüjler, laboratuvarlarda kullanılanlar (krema ayırıcılar,
çamaşır kurutma makineleri hariç)

adet 2600

32.50.13.80.00 Laboratuvarlarda kullanılan diğer santrifüjler adet 2600

32.50.13.80.00 Sivil hava taşıtları için laboratuvarlarda kullanılan santrifüjler adet 2600

32.50.21.30.00 Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri adet 2600

32.50.21.30.00 Diğer mekanoterapi ve psikoterapi cihazları adet 2600

32.50.21.30.00 Diğer mekanoterapi ve psikoterapi cihazlarının aksam; parçaları adet 2600

32.50.21.30.00 Elektrikli ve vibratörlü masaj cihazları adet 2600

32.50.21.30.00 Elektrikli ve vibratörlü masaj cihazlarının aksam, parçaları adet 2600

32.50.21.30.00 Mekano terapi cihazları, masaj aletleri, psikolojik eğilim-testi
aletleri (tamamen hareketsiz mekano terapi cihazları hariç)

adet 2600

32.50.21.30.00 Mekanoterapi cihazları adet 2600

32.50.21.30.00 Psikotekni cihazları adet 2600

32.50.21.80.00 Ozon terapi, oksijen terapi, aerosol terapi ve solunum cihazları adet 2600

32.50.21.80.00 Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer
terapik teneffüs cihazları

adet 2600

32.50.21.80.00 Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer
terapik teneffüs cihazlarının aksam ve parçaları

adet 2600

32.50.22.35.00 Suni eklemler adet 2600

32.50.22.39.00 Diğer ortopedik cihazlar TL 3000

32.50.22.39.00 Kemik tespit malzemesi (tıbbi çiviler ve plaklar dahil) (paslanma TL 3000



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

32.50.22.39.00 Diğer kırıklara mahsus cihazlar TL 3000

32.50.22.39.00 Ortopedik cihazlar, cebireler ve kırıklar için diğer aletler TL 3000

32.50.22.39.00 Vücudun şekil ve bozukluklarını önlemeye/düzeltmeye mahsus
cihazlar

TL 3000

32.50.22.39.00 Ortopedik çekme ve germe cihazları (traksiyon) TL 3000

32.50.22.53.00 Plastik maddelerden protez dişler adet 2600

32.50.22.53.00 Protez dişler, plastikten (sabitlemek için kullanılan metal kazıklar
dahil) (takma dişler veya kısmi takma dişler hariç)

adet 2600

32.50.22.55.00 Diğer maddelerden protez dişler adet 2600

32.50.22.55.00 Protez dişler, plastikten olmayanlar (sabitlemek için kullanılan
metal kazıklar dahil) (takma dişler veya kısmi takma dişler hariç)

adet 2600

32.50.22.59.00 Protez diş bağlantı parçaları TL 3000

32.50.22.59.00 Dişçilikte kullanılan bağlantı parçaları (takma dişler ve kısmi
takma dişler, metal kuronlar, kalay çubuklar, paslanmaz çelik
çubuklar dahil) (protez dişler hariç)

TL 3000

32.50.22.90.00 Diğer uzuv ve organ iç protezleri TL 3000

32.50.22.90.00 İnter; okiler lensler TL 3000

32.50.22.90.00 Diğer uzuv ve organ dış protezleri TL 3000

32.50.22.90.00 Diğer protez organlar TL 3000

32.50.22.90.00 Kalp kapakçıkları TL 3000

32.50.22.90.00 Suni uzuvlar (protez dişler ve dişçilikte kullanılan bağlantı
parçaları, protez eklemler, ortopedi ve kırık cihazları, kalp pilleri
hariç)

TL 3000

32.50.22.90.00 Protez gözler TL 3000

32.50.23.00.00 Diğer aksam; parçalar TL 3000

32.50.23.00.00 Körler için yardımcı elektronik cihazlar TL 3000

32.50.23.00.00 HS 90.21'deki (Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus cihazlar,
işitme cihazı vb.) ürün ve cihazların parça ve aksesuarları

TL 3000

32.50.23.00.00 Suni uzuvları tamamlayıcı aksam; parçalar TL 3000

32.50.30.30.00 Berber koltukları vb. koltuklar TL 3000

32.50.30.30.00 Dişçilik, berber veya benzeri sandalyeler ve bunların parçaları
(tükürük hokkalı ağız çalkalayıcıları, dişçilik cihazları ile
birleştirilmiş sandalyeler hariç)

TL 3000

32.50.30.30.00 Dişçi ve berber koltuklarının aksam; parçaları TL 3000

32.50.30.30.00 Dişçi koltukları TL 3000

32.50.30.50.00 Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan mobilya, masa, karyola vb.
aksam; parçalar

TL 3000

32.50.30.50.00 Ortopedik masalar TL 3000

32.50.30.50.00 Mekanik tertibatlı karyolalar TL 3000

32.50.30.50.00 Eğme, döndürme, yükseltme ve alçaltmalı mekanik tertibatlı
ameliyat masaları

TL 3000

32.50.30.50.00 Tıpta, cerrahide veya veterinerlikte kullanılan mobilyalar ve
bunların parçaları (X- ışını uygulaması için özel masa ve koltuklar
hariç)

TL 3000

32.50.30.50.00 Diğer hareketli mobilya, karyola, koltuk, masa vb. TL 3000

32.50.41.30.00 Kontakt lensler adet 2600

32.50.41.53.00 Görme kusuru için olmayan, işlenmiş diğer madde gözlük camı adet 2600

32.50.41.53.00 Görme kusuru için olmayan camdan gözlük camları adet 2600
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32.50.41.53.00 Monte edilmemiş gözlük camları, görme kusurlarının giderilmesi
için olanlar

adet 2600

32.50.41.55.00 Monte edilmemiş tek odaklı gözlük camları, görme kusurlarının
giderilmesi için ve iki tarafı da işlenmiş olanlar

adet 2600

32.50.41.55.00 Görme kusuru için tek odaklı, iki yüzü işlenmiş camdan gözlük
camı

adet 2600

32.50.41.55.00 Görme kusuru için tek odaklı işlenmiş diğer madde gözlük camı adet 2600

32.50.41.59.00 Görme kusuruna diğer çeşit, işlenmiş, diğer madde gözlük camı adet 2600

32.50.41.59.00 Görme kusuru için diğer iki yüzü işlenmiş camdan gözlük camı adet 2600

32.50.41.59.00 Monte edilmemiş gözlük camları, görme kusurlarının giderilmesi
için ve iki tarafı da işlenmiş olanlar (tek odaklı camlar hariç)

adet 2600

32.50.41.70.00 Monte edilmemiş gözlük camları, görme kusurlarının giderilmesi
için olanlar (iki tarafı da işlenmiş olanlar hariç)

adet 2600

32.50.41.70.00 Görme kusuruna iki yüzü de işlenmiş diğer maddelerden gözlük
camı

adet 2600

32.50.41.70.00 Camdan diğer gözlük camları adet 2600

32.50.42.50.00 Diğer güneş gözlükleri adet 2600

32.50.42.50.00 Güneş gözlükleri adet 2600

32.50.42.50.00 Optik tarzda işlenmiş camları olan güneş gözlükleri adet 2600

32.50.42.50.00 Plastik camlı güneş gözlükleri adet 2600

32.50.42.90.00 Optik tarzda işlenmiş plastik diğer gözlükler TL 3000

32.50.42.90.00 Plastik camlı diğer gözlükler TL 3000

32.50.42.90.00 Diğer röntgen gözlükleri TL 3000

32.50.42.90.00 Gözlükler ve benzerleri, düzeltici, koruyucu ve diğer amaçlı
(güneş gözlükleri hariç)

TL 3000

32.50.42.90.00 Optik tarzda işlenmiş camları olan diğer gözlükler TL 3000

32.50.42.90.00 Plastik camlı röntgen gözlükleri TL 3000

32.50.42.90.00 Diğer gözlükler TL 3000

32.50.43.50.00 Plastik çerçeveler, gözlükler, vb. için olanlar adet 2600

32.50.43.50.00 Plastikten gözlük çerçeveleri adet 2600

32.50.43.90.00 Diğer maddelerden gözlük çerçeveleri adet 2600

32.50.43.90.00 Adi metallerden gözlük çerçeveleri adet 2600

32.50.43.90.00 Plastik olmayan çerçeveler, gözlükler vb. için olanlar adet 2600

32.50.43.90.00 Kıymetli metal/kıymetli metal kaplı gözlük çerçeveleri adet 2600

32.50.44.00.00 Gözlük ve benzerleri için çerçeve parçaları (adi metalden vidalar,
zincirler ve yaylar hariç)

TL 3000

32.50.44.00.00 Gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüğü aksam, parçaları TL 3000

32.50.50.10.00 Diğer dişçi çimentosu ve diğer diş dolgu maddeleri TL 3000

32.50.50.10.00 Çinko-fosfat siman TL 3000

32.50.50.10.00 Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar; sentetik kemik
greftleri

TL 3000

32.50.50.10.00 Dişçi çimentoları ve diğer diş dolgu maddeleri; kemiklerin
tedavisinde kullanılan çimentolar

TL 3000

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

TL 3000

32.50.50.20.00 Jel preparatlar, (insan sağlığı ve veterinerlikte, cerrahi
operasyonlar ve fiziksel tetkiklerde kayganlaştırıcı maddeler
olarak ve vücut ve tıbbi aletler arasında bağlantı aracı olarak
kullanılanlar)

TL 3000
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32.50.50.30.00 Plastikten cerrahi poliglaktin iplik TL 3000

32.50.50.30.00 Plastikten cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar TL 3000

32.50.50.30.00 Plastikten; cerrahide ve dişçilikte kullanılan diğer malzemeler TL 3000

32.50.50.30.00 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

TL 3000

32.50.50.30.00 Diğer maddelerden cerrahi paslanmaz çelik tel TL 3000

32.50.50.30.00 Diğer maddelerden cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril
hemostatlar

TL 3000

32.50.50.30.00 Plastikten cerrahi poliamid iplik TL 3000

32.50.50.30.00 Plastiklerden cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı
önleyiciler

TL 3000

32.50.50.30.00 Örme mensucattan; cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril
hemostatlar

TL 3000

32.50.50.30.00 Örme mensucattan cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı
önleyiciler

TL 3000

32.50.50.30.00 Diğer maddelerden cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı
önleyiciler

TL 3000

32.50.50.30.00 Diğer maddelerden cerrahide ve dişçilikte kullanılan diğer
malzemeler

TL 3000

32.50.50.30.00 Örme mensucattan cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril
hemostatlar

TL 3000

32.91.11.10.00 Çalı/bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel maddelerden
süpürge

adet 2600

32.91.11.10.00 Süpürgeler ve fırçalar, ince dallar veya diğer bitkisel
malzemelerden olanlar

adet 2600

32.91.11.40.00 Elle kullanılan mekanik yer süpürgeleri aksam, parçaları
(motorsuz)

adet 2600

32.91.11.40.00 Ev tipi fırça, süpürgeler (ayakkabı, elbise fırça. dahil) hayvan
bakımı için fırça

adet 2600

32.91.11.40.00 Mekanik süpürgeler (motorsuz) adet 2600

32.91.11.40.00 Mekanik yer süpürgeleri (motorsuz, elle çalışan) ile diğer fırçalar
(yol, ev veya hayvanlar için olanlar) (elbise, ayakkabı vb. fırçalar
dahil)

adet 2600

32.91.11.40.00 Tüyden toz süpürgeleri adet 2600

32.91.11.40.00 Yol süpürme fırçaları adet 2600

32.91.11.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış fırçalar adet 2600

32.91.11.90.00 Diğer fırça, süpürge, boya yastık, ruloları; kauçuk/vb yumuşak
maddelerden mamuller

adet 2600

32.91.11.90.00 Fırça imali için hazırlanmış fırça başları adet 2600

32.91.12.10.00 Diş fırçaları adet 2600

32.91.12.35.00 Saç fırçaları adet 2600

32.91.12.37.00 Kişisel kullanım için tıraş ve bakım fırçaları (diş fırçaları ve saç
fırçaları hariç)

adet 2600

32.91.12.37.00 Traş fırçası, tırnak, kirpik fırçaları, tuvalet fırçası vb adet 2600

32.91.12.50.00 Resim fırçaları ve yazı fırçaları adet 2600

32.91.12.50.00 Resim ve yazı fırçaları adet 2600

32.91.12.70.00 Kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan fırçalar adet 2600



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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32.91.12.70.00 Kozmetik ürünlerinin uygulanmasında kullanılan fırçalar adet 2600

32.91.19.30.00 Boya, badana, duvar kağıdı ve vernik fırçaları adet 2600

32.91.19.30.00 Boya, badana, vernik yapma vb. işlerde kullanılan fırçalar adet 2600

32.91.19.50.00 Boya yastık ve ruloları adet 2600

32.91.19.50.00 Boya pedleri ve ruloları adet 2600

32.91.19.70.00 Cihaz ve taşıtların aksamını oluşturan diğer fırçalar adet 2600

32.91.19.70.00 Makinelerin aksamını oluşturan fırçalar adet 2600

32.91.19.70.00 Makinelerin, aletlerin veya taşıtların parçası olan fırçalar (yol
süpürücüler için olanlar hariç)

adet 2600

32.99.11.30.00 Koruyucu eldivenler, tüm iş kolları için parmaklı/parmaksız, deri
veya deri bileşenlerinden yapılanlar

çift 2500

32.99.11.30.00 Sanat, meslek erbabı için eldivenler; tabii deri ve köseleden
olanlar

çift 2500

32.99.11.30.00 Sanat, meslek erbabı için eldivenler; terkip yoluyla elde edilen
deri, köseleden

çift 2500

32.99.11.50.00 Koruyucu başlıklar adet 2600

32.99.11.50.00 Diğer maddelerden koruyucu başlıklar adet 2600

32.99.11.50.00 Koruyucu başlıklar; plastikten, diğer adet 2600

32.99.11.50.00 Metalden madenci başlıkları adet 2600

32.99.11.50.00 Madenci başlıkları; plastikten adet 2600

32.99.11.90.00 Kauçuktan veya plastikten başlıklar (koruyucu başlıklar hariç) adet 2600

32.99.11.90.00 Kauçuktan/plastikten diğer başlıklar adet 2600

32.99.12.10.00 Bilye uçlu kalem (değiştirilebilen kartuşlular) adet 2600

32.99.12.10.00 Bilye uçlu kalem (diğer) adet 2600

32.99.12.10.00 Bilye uçlu kalem (gövde, kapakları kıymetli metallerden/kaplı) adet 2600

32.99.12.10.00 Bilye uçlu kalem [sıvı mürekkepli olanlar (plastik maddelerden)] adet 2600

32.99.12.10.00 Bilye uçlu kalem [sıvı mürekkepli olanlar (diğer)] adet 2600

32.99.12.10.00 Tükenmez kalemler adet 2600

32.99.12.30.00 Keçe uçlu/diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri (diğer) adet 2600

32.99.12.30.00 Keçe uçlu/diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri (plastik
maddelerden)

adet 2600

32.99.12.30.00 Keçe-uçlu kalemler, diğer gözenekli uçlu kalemler ve işaretleme
kalemleri (marker)

adet 2600

32.99.12.50.00 Dolma kurşun kalemler (plastik maddelerden olanlar) adet 2600

32.99.12.50.00 Dolma kurşun kalemler; diğer adet 2600

32.99.12.50.00 Basmalı ve sürgülü kurşun kalemler adet 2600

32.99.13.30.00 Mürekkepli dolma kalemler, stilolar (çini mürekkebiyle çizim
için) plastik

adet 2600

32.99.13.30.00 Çini mürekkepli çizim kalemleri adet 2600

32.99.13.30.00 Mürekkepli dolma kalemler, stilolar (çini mürekkebiyle çizim
için) diğer

adet 2600

32.99.13.50.00 Mürekkepli dolma kalemler, stilolar (gövde/kapakları kıymetli
metallerden/kaplı)

adet 2600

32.99.13.50.00 Mürekkepli diğer dolma kalemler, stilolar; plastik maddelerden
olanlar

adet 2600

32.99.13.50.00 Mürekkepli diğer dolma kalemler, stilolar; diğer adet 2600

32.99.13.50.00 Dolma kalemler, stilografi kalemleri ve diğer mürekkepli kalemler
(çini mürekkepli çizim kalemleri hariç)

adet 2600
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32.99.14.10.00 İki ya da daha fazla yazı gereci içeren kurşun veya mürekkepli
kalem takımları

kg 1500

32.99.14.10.00 Bilyeli, keçe uçlu, mürekkepli vd kalemden takımlar (diğer) kg 1500

32.99.14.10.00 Bilyeli, keçe uçlu, mürekkepli vd kalem takımları (plastik
maddeden olan)

kg 1500

32.99.14.10.00 Bilyeli, keçe uçlu, mürekkepli vd kalem takımları (gövde kıymetli
metalden/kaplı)

kg 1500

32.99.14.30.00 Tükenmez kalem içleri (bilyeli uç ve mürekkep haznelerinden
oluşanlar)

adet 2600

32.99.14.30.00 Bilyeli kalemin yedek uçları (sıvı mürekkepli olanlar) adet 2600

32.99.14.30.00 Bilyeli kalemin yedek uçları (diğer) adet 2600

32.99.14.50.00 Bilyeli, mürekkepli kalem, dolma kalem vb 'nin aksamı; diğer
maddelerden olanlar

TL 3000

32.99.14.50.00 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

TL 3000

32.99.14.50.00 Yazı kalemi uçları ve damakları TL 3000

32.99.14.50.00 Bilyeli, mürekkepli kalem, dolma kalem vb 'nin aksamı; metalden
olanlar

TL 3000

32.99.15.10.00 Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri; diğer adet 2600

32.99.15.10.00 Kurşun kalem ve kurşun boya kalemleri (kurşunları grafitten olan) adet 2600

32.99.15.10.00 Kurşun kalemler ve kuru boya kalemleri (tıbbi, kozmetik veya
bakım amaçlı kullanım için olanlar hariç)

adet 2600

32.99.15.30.00 Siyah kurşun veya kuru boya (renkli) kalem içleri adet 2600

32.99.15.30.00 Siyah/renkli kurşun kalem kurşunları adet 2600

32.99.15.50.00 Yazı ve çizim tebeşirleri, terzi tebeşirleri kg 1500

32.99.15.50.00 Pastel boyalar, kara kalemler (resim, vb.leri için), yazı veya çizim
tebeşirleri ve terzi tebeşirleri/sabunları

kg 1500

32.99.15.50.00 Pasteller ve kömür kalemler kg 1500

32.99.16.10.00 Kayağan taşından arduvaz/diğer maddeden yazı/resim tahtası adet 2600

32.99.16.10.00 Yazı veya çizim tahtaları (kayağan (arduvaz-kayraktaşı) taşı veya
diğer maddelerden)

adet 2600

32.99.16.30.00 Tarih verme kaşeleri, mühür kaşeleri veya numaratörler, vb.leri
(elle kullanılan)

adet 2600

32.99.16.30.00 Elle kullanılan tarih damgaları, kaşeler, numaratörler, vb. adet 2600

32.99.16.50.00 Istampalar adet 2600

32.99.16.50.00 Istampalar (elle çalışan mürekkep ruloları hariç) adet 2600

32.99.16.70.00 Eni < 30 mm. sentetik, suni lifden şerit.otomatik daktilo
makine.vb için)

adet 2600

32.99.16.70.00 Daktilo şeritleri ve benzeri şeritler, mürekkepli veya başka şekilde
hazırlanmış olanlar (karbon ruloları veya diğer kopya kağıdı
şeritleri hariç)

adet 2600

32.99.16.70.00 Şerit (makine/cihazlar için mürekkep/boyayıcı maddeler
emdirilmiş)

adet 2600

32.99.16.70.00 Diğer yazı makineleri için şeritler vb şeritler adet 2600

32.99.16.70.00 Makine/cihazlar için mürekkep/boyayıcı maddeler; diğer adet 2600

32.99.16.70.00 Makine/cihazlar için mürekkep/boyayıcı maddeler; plastikten
olanlar

adet 2600

32.99.21.30.00 Bahçe şemsiyeleri vb. şemsiyeler adet 2600
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32.99.21.30.00 Şemsiye vb. şemsiyeler (diğer) adet 2600

32.99.21.30.00 Şemsiye vb. şemsiyeler (dokumaya elverişli diğer maddelerden
olanlar)

adet 2600

32.99.21.30.00 Şemsiye vb. şemsiyeler (sentetik/suni lifden olanlar) adet 2600

32.99.21.30.00 Şemsiye vb. şemsiyeleri (içiçe girebilen milleri olanlar) adet 2600

32.99.21.30.00 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlu şemsiyeler, bahçe
şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler (şemsiye kılıfları hariç)

adet 2600

32.99.21.50.00 Baston, iskemle bastonlar, kamçılar vb. adet 2600

32.99.21.50.00 Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri adet 2600

32.99.22.00.00 Baston, iskemle bastonlar, kamçılar vb. aksamı TL 3000

32.99.22.00.00 Şemsiyelerin (bahçe şemsiyeleri dahil) aksamı TL 3000

32.99.22.00.00 Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri TL 3000

32.99.22.00.00 Şemsiyelerin, güneş şemsiyelerinin, bastonların, iskemle
bastonlarının, kamçıların, kırbaçların ve benzerlerinin parçaları,
şemsiyelerin süs ve aksesuarları

TL 3000

32.99.23.00.00 Çıtçıtlar ve bunların aksamı TL 3000

32.99.23.00.00 Kot vb. baskı düğmeleri, çıtçıtlar ve bunların parçaları; düğmeler;
fermuarlar

TL 3000

32.99.23.00.00 Kayarak işleyen plastik dişli fermuarlar TL 3000

32.99.23.00.00 Kayarak işleyen fermuar (dişleri adi metallerden olan) TL 3000

32.99.23.00.00 Düğmeler; plastik maddeden TL 3000

32.99.23.00.00 Diğer kayarak işleyen fermuarlar TL 3000

32.99.23.00.00 Düğmeler; adi metallerden TL 3000

32.99.23.00.00 Düğmeler; diğer maddelerden TL 3000

32.99.24.30.00 Düğme formları ve düğmelerin diğer aksamı kg 1500

32.99.24.30.00 Düğme formları, düğme taslakları ve düğmelerin diğer parçaları kg 1500

32.99.24.50.00 Diğer kayarak işleyen fermuarların aksamı TL 3000

32.99.24.50.00 Adi metallerden fermuar aksamı TL 3000

32.99.24.50.00 Fermuar parçaları (sürgüler, bitiş parçaları, üzeri agrafla
donatılmış her boyda dar şeritler, vb.)

TL 3000

32.99.30.00.00 Diğer insan saçları kg 1500

32.99.30.00.00 İnsan saçından veya hayvan kılından ürünler; tekstil
malzemelerinden yapılan benzeri ürünler

kg 1500

32.99.30.00.00 Peruk (diğer maddelerden) kg 1500

32.99.30.00.00 Peruk (dokumaya elverişli sentetik maddelerden) kg 1500

32.99.30.00.00 Sakal, kaş, kirpik vb. (insan saçından) kg 1500

32.99.30.00.00 Sadece kök uçları bir araya getirilerek birbirine paralel insan
saçları

kg 1500

32.99.30.00.00 Sakal, kaş, kirpik vb. (diğer maddelerden) kg 1500

32.99.30.00.00 Sakal, kaş, kirpik vb. (dokumaya elverişli sentetik maddelerden) kg 1500

32.99.30.00.00 Peruk (insan saçından) kg 1500

32.99.41.10.00 Doldurulabilen gazlı cep çakmakları (diğer ateşleme sistemli) adet 2600

32.99.41.10.00 Doldurulabilen gazlı cep çakmakları (ateşleme sistemi elektrikli) adet 2600

32.99.41.10.00 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları adet 2600

32.99.41.10.00 Ateşleyiciler adet 2600

32.99.41.10.00 Diğer çakmaklar adet 2600
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32.99.41.10.00 Sigara çakmakları ve diğer çakmaklar (mekanik, elektrikli,
kimyasal çakmaklar ile mekanik olmayan çakmaklar ve araç
çakmakları dahil)

adet 2600

32.99.41.10.00 Masa çakmakları adet 2600

32.99.41.30.00 Diğer pipo, puro ve sigara ağızlıkları ve bunların aksam ve
parçaları

kg 1500

32.99.41.30.00 Pipolar (pipo lüleleri dahil) ile puro ve sigara ağızlıkları ve
bunların parçaları

kg 1500

32.99.42.10.00 Ferro; seryum ve diğer piroforik alaşımlar (her şekilde) diğer kg 1500

32.99.42.10.00 Katı yakıtlar kg 1500

32.99.42.10.00 Suni çakmak taşları kg 1500

32.99.42.10.00 Başka yerde sınıflandırılmamış yanıcı maddelerden eşyalar, ferro-
seryum, piroforik alaşımlar

kg 1500

32.99.42.10.00 Ateş alıcı maddelerden eşya; diğer kg 1500

32.99.42.30.00 Çakmak ve ateşleyicilerin plastikten gaz hazneleri TL 3000

32.99.42.30.00 Çakmak ve ateşleyicilerin diğer aksam ve parçaları TL 3000

32.99.42.30.00 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)

TL 3000

32.99.43.00.00 Çakmaklar için sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtları, kap hacmi
≤300 cm³ olanlar

adet 2600

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

adet 2600

32.99.51.30.00 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)

TL 3000

32.99.51.30.00 Noel eğlenceleri için eşya; diğer maddeden olanlar TL 3000

32.99.51.30.00 Noel eğlenceleri için eşya; camdan olan TL 3000

32.99.51.50.00 Bayram, karnaval/diğer eğlenceler için diğer eşya TL 3000

32.99.51.50.00 Başka yerde sınıflandırılmamış kutlama, bayram, festival,
karnaval veya diğer eğlence eşyaları

TL 3000

32.99.52.80.00 Püskürtücüler (kokular ve kişisel bakım ürünleri için olanlar) ve
bunların mekanizmaları ile başları (koku püskürtücüleri için ayrı
hazneler, kauçuk ampuller hariç)

kg 1500

32.99.52.80.00 Püskürtme mekanizmaları vb. başları kg 1500

32.99.52.80.00 Parfüm spreyleri vb. tuvalet spreyleri kg 1500

32.99.53.00.00 Gösteri amaçlı tasarlanmış ve diğer kullanımlar için uygun
olmayan aletler, cihazlar ve modeller (uçuş simulatörleri, basılı
planlar, şemalar veya illüstrasyonlar hariç)

kg 1500

32.99.53.00.00 Fizik, kimya vb. fen öğretimine gösteri amaçlı alet, cihaz, model kg 1500

32.99.53.00.00 Fen dersleri için maketler kg 1500

32.99.53.00.00 Fen dersleri alet, cihaz, modeller kg 1500

32.99.54.00.00 Balmumundan mumlar kg 1500

32.99.54.00.00 Işık temini için kullanılan diğer mumlar kg 1500

32.99.54.00.00 Mumlar, ince mumlar, vb. (idare lambaları dahil) (anti-astım
mumlar, mumlu kibritler veya şamalı kibritler (vastalar), kükürtlü
bantlar, kükürtlü fitiller ve kükürtlü mumlar hariç)

kg 1500

32.99.55.00.00 Yapma çiçek, yapraklı dal, meyveden mamul eşya (plastikten) TL 3000

32.99.55.00.00 Yapma çiçekler, yapraklar, meyveler ve bunların parçaları TL 3000
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32.99.55.00.00 Yapma çiçek, yapraklı dal, meyvelerin aksamı (plastikten) TL 3000

32.99.55.00.00 Yapma çiçek, yapraklı dal, meyvelerin aksamı (diğer
maddelerden)

TL 3000

32.99.55.00.00 Yapma çiçek, yapraklı dal, meyvelerden mamul eşya (diğer
maddelerden)

TL 3000

32.99.55.00.00 Yapma çiçek, yapraklı dal, meyveler (diğer maddelerden) TL 3000

32.99.55.00.00 Yapma çiçek, yapraklı dal, meyve (plastikten) TL 3000

32.99.59.10.00 Solunum cihazları ve gaz maskeleri (terapatik (tedavi edici)
solunum aletleri ve koruyucu maskeler, mekanik parçalı veya
değiştirilebilir filtreli olanlar hariç)

adet 2600

32.99.59.10.00 Teneffüs cihazları adet 2600

32.99.59.10.00 Teneffüs cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı adet 2600

32.99.59.10.00 Gaz maskeleri adet 2600

32.99.59.10.00 Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarı adet 2600

32.99.59.20.00 Bağırsaktan (ipekböceği bağırsağı hariç), varakçı derisinden,
mesaneden veya tendonlardan eşyalar

kg 1500

32.99.59.20.00 Bağırsak, kursak, mesane ve veterden mamul eşya kg 1500

32.99.59.30.00 Fildişi, kemik, bağa (kaplumbağa kabuğu), boynuz, çatallı
boynuz, mercan, sedef gibi hayvansal malzemelerden oyma
eşyalar

kg 1500

32.99.59.30.00 İşlenmiş fildişi ve fildişinden diğer eşya kg 1500

32.99.59.30.00 İşlenmiş fildişi ve fildişinden eşya kg 1500

32.99.59.30.00 İşlenmiş tabii veya terkip yoluyla elde edilmiş mercan ve bu
maddelerden eşya

kg 1500

32.99.59.40.00 Jelatin kapsüller kg 1500

32.99.59.40.00 İşlenmiş lületaşı ve mamulleri kg 1500

32.99.59.40.00 İşlenmiş bitkisel veya mineral oymacılık malzemeleri ve
bunlardan yapılan eşyalar; mumdan, parafinden, stearinden, doğal
zamklardan, doğal reçinelerden veya model hamurlarından
kalıplanmış veya oyma eşyalar, vb; işlenmiş, sertleştirilmemiş
jelatin ve bunlardan ürünler

kg 1500

32.99.59.40.00 Diğer işlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral
maddeler ve bu maddelerden eşya

kg 1500

32.99.59.50.00 El kalburları, elekleri kg 1500

32.99.59.50.00 El kalburları ve elekleri kg 1500

32.99.59.60.00 İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar,hacim>0,75 lt kg 1500

32.99.59.60.00 İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar,hacim<0,75 lt kg 1500

32.99.59.60.00 İzole edici ve diğer vakumlu kapların aksam, parçaları kg 1500

32.99.59.60.00 Termoslar ve diğer vakumlu kaplar (muhafazaları ile birlikte
bütün halde olanlar) ile bunların parçaları (termosla
birleştirilmemiş cam iç gövdeler hariç)

kg 1500

32.99.59.70.00 Manken vb. vitrin için otomat ve diğer hareketli tablalar kg 1500

32.99.59.70.00 Terzi mankenleri, vitrin mankenleri, otomatlar ve diğer hareketli
vitrin dekorasyon malzemeleri

kg 1500

32.99.59.80.00 Yerküre, basılı (kabartmalı yerküreler hariç) adet 2600

32.99.59.80.00 Küreler adet 2600

33.11.12.00.00 Metal tankların, rezervuarların, fıçıların ve benzeri muhafaza
kaplarının bakım ve onarımı

TL 3000



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

33.11.13.00.00 Buhar jeneratörlerinin bakım ve onarım hizmetleri (merkezi ısıtma
sıcak su kazanları (boylerleri) hariç) ve sanayi tesislerindeki metal
boru sistemlerinin bakım ve onarım hizmetleri

TL 3000

33.11.14.00.00 Silahların ve mühimmatların bakım ve onarım hizmetleri TL 3000

33.11.19.00.00 Merkezi ısıtma sıcak su kazanlarının (boylerlerin) bakım ve
onarımı (ev tipi olmayan)

TL 3000

33.12.11.00.00 Motorların ve türbinlerin bakım ve onarım hizmetleri (gemi ve
tekne motorları dahil; hava taşıtı, motorlu kara taşıtı ve motosiklet
motorları hariç)

TL 3000

33.12.12.10.00 Pompaların ve kompresörlerin bakım ve onarımı TL 3000

33.12.12.20.00 Muslukların ve valflerin bakım ve onarımı TL 3000

33.12.14.00.00 Sanayi fırınlarının, ocaklarının ve ocak brülörlerinin (ocak
ateşleyicilerinin) bakım ve onarım hizmetleri

TL 3000

33.12.15.00.00 Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının bakım ve onarım hizmetleri TL 3000

33.12.18.00.00 Soğutma ve havalandırma ekipmanlarının bakım ve onarım
hizmetleri (evde kullanılanlar hariç)

TL 3000

33.12.19.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin
bakım ve onarım hizmetleri

TL 3000

33.12.21.10.00 Tarım traktörlerinin bakım ve onarım hizmetleri TL 3000

33.12.21.20.00 Tarım ve ormancılık makinelerinin bakım ve onarımı TL 3000

33.12.22.00.00 Metal işleme makinelerinin ve takım tezgahlarının bakım ve
onarım hizmetleri

TL 3000

33.12.23.00.00 metalürji makinelerinin bakım ve onarım hizmetleri TL 3000

33.12.24.00.00 Maden, taşocağı ve inşaat makinelerinin bakım ve onarım
hizmetleri

TL 3000

33.12.25.00.00 Gıda, içecek ve tütün işleme makinelerinin bakım ve onarım
hizmetleri

TL 3000

33.12.26.00.00 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretim makinelerinin bakım ve
onarım hizmetleri

TL 3000

33.12.27.00.00 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin bakım ve
onarım hizmetleri

TL 3000

33.12.28.00.00 Plastik ve kauçuk makinelerinin bakım ve onarım hizmetleri TL 3000

33.12.29.10.00 Ağaç, mantar, taş, sert kauçuk veya benzeri sert malzemeleri
işlemede kullanılan takım tezgahlarının bakım ve onarım
hizmetleri

TL 3000

33.12.29.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin
bakım ve onarım hizmetleri

TL 3000

33.13.11.10.00 Ölçme, test ve seyrüsefer alet ve cihazlarının bakım ve onarım
hizmetleri (sanayi işlem kontrol cihazları hariç)

TL 3000

33.13.11.20.00 Endüstriyel zaman ölçüm alet ve cihazlarının bakım ve onarımı TL 3000

33.13.12.00.00 Tıbbi ve cerrahi ekipmanların bakım ve onarımı TL 3000

33.13.13.00.00 Profesyonel fotografik, sinematografik ve optik aletlerin bakım ve
onarım hizmetleri

TL 3000

33.13.19.00.00 Diğer profesyonel elektronik ekipmanların bakım ve onarım
hizmetleri

TL 3000

33.14.11.20.00 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin bakım
ve onarım hizmetleri

TL 3000

33.14.11.50.00 Elektrik dağıtım ile kontrol cihazlarının bakım ve onarım
hizmetleri

TL 3000



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
Kodu

33.14.19.00.00 Elektrikli ekipmanların bakım ve onarımı (elektrik dağıtım ve
kontrol cihazları, motorlar, jeneratörler ve transformatörler ile
televizyon ve radyo vericileri hariç)

TL 3000

33.15.10.10.00 Gemilerin, botların ve diğer yüzer yapıların onarımı (yatlar, diğer
eğlence veya spor gemileri, sandallar ve kanolar hariç)

TL 3000

33.15.10.30.00 Eğlence ve spor botlarının bakım ve onarımı TL 3000

33.16.10.00.00 Sivil hava taşıtlarının ve hava taşıtı motorlarının bakım ve onarımı TL 3000

33.17.11.00.00 Demir yolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının ve mekanik
(ve elektromekanik) sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol
ekipmanlarının bakım ve onarımı

TL 3000

33.19.10.20.00 Tentelerin, kamp ekipmanlarının ve balıkçılık ağları, halatlar,
yelken bezleri gibi diğer hazır tekstil malzemelerinin onarım
hizmetleri

TL 3000

33.20.11.00.00 Buhar jeneratörlerinin kurulum hizmetleri, sanayi tesislerindeki
metal boru sistemlerinin kurulumu dahil (merkezi ısıtma sıcak su
kazanları (boylerleri) hariç)

TL 3000

33.20.12.00.00 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin kurulum hizmetleri (makine ve
ekipmanlar hariç)

TL 3000

33.20.21.00.00 Büro makinelerinin kurulum hizmetleri TL 3000

33.20.29.10.00 Motor ve türbinlerin kurulumu (hava taşıtı, motorlu kara taşıtı ve
motosiklet motorları hariç)

TL 3000

33.20.29.20.00 Pompa ve kompresörlerin kurulumu TL 3000

33.20.29.30.00 Sanayi fırınlarının ve ocak brülörlerinin (ocak ateşleyicilerinin)
kurulumu

TL 3000

33.20.29.40.00 Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının kurulumu (asansörler ve
yürüyen merdivenler hariç)

TL 3000

33.20.29.50.00 Soğutma ve havalandırma cihazlarının kurulumu (ev tipi olmayan) TL 3000

33.20.29.60.00 Genel amaçlı makine ve cihazların kurulumu, tartma, filtreleme,
damıtma, paketleme, şişeleme, püskürtme, buhar/kum püskürtme,
kalenderleme için

TL 3000

33.20.29.70.00 Ağaç, mantar, taş, sert kauçuk, veya benzeri sert malzemeleri
işlemede kullanılan takım tezgahlarının kurulum hizmetleri

TL 3000

33.20.31.00.00 Tarım ve ormancılık makinelerinin kurulumu TL 3000

33.20.32.00.00 Metal işlemede kullanılan takım tezgahlarının kurulum hizmetleri TL 3000

33.20.33.00.00 Metalürji makinelerinin kurulumu TL 3000

33.20.34.00.00 Maden, taşocağı ve inşaatlarda kullanılan makinelerin kurulumu TL 3000

33.20.35.00.00 Gıda, içecek ve tütün işleme için makinelerin kurulumu TL 3000

33.20.36.00.00 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretimi için makinelerin kurulumu TL 3000

33.20.37.00.00 Kağıt ve mukavva üretimi için makinelerin kurulumu TL 3000

33.20.38.00.00 Plastik ve kauçuk üretimi için sanayi makinelerinin ve
ekipmanlarının kurulum hizmetleri

TL 3000

33.20.39.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin
kurulumu

TL 3000

33.20.41.00.00 Tıbbi ve cerrahi ekipmanların kurulumu TL 3000

33.20.42.00.00 Profesyonel elektronik ekipmanların kurulum hizmetleri TL 3000

33.20.50.20.00 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin
kurulumu

TL 3000

33.20.50.50.00 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının kurulumu TL 3000

33.20.50.90.00 Diğer elektrikli ekipmanların kurulumu (otoyollar, yollar, vb. için
elektrikli sinyalizasyon ekipmanları hariç)

TL 3000



KOD TANIM Ölçü
Birimi

Ölçü
Birim
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33.20.60.00.00 Endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının ve otomatik üretim
tesislerinin tasarımı ve montajı

TL 3000

33.20.70.00.00 Endüstriyel zaman ölçüm alet ve cihazlarının kurulumu TL 3000

35.11.10.20.00 Konvansiyonel termal elektrik, kombine ısı ve enerji tesisleri
(fosil yakıtları, biyo kütleler veya atıklar kullanan kombine ısı ve
enerji tesisleri ile üretilen)

1000
kWh

1900

35.11.10.30.00 Konvansiyonel termal elektrik, kombine ısı ve enerji dışı tesisler
(fosil yakıtları, biyo kütleler veya atıklar kullanan kombine ısı ve
enerji dışı tesislerce üretilen)

1000
kWh

1900

35.11.10.50.00 Nükleer elektrik (nükleer enerji santralleri tarafından üretilen) 1000
kWh

1900

35.11.10.72.00 Hidro elektrik (hidro elektrik santralleri tarafından üretilen) 1000
kWh

1900

35.11.10.73.00 Rüzgar elektriği (rüzgar türbinleri tarafından üretilen) 1000
kWh

1900

35.11.10.75.00 Güneş enerjisi (ızgaralara bağlanmış fotogalvanik hücrelerle
üretilen)

1000
kWh

1900

35.11.10.77.00 Jeotermal elektrik (ızgaralara bağlanmış jeotermal tesisler
tarafından üretilen)

1000
kWh

1900

35.11.10.79.00 Diğer elektrik (ızgaralara bağlanmış yakıt hücreleri vb.) 1000
kWh

1900

35.21.10.03.00 Kok fırını gazı (kok fırınlarında bir yan ürün olarak üretilen gaz) TJ 2900

35.21.10.05.00 Yüksek fırın gazı (maden eritme ocağında bir yan ürün olarak
üretilen gaz)

TJ 2900

35.21.10.07.00 Havagazı (kömürleştirme, ayrıştırma, tekrar biçimlendirme, gaz
haline getirme ve gaz çalışmalarında gaz ve/veya havanın basitçe
karıştırılması ile elde edilen gaz)

TJ 2900

35.21.10.08.00 Oksijen çelik ocağı gazı (bir oksijen ocağında çelik üretimi
esnasında bir yan ürün olarak elde edilen gaz)

TJ 2900

35.30.11.03.00 Isı - ısıtma tesisleri (fosil yakıtları, biyo kütle veya atık kullanan
ısıtma tesisleri ile üretilen ısı, üçüncü kişilere satılan)

TJ 2900

35.30.11.05.00 Isı - jeotermal (jeotermal alanlarda üretilen ısı, üçüncü kişilere
satılan)

TJ 2900

35.30.11.07.00 Isı - KIE tesisleri (Kombine Isı ve Enerji tesisleri tarafından
üretilen ısı, üçüncü şahıslara satılan)

TJ 2900

35.30.11.09.00 Diğer ısı (atık ısısı, kimyasal işlemler vb. ile üretilen ısı, üçüncü
şahıslara satılan)

TJ 2900


