
KOD NUMARASI EŞYA CİNSİ

KISIM I

CANLI HAYVANLAR, HAYVAN ÜRÜNLERİ

BÖLÜM 1

CANLI HAYVANLAR

0101 Canlı Eşek, katır; küçük katır ve atlar

0102 Canlı öküz cinsi hayvanlar

0103 Canlı domuz cinsi hayvanlar

0104 Canlı koyun ve keçi cinsi hayvanlar

0105 Kümes hayvanları türünden; canlı tavuk,ördek,kuş,dişi hindi,hindi,beç tavukları

0106 Diğer canlı hayvanlar 

BÖLÜM 2

YENİLEBİLİR ET VE SAKATATLAR

0201 Taze veya dondurulmuş sığır cinsi hayvanların etleri

0202 Dondurulmuş sığır cinsi hayvanların etleri

0203 Taze tuzlanmış veya dondurulmuş domuz türü hayvanların etleri

0204 Taze veya dondurulmuş koyun veya keçi cinsi etler

0205 Taze veya dondurulmuş at, eşek, katır ve küçük katır etleri

0206 Taze veya dondurulmuş yenilebilir öküz, domuz, koyun, keçi veya at cinsi sakatatlar

0207 Taze veya dondurulmuş yenilebilir kümes etleri ve sakatatlar

0208 Taze veya dondurulmuş yenilebilir et ve sakatatlar b.y. adı geçmeyen

0209 Domuz yağı ; erimeyen domuz veya kümes hayvanları yağları

0210 Yenilebilir tuzlanmış, kurutulmuş veya füme et ve sakatatlar

BÖLÜM 3

BALIKLAR VE KABUKLULAR, YUMUŞAKÇALAR ve SUDA YAŞAYAN DİĞER OMURGASIZLAR

0301 Canlı balıklar

0302 Taze balıklar

0303 Dondurulmuş balıklar

0304 Taze veya dondurulmuş balık etleri ve filetoları

0305 Kurutulmuş tuzlanmış veya füme balıklar, yenilebilir balık unu

0306 Kabuklular

0307 Yumuşakçalar

BÖLÜM 4

SÜT VE SÜT MAMULLERİ, KUŞ YUMURTALARI, DOĞAL BAL; ADLANDIRILMAMIŞ VE BAŞKA YERDE ADI 
GEÇMEYEN YENİLEBİLİR HAYVANSAL MAMÜLLER

0401 Taze süt ve süt kreması

0402 Konsantre, şekerlendirilmiş veya tatlandırılmış süt ve süt kreması

0403 Mayalandırılmış veya asitleştirilmiş süt ve krema

0404 Laktoserum

0405 Tereyağı

0406 Peynir ve Yoğurt

0407 Kabuklu kuş yumurtaları

0408 Kabuksuz kuş yumurtaları

0409 Doğal bal

0410 Yenilebilir hayvansal mamüller b.y. adı geçmeyen

BÖLÜM 5

ADLANDIRILMAMIŞ VEYA BAŞKA YERDE ADI GEÇMEYEN DİĞER HAYVANSAL MAMÜLLER

0501 İşlenmemiş kıllar

0502 Fırçacılıkta kullanılan kıllar

0503 Yele kılları

0504 Hayvan bağırsakları, keseleri, işkembeleri

0505 İşlenmemiş tüyler ve tüylü kuşların bölümleri

0506 İşlenmemiş kemikler, kemik tozu

0507 İşlenmemiş fildişi, boynuz ve tırnak kabuğu

0508 İşlenmemiş mercan ve istiridye kabukları

0510 Eczacılık mamüllerinin hazırlanmasında kullanılan hayvansal mamüller

0511 Hayvansal mamüller, b.y. adı geçmeyen

KISIM II

BİTKISEL ÜRÜNLER

BÖLÜM 6

CANLI BİTKİLER VE ÇİÇEKÇİLİK ÜRÜNLERİ

0601 Çiçek soğanları ve kökleri; hindiba bitkileri
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0602 Canlı bitkiler b.y. adı geçmeyen dallar

0603 Kesilmiş çiçekler ve çiçek goncaları

0604 Süsleme için yapraklar, dallar ve yosunlar

BÖLÜM 7

SEBZELER, BİTKİLER, KÖKLER VE YUMRULU BESİN MADDELERİ

0701 Taze Patates

0702 Taze Domates

0703 Taze Soğan, sarımsak, pırasa

0704 Taze Lahana

0705 Taze Marul ve hindiba

0706 Taze havuç ve yenilebilir kökler b.y. adı geçmeyen

0707 Taze salatalık ve turşuluk salatalıklar

0708 Taze taneli sebzeler

0709 Taze sebzeler b.y. adı geçmeyen

0710 Dondurulmuş sebzeler

0711 Geçici olarak dondurulmuş anında tüketime elverişli olmayan

0712 Kuru sebzeler b.y. adı geçmeyen

0713 Kuru kabuklu sebzeler

0714 Tatlı patatesler yüksek oranda fekül ve inülin içeren yenilebilir

BÖLÜM 8

YENİLEBİLİR MEYVELER; NARENCİYE VEYA KAVUN KABUKLARI

0801 Taze veya kuru hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi

0802 Taze ve kuru kabuklu meyveler b.y. adı geçmeyen

0803 Taze veya kuru muz

0804 Taze veya kuru tropikal meyvalar b.y. adı geçmeyen

0805 Taze ve kuru narenciye

0806 Taze veya kuru üzüm

0807 Taze kavun ve papaya

0808 Taze elma, armut veya ayva

0809 Taze çekirdekli meyvalar

0810 Taze meyvalar b.y. adı geçmeyen

0811 Dondurulmuş meyvalar

0812 Anında beslenmeye elverişsiz, geçici olarak saklanan meyvalar

0813 Kurutulmuş meyvalar b.y. adı geçmeyen

0814 Narenciye veya kavun kabuğu

BÖLÜM 9

KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARATLAR

0901 Kahve

0902 Çay

0903 Paraguay çayı

0904 Karabiber ve kırmızı biber

0905 Vanilya

0906 Tarçın veya Tarçınağacı çiçeği

0907 Karanfil

0908 Küçük hindistan cevizi çekirdeği, kabuğu, kakule

0909 Anason, Rezene ve Kimyon tohumu, ardıç yemişi

0910 Baharatlar

BÖLÜM 10

TAHILLAR

1001 Has Buğday, buğday, buğday ve çavdar karışımı

1002 Çavdar

1003 Arpa

1004 Yulaf

1005 Mısır

1006 Pirinç

1007 Tohumlu hint darısı

1008 Tahıllar b.y. adı geçmeyen

BÖLÜM 11

UNCULUĞA AİT ÜRÜNLER; MALT, NİŞASTA VE KÖK NİŞASTASI İNÜLİN, HAS BUĞDAY GLÜTENİ

1101 Has buğday, buğday veya buğday - çavdar unları
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1102 Tahıl unları b.y. adı geçmeyen

1103 Bulgur irmik ve tahıl

1104 Yatsılaştırılmış veya ezilmiş tahıl taneleri ve tohumları

1105 Patates unu, irmiği ve ezmeleri

1106 Kabuklu sebzelerin, köklerin veya meyvelerin unları ve irmikleri

1107 Malt

1108 Nişasta ve fekül, inülin

1109 Has buğday veya buğday glüteni

BÖLÜM 12

YAĞI ÇIKARILAN MEYVALAR VE TOHUMLAR, ÇEŞİTLİ TOHUM VE MEYVALAR, SINAİ VEYA TIBBİ 
BİTKİLER, SAMAN VE OTLAR

1201 Soya baklası

1202 Kavrulmamış yer fıstığı

1203 Büyük hindistan cevizi

1204 Keten tohumu

1205 Küçük şalgam veya kolza tohumu

1206 Ayçiçeği tohumu

1207 Yağı çıkarılan meyve ve tohumlar b.y. adı geçmeyen

1208 Yağı çıkarılan meyve veya tohumların unu

1209 Ekilecek tohum, meyva veya tohumları

1210 Şerbetçi otu

1211 Parfümeri, tip veya böcek öldürmede kullanılan bitki, tohum ve meyveler

1212 Şeker pancarı kamışı, keçi boynuzu, su yosunu, meyve çekirdekleri ve hindiba kökü

1213 İşlenmemiş saman ve tahıl balyaları

1214 Yemlik pancar, yenilir kökler, kuru ot, kaba yonca ve yonca

BÖLÜM 13

ADLANDIRILMAMIŞ VE BAŞKA YERDE ADI GEÇMEYEN ZAMKLAR, REÇİNELER VE DİĞER BİTKİSEL 
HÜLASA, USARELER

1301 Laka zamkı, doğal zamk, reçine ve balsam (Pelesenk) (kokulu reçine)

1302 Bitkisel hülasa ve usareler; (Pektik maddeler; bitkilerden elde edilmiş helme ve yoğunlaştırıcılar)

BÖLÜM 14

ADLANDIRILMAMIŞ VE BAŞKA YERDE ADI GEÇMEYEN ÖRGÜ MADDELERİ VE DİĞER BİTKİSEL 
KAYNAKLI ÜRÜNLER

1401 Örme için bitkisel maddeler

1404 Bitkisel ürünler, b.y. adı geçmeyen

KISIM III

HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL YAĞLAR; AYRIŞTIRMA ÜRÜNLERİ, HAZIRLANMIŞ BESLEYİCİ YAĞLARI, 
HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL KAYNAKLI MUMLAR

BÖLÜM 15

HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL YAĞLAR; AYRIŞTIRMA ÜRÜNLERİ, HAZIRLANMIŞ BESLEYİCİ YAĞLARI, 
HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL KAYNAKLI MUMLAR

1501 Erimiş domuz veya kümes hayvanlarının yağları

1502 Sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların yağları

1503 Stearin, erimiş domuz yağı, margarin yağı ve içyağı

1504 Katı ve sıvı balık veya deniz memelileri yağları

1505 Yapağı ve Lanolin yağı

1506 Hayvansal katı ve sıvı yağlar; b.y. adı geçmeyen

1507 Soya yağı

1508 Yer fıstığı yağı

1509 İşlenmemiş zeytinyağı

1510 Zeytinyağı b.y. adı geçmeyen

1511 Hurma yağı

1512 Ayçiçek, yalancı safran veya parmak yağları

1513 Hindistan cevizi, veya hurma ağacı sıvı yağları

1514 Şalgam, Kolza veya hardal yağları

1515 Bitkisel yağlar b.y. adı geçmeyen

1516 Hidrojene katı veya sıvı hayvansal veya bitkisel yağlar

1517 Margarinler, katı veya sıvı besleyici karışımlar

1518 Değiştirilen katı veya sıvı hayvansal veya bitkisel yağlar

1520 Gliserin

1521 Bitkisel mumlar, böcek mumları ve ispermeçet
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1522
Deri işlenmesinde kullanılan gliserin esteri veya asidi karışımı; gliserin esteri veya hayvansal yada bitkisel mum 
tortuları

KISIM IV.

BESLEYİCİ SANAYİ ÜRÜNLERİ, İÇEÇEKLER, ALKOLLÜ SIVILAR VE SİRKELER, TÜTÜNLER VE İMAL 
EDİLMİŞ TÜTÜN TÜRLERİ

BÖLÜM 16

ET, BALIK VEYA DENİZ KABUKLULARI, YUMUŞAKÇA VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARINDAN HAZIR 
YİYECEKLER

1601 Sosisler benzer ürünler ve sosisten yapılmış hazır yiyecekler

1602 Et, sakatat veya kan hazır yiyecekleri ve konserveleri b.y. adı geçmeyen

1603 Et, balık, deniz kabukluları veya yumuşakçaların hülasaları ve suları

1604 Balık konserve ve hazır yiyecekleri, havyar

1605 Hazırlanmış veya konserve yapılmış deniz kabukluları ve yumuşakçalar

BÖLÜM 17

ŞEKER VE ŞEKERLEMELER

1701 İşlenmemiş kamış veya pancar şekeri

1702 Şekerler b.y. adı geçmeyen; şeker şurupları, suni bal; ağdalaştırılmış melas

1703 Şekerden çıkarılmış melas

1704 Kakaosuz şekerlemeler

BÖLÜM 18

KAKAO VE KAKAO HAZIR YİYECEKLERİ

1801 Çekirdek kakao ve çekirdek kırıntıları

1802 Kakao artığı

1803 Kakao ezmesi

1804 Kakaodan tereyağ, katı yağ ve sıvı yağ

1805 Tatlandırılmamış kakao tozu

1806 Çikolata; kakao içeren hazır yiyecekler b.y. adı geçmeyen

BÖLÜM 19

TAHIL, UN, NİŞASTA, FEKÜL VEYA SÜT ESASLI HAZIR YİYECEKLER; PASTALAR

1901 Malt hülasası, un, irmik, nişasta, fekül veya süt esaslı hazır yiyecekler b.y. adı geçmeyen

1902 Hamurlu yiyecekler; hamurlu yiyeceklerden yapılmış hazır gıdalar; kuskus

1903 Topyoka ve benzerleri

1904 Şişirilmiş veya kavrulmuş tahıllar, mısır hariç taneli hazır tahıllar

1905 Ekmekçilik ve pastacılık ürünleri

BÖLÜM 20

SEBZE, MEYVE VEYA BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN YAPILMIŞ HAZIR YİYECEKLER

2001 Sirkeyle hazırlanmış sebze ve meyveler

2002 Sirkeden başka maddelerle hazırlanmış domatesler

2003 Sirkeden başka maddelerle hazırlanmış mantar ve domalanlar

2004 Sirkeden başka maddelerle hazırlanmış, dondurulmuş sebzeler, b.y. adı geçmeyen

2005 Sirkeden başka maddelerden hazırlanmış dondurulmamış sebzeler; b.y. adı geçmeyen

2006 Şekerleme yapılmış meyve ve bitkilerin kısımları

2007 Reçel, marmelat ve meyve ezmesi

2008 Hazır meyve ve sebze kısımları b.y. adı geçmeyen

2009 Meyve ve sebze suyu

BÖLÜM 21

ÇEŞİTLİ HAZIR YİYECEKLER

2101 Kahve, çay veya paraguay çayı usaresi ve hazır kavrulmuş hindiba

2102 Maya mantarı

2103 Soslar  baharatlar ve çeşniler

2104 Çorbalar ve bulyonlar

2105 Tüketim buzları

2106 Hazır yiyecekler b.y. adı geçmeyen

BÖLÜM 22

İÇECEKLER, ALKOLLÜ SIVILAR VE SİRKELER

2201 Tatlandırılmamış sular; buz ve kar

2202 Tatlandırılmış sular; diğer alkolsüz içecekler, b.y. adı geçmeyen

2203 Biralar

2204 Şaraplar

2205 Vermutlar

2206 Mayalandırılmış içecekler b.y. adı geçmeyen; mayalandırılmış ve alkolsüz içecek karışımları
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2207 % 80 veya daha fazla oranda saf etilik alkol; saf olmayan etilik alkol ve rakı

2208 Likörler ve ispirtolu içkiler; etilik alkol ve rakı, b.y. adı geçmeyen alkollü içecekler

2209 Yenilebilir sirkeler

BÖLÜM 23

BESİN SANAYİİ ARTIK VE KIRINTILARI; HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANAN BESİNLER

2301 Yenilemeyen et, balık, deniz kabukluları ve yumuşakça unları

2302 Kepekler ve diğer tahıl ve baklagil artıkları

2303 Nişasta, şekerleme, bira ve damıtma artıkları

2304 Soya küspesi

2305 Yerfıstığı küspesi

2306 Küspeler, b.y. adı geçmeyen

2307 Şarap tortuları; işlenmemiş tortular

2308 Hayvan yiyeceği için bitkisel maddeler b.y. adı geçmeyen

2309 Hayvan beslenmesi için hazır yiyecekler

BÖLÜM 24

TÜTÜN VE İŞLENMİŞ TÜTÜN TÜRLERİ

2401 İşlenmemiş tütün; tütün kırıntıları

2402 Puro, küçük puro ve sigaralar

2403 Tütünler b.y. adı geçmeyen

KISIM V.

MADENİ ÜRÜNLER

BÖLÜM 25

TUZ, KÜKÜRT, TOPRAK VE TAŞLAR; ALÇI, KİREÇ VE ÇİMENTOLAR

2501 Tuz; deniz suyu

2502 Kızdırılmamış demir pirit

2503 Kükürtler b.y. adı geçmeyen

2504 Tabii grafit

2505 Tabii kum

2506 Kuars ve kuarsit

2507 Arıkil ve kaolinli kil

2508 Killer b.v. adı geçmeyen

2509 Tebeşir b.v. adı geçmeyen

2510 Tabii Kalsiyum fosfat ve fosfatlanmış tebeşirler

2511 Tabii sülfat ve baryum karbonat

2512 Silisli fosil tozları ve topraklar

2513 Ponzataşı ve zımpara; parlatıcılar b.y. adı geçmeyen

2514 Arduvaz

2515 Mermer ve pamuktaşı; kesme kireçli taşlar b.y. adı geçmeyen

2516 Granit, porfil ve bazalt; kesme taşlar b. y. adı geçmeyen

2517 Çakıllı kumlar çakmaktaşları, makadan ve kırılmış taşlar

2518 Dolomi ve dolomi kerpiçi

2519 Tabii magnezyum karbonat, manyezi

2520 Alçıtaşı, anhidrit; alçı

2521 Kireç ve çimento taşı

2522 Kireç

2523 Çimento

2524 Amyant

2525 Mika ve mika kırıntıları

2526 Tabii steatit; talk

2527 Tabii kriolit ve kiolit

2528 Tabii borat ve asit borik

2529 Feldispat ve spat - flüor

2530 Mineral maddeler b.y. adı geçmeyen

2550 Klinker

2551 Kum (döküm)

2552 Kum (deniz)

BÖLÜM 26

CEVHERLER, CURUFLAR VE KÜLLER

2601 Demir cevheri

2602 Manganez cevheri
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2603 Bakır cevheri

2604 Nikel cevheri

2605 Kobalt cevheri

2606 Alüminyum cevheri

2607 Kurşun cevheri

2608 Çinko cevheri

2609 Kalay cevheri

2610 Krom cevheri

2611 Tungsten cevheri

2612 Uranyum ve Toryum cevheri

2613 Molibden cevheri

2614 Titan cevheri

2615 Niyobiyum, tantal, vanadyum ve zirkonyum cevheri

2616 Değerli maden cevheri

2617 Cevherler b.y. adı geçmeyen

2618 Demir veya çelik imalatından doğan granül camsı madde

2619 Demir veya çeliğin imalatından doğan curuf ve kırıntılar b.y. adı geçmeyen

2620 Madeni ve küller ve artıklar

2621 Curuf ve küller, b.y. adı geçmeyen

2650 Demir cevheri (parça ve toz)

2651 Demir cevheri (B Kafa Demirli Atık Malzeme)

2652 Demir cevheri (pelet)

2653 Demir cevheri (ara ürün)

2654 Demir cevheri (yıkanmış cevher)

2655 Demir cevheri (pelet keki)

2656 Demir cevheri (B kafa elek altı)

2657 Demir cevheri (C kafa elek altı)

2658 Demir cevheri (C kafa parça)

2659 Demir cevheri (C plaseri kalipre)

2660 Demir cevheri (Koruyeri cevheri)

2661 Demir Cevheri (Hematit Parça 8-30 mm.)

2662 Demir Cevheri (B Kafa Hematit Toz 0-30 mm.)

2663 Demir Cevheri (Zenginleştirilmiş)

2664 Demir Cevheri (menteş parça)

2665 Demir Cevheri (menteş toz)

2666 Demir Cevheri (attepe parça)

2667 Demir Cevheri (attepe toz)

2668 Demir Cevheri (karamadazı toz)

2669 Demir Cevheri (kükürtlü cevher toz)

BÖLÜM 27

MADENİ YAKITLAR, MADENİ YAĞLAR VE MADENİ YAĞLARIN DAMITMA ÜRÜNLERİ, BİTÜMLÜ MADDELER; 
MADENİ MUMLAR

2701 Maden kömürü

2702 Linyit

2703 Turb (Bataklık kömürü)

2704 Koklar b.y. adı geçmeyen; karnı kömürü

2705 Maden kömürü gazı, su gazı ve zayıf gaz

2706 Madeni katran

2707 Katran yağı

2708 Katran tortusu ve katran koku

2709 İşlenmemiş petrol ve bütümlü maden yağları

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

2711 Petrol gazı; gaz halinde hidrokarbür, b.y. adı geçmeyen (*)

2712 Vazelin, parafin, petrol mumu ve madeni mumlar

2713 Petrol koku; petrol bütümü ve petrol veya bitümlü maden yağlarının diğer atıkları

2714 Tabii bitüm ve asfalt

2715 Bitümlü karışımlar

2721 Beyaz ispirto

2722 Özel benzinler b.y. adı geçmeyen

2723 Uçak benzini

2724 Kurşunsuz motor benzini (içerisinde 0.013 g/I veya daha az kurşun ihtiva eden)
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2725 Kurşunlu motor benzini (içerisinde 0.0 13 g/l’den daha fazla kurşun ihtiva eden)

2726 Jet tipi benzinler

2729 Petrolden, bitümlü minerallerden hafif yağlar b.y. adı geçmeyen

2731 Jet tipi orta yağlar

2732 Aydınlatma için petrol

2739 Petrolden, bitümlü minarellerden orta yağlar b.y. adı geçmeyen

2741 Dizel motor yakıtı

2742 Ağır gazyağı (gazol) b.y. adı geçmeyen

2743 Hafif kalorifer yakıtı b.y. adı geçmeyen

2744 Ağır kalorifer yakıtı

2745 Kullanılmış yağlama yağları

2746 Kullanılmamış yağlama yağları

2749 Petrolden, bitümlü minerallerden ağır yağlar b.y. adı geçmeyen

2750 Şlam Kömürü

2770 Kömür (Filtrasyon)

2771 Kömür (Maden toz)

2772 Kömür (Maden parça)

2773 Kömür (Maden, adı geçmeyen)

2774 Kömür (ithal toz)

2775 Kömür (ithal parça)

2776 Kömür (ceviz kok)

2777 Kömür (Met. kok)

2778 Kömür (Döküm kok)

2779 Kömür (Kok tozu)

KISIM VI.

İNORGANİK  ÜRÜNLER, DEĞERLİ MADENLERİN, RADYOAKTİF ELEMENTLERIN, NADİR TOPRAK 
MADENLERİNİN VEYA İZOTOPLARININ İNORGANİK VEYA ORGANİK BİLEŞİKLERİ

BÖLÜM 28

I. KİMYASAL ELEMENTLER

2801 Fluor, Klor brom ve iyot

2802 Süblime, çökelek veya koloidal kükürt

2803 Karbon

2804 Hidrojen, devinimsiz gaz ve madeni olmayan diğer elementler

2805 Alkalik, toprak alkalik veya lantana benzer madenlerin, oksitleri, civa

II. İNORGANİK ASİTLER VE MADENİ OLMAYAN ELENIENTLERİN OKSİJENLİ İNORGANİK BİLEŞİKLERİ

2806 Klorhidrik veya klorsülfirik asit

2807 Sülfirik asit, oleum

2808 Nitrik asit; sülfonitrik asit

2809 Difosfor penta oksit, fosforik asit

2810 Bor oksit, asit borik

2811 İnorganik asitler b.y. adı geçmeyen

III. MADENİ OLMAYAN ELEMENTLERİN HALOJEN, OKSİHALOJEN VEYA SÜLFÜRLÜ TÜREVLERİ

2812 Madeni olmayan elementlerin halojenürleri

2813 Madeni olmayan elementlerin sülfürü

IV. MADENLERİN İNORGANİK VE OKSİT, HİDROKSİT VE PEROKSİT BAZLARI

2814 Amonyak

2815 Sodyum veya potasyum hidroksit ve peroksit

2816 Magnezyum hidroksit ve peroksit, stronsiyum veya baryum oksit, hidroksit ve peroksit

2817 Çinko oksit ve peroksit

2818 Alüminyum oksit ve hidroksit

2819 Krom oksit ve hidroksit

2820 Manganez oksit

2821 Demir oksit ve hidroksit

2822 Kobalt oksit ve hidroksit

2823 Titan oksit

2824 Kurşun oksit

2825 İnorganik bazlar b.y. adı geçmeyen; madenlerin oksit, hidroksit ve perositleri b.y. adı geçmeyen

V. İNORGANİK ASİTLERİN MADENİ TUZLARI VE PEROKSOTUZLARI

2826 Florürle florosillikatlar ve floroalümünatlar

2827 Klorürler bromürler, iyodürler

2828 Hipokloritler kloritler, hibopromitler
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2829 Kloratlar bromatlar, iyodatlar

2830 Sülfürler

2831 Ditionitler ve sülfoksilatlar

2832 Sülfitler, tiyosülfatlar

2833 Sülfatlar, şaplar persülfatlar

2834 Nitritler nitratlar

2835 Hipofosfitler, fostitler ve fosfatlar

2836 Karbonatlar

2837 Siyanürler

2839 Silikatlar

2840 Boratlar, perboratlar

2841 Oksomadeni asitlerin tuzları

2842 İnorganik asitlerin tuzlan b.y. adı geçmeyen

VI. ÇEŞİTLİ

2843 Koloidal durumdaki değerli madenler

2844 Kimyasal ve izotop, radyoaktif elementler ve artıkları (*)

2845 İzitoplar b.y. adı geçmeyen

2846 Nadir toprakların, itriyumun veya skandruyumun bileşikleri

2847 Oksijenli su

2848 Fosfürler

2849 Karbürler

2850 Hidrür, nitrür, azotür, silisiyür ve borürler

2852 Civanın organik veya inorganik bileşikleri (amalgamlar hariç)

2853 Diğer anorganik bileşikler; sıvı hava; sıkıştırılmış hava; amalgamlar

BÖLÜM 29

ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER

I. HİDROKARBÜRLER VE HALOJEN, SÜLFONE, NİTRE VE NİTROZE TÜREVLERİ

2901 Asiklik hidrokarbürler

2902 Siklik hidrokarbürler

2903 Hidrokarbürlerin halojene türevleri

2904 Hidrokarbürlerin sülfone, nitre veya nitroze türevleri

II. ALKOLLER VE HALOJENE, SÜLFONE, NİTRE VEYA NİTROZE TÜREVLERİ

2905 Asiklik alkoller

2906 Siklik alkoller

III. FENOLLER VE FENOL ALKOLLER VE HALOJENE SÜLFONE, NİTRE VEYA NİTROZE TÜREVLERİ

2907 Fenoller, fenol - alkoller

2908 Fenollerin veya fenol - alkollerin halojene, sülfone, nitre veya nitroze türevleri

IV. ETERLER, ALKOL PEROKSİTLERİ ETER PEROKSİTLERİ KETON PEROKSİTLERİ, ASETAL VE YARI 
ASETAL VEDE HALOJENLİ  SÜLFONE, NİTRE VE NİTROZE TÜREVLERİ İLE ÜÇ ATOMLU EPOKSİTLER

2909 Eterler

2910 Epoksitler

2911 Asetallar

V. ALDEHİT KARIŞIMLI  BİLEŞİKLER

2912 Aldehitler

2913 Aldehitlerin halojenli, sülfone, nitre veya nitroze türevleri

VI. KETON VEYA KİNON İŞLEVİNDEKİ BİLEŞİKLER

2914 Keton ve kinonlar

VII. KARBOKSİLİK ASİTLER, ANHİDRİT, HALOJENÜR, PEROKSİT VE PEROKSASİTLERİ, HALOJENE, 
SÜLFONE, NİTRE VEYA NİTROZE TÜREVLERİ

2915 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler

2916 Doymamış asiklik monokarboksilik asitler

2917 Polikarboksilik asitler

2918 İlave oksijenli fonksiyonlar içeren karboksilik asitler

VIII. İNORGANİK ASİTLERİN ESTERLERİ VE TUZLARI VE HALOJENE, SÜLFONE, NİTRE VEYA NİTROZE 
TÜREVLERİ

2919 Foforik esterler

2920 İnorganik asitlerin esterleri b.y. adı geçmeyen

IX. AZOTLU BİLEŞİKLER

2921 Amin - fonksiyonlu bileşikler

2922 Oksijenli amine bileşikler

2923 Dörtlü amonyum tuzlan, lesitinler
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2924 Amit fonksiyonlu bileşikler

2925 İmit veya imin fonksiyonlu bileşikler

2926 Nitril fonksiyonlu bileşikler

2927 Diazoik, azoik veya azoksik bileşikler

2928 Hidrazin veya hidrosilaminin organik türevleri

2929 Azotlu bileşikler b.y. adı geçmeyen

X. ORGANİK - İNORGANİK BİLEŞİKLER, HETEROKSİLİK BİLEŞİKLER, NÜKLEİK ASİTLER VE TUZLARI, VE 
SÜLFAMİTLER

2930 Organik üçlü bileşikler

2931 Organik - inorganik bileşikler, b.y. adı geçmeyen

2932 Oksijen heteratomlu heterosiyklik bileşikler

2933 Azot heteratomlu heterosiyklik bileşikler

2934 Heterosyklik bileşikler b.y. adı geçmeyen

2935 Sülfonamitler

XI. PROVİTAMİNLER, VİTAMİNLER VE HORMONLAR

2936 Provitaminler ve vitaminler

2937 Hormonlar

XII. HETEROSİTLER VE TABİİ VEYA SENTEZLE ÜRETİLMİŞ BİTKİSEL ALKALOİTLER; TUZLARI, ETERLERİ 
ESTERLERİ VE DİĞER TÜREVLERİ

2938 Heterositler

2939 Bilkisel alkaloitler

XIII. DİĞER ORGANİK BİLEŞİKLER

2940 Saf kimyasal şekerler b.y. adı geçmeyen

2941 Antibiyotikler

2942 Organik bileşikler b.y. adı geçmeyen

BÖLÜM 30

ECZACILIK ÜRÜNLERİ

3001 Özsu tedavisinde kullanılacak organlar

3002 Kanlar serumlar aşılar ve zehirler

3003 Perakende satış için dozu ayarlanmamış ve paketlenmemiş ilaçlar

3004 Perakende satış için dozu ayarlanmış veya paketlenmiş ilaçlar

3005 Pamuk ve pansuman bezleri

3006 Eczacılık ürünleri b.y. adı geçmeyen

BÖLÜM 31

GÜBRELER

3101 Hayvansal veya bitkisel kökenli gübreler

3102 Madeni veya kimyasal azotlu gübreler

3103 Madeni veya kimyasal fosfatlı gübreler

3104 Madeni veya kimyasal potaslı gübreler

3105 Gübreler b.y. adı geçmeyen

BÖLÜM 32

TABAKLAMACILIK VEYA BOYACILIK, HÜLASALARI, TANEN VE TÜREVLERİ, PİGMENT VE DİĞER 
BOYAYICI MADDELER, BOYA VE VERNİKLER, TAHTA VE CAM İÇİN MACUNLAR, MÜREKKEPLER

3201 Bitkisel kökenli tabaklamacılık hülasaları

3202 Sentetik tabaklamacılık ürünleri

3203 Bitkisel veya hayvansal kökenli boyayıcı maddeler

3204 Sentetik boyayıcı maddeler

3205 Boyayıcı lekeler

3206 Boyayıcı maddeler b.y. adı geçmeyenler

3207 Seramik emayecilik veya camcılık için hazırlanan pigmentler, saydamlaştırıcılar ve boyalar

3208 Sulu olmayan bir ortamda dağıtılmış veya erimiş boya ve vernikler

3209 Sulu bir ortamda dağıtılmış veya erimiş boya ve vernikler

3210 Boya ve vernikler b.y. adı geçmeyen

3211 Hazırlanmış kurutucular

3212
Boya imalatı için pigmentler demirle markalama için yapraklar; perakende satış için paketlenmiş boyayıcı 
maddeler

3213 Sanatsal boyama, öğrenim ve eğlence için boyalar

3214 Tahta ve cam için macunlar sıvalar

3215 Mürekkepler

BÖLÜM 33
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TEMEL VE REZİNOİD YAĞLAR; HAZIRLANMIŞ PARFÜMERI VEYA TUVALET ÜRÜNLERİ VE KOZMETİK 
KARIŞIMLAR

3301 Temel ve rezinoid yağlar

3302 Hoş kokulu madde karışımları

3303 Parfüm ve losyonlar

3304 Güzellik ve makyaj ürünleri

3305 Saç için karışımlar

3306 Ağız ve diş sağlığı için karışımlar

3307 Parfümeri ve tuvalet ürünleri b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar

BÖLÜM 34

SABUNLAR, ORGANİK YÜZEY MADDELERİ, TEMİZLİK MADDELERİ, YAĞLI KARIŞIMLAR YAPAY 
BALMUMLARI HAZIRLANMIŞ BALMUMLARI BAKIM ÜRÜNLERİ, MUMLAR VE BENZER MADDELER, MODEL 
HAMURLARI “DİŞÇILIKTE KULLANILAN BALMUMLARI” VE DİŞÇİLİK İÇİN ALÇI

3401 Sabunlar

3402 Deterjanlı temizleme ve parlatma maddeleri

3403 Yağlı karışımlar

3404 Yapay ve hazırlanmış maddeler

3405 Ayakkabı boyaları, cilalar parlatıcılar ve ovucu tozlar

3406 Mumlar

3407 Model hamurları, dişçilik için bileşimler

BÖLÜM 35

ALBÜMİNLİ MADDELER; ESAS MADDESİ NİŞASTA VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ FEKÜL OLAN ÜRÜNLER; 
YAPIŞTIRICI MADDELER, ENZİMLER

3501 Kazeinler ve kazeinatlar kazein yapıştırıcılar

3502 Albüminler ve albüminatlar

3503 Jelatinler

3504 Peptonlar, cilt tozları

3505 Nişasta zamkı, esas maddesi nişasta olan yapıştırıcı maddeler

3506 Hazırlanmış yapıştırıcılar b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar

3507 Enzimler

BÖLÜM 36

TOZLAR VE PARLAYICILAR; FİŞEKÇİLİK MADDELERİ; KİBRİTLER; ATEŞLEYİCİ ALAŞIMLAR; PARLAYICI 
MADDELER

3601 Püskürtücü tozlar (patlayıcı madde ihtiva eden) (*)

3602 Hazırlanmış patlayıcılar b.y. adı geçmeyenler (*)

3603 Fitiller, tutuşturucular ve patlayıcılar (*)

3604 Fişekçilik maddeleri, b.y. adı geçmeyenler (*)

3605 Kibritler (*)

3606 Ateşleyici alaşımlar; alevlenir özellikte maddeler (*)

3650 Askeri eşya (Askeri birliklerce cinsi belirtilen)

3651 Askeri eşya (Askeri birliklerce cinsi belirtilmeyen, emniyetli)

3652 Askeri eşya (Askeri birliklerce cinsi belirtilmeyen, emniyetsiz) (*)

3653 Patlayıcı Madde, Patlayıcı madde yüklü eşya (emniyetli)

3654 Patlayıcı Madde, Patlayıcı madde yüklü eşya (emniyetsiz) (*)

BÖLÜM 37

SİNEMA VE FOTOĞRAF ÜRÜNLERİ

3701 Çekim levhaları ve film şeridleri, basılmamış fotoğraflar

3702 Basılmamış, rulo halinde boş fotoğraf filmleri

3703 Basılmamış fotoğraf kağıtları, kartonları ve tekstilleri

3704 Basılmamış, banyo edilmemiş, fotoğrafçılıkta kullanılan levhalar boş fılmler, filmler, kağıtlar, kartonlar ve tekstiller

3705 Fotoğrafçılıkla kullanılan banyo edilmiş levhalar ve boş filmler

3706 Banyo edilmiş sinema filmleri

3707 Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyevi maddeler

BÖLÜM 38

KİMYA ENDÜSTRİSİNİN ÇEŞİTLİ ÜRÜNLERİ

3801 Yapay veya koloidal grafit

3802 Aktif halde kömürler

3803 Tall-oil

3804 Selüloz, hamurlarının fabrikasyonlarından elde edilen tortuları temizlik maddeleri
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3805 Terebentin yağı

3806 Reçineler ve reçine asitleri

3807 Ağaç katranı, bitkisel ziftler

3808 Böcek öldürücüler, asalak mantarları yok etmeye yarayan ilaçlar yabani ot yok edici ilaçlar, dezenfektanlar

3809 Tekstil, kağıt veya deri sanayiinde kullanılan karışımlar, b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar

3810 Metallerin temizlenmesi ve lehimlenmesinde kullanılan maddeler

3811 Mineraller yağlar için hazırlanmış katkı maddeleri

3812 Kükürtle işlemede kullanılan akseleratörler, kauçuk veya plastik maddeler için plastifiyanlar, b.y. ad geçmeyenler

3813 Yangın söndürücülere doldurulan madde

3814 Eriticiler ve yoğunluk azaltan maddeler, b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar

3815 Katalizörler b.y. adı geçmeyenler

3816 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çimentolar yapı harçları, betonlar

3817 Karışımlar halinde alkin benzerler ve alkinnaftalinler b.y. adı geçmevenler ve bir sınıfa sokulamayanlar

3818 Elektronikte kullanılan kimyevi ürünler

3819 Hidrolik frenler için sıvı maddeler

3820 Antigel maddeler (Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar)

3821 Mikrobiyoloji için kültür ortamları

3822 Laboratuvar veya teşhis ayıraçları b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar.

3823 Endüstriyel yağlı asitler ve alkoller

3824
Kimyevi ürünler b.y. adı geçmeyenler, kimya endüstrisinin tortulu ürünleri b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa 
sokulamayanlar.

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

KISIM VII.

PLASTİK MADDELER VE BU MADDELERDEN YAPILMIŞ ÜRÜNLER; KAUÇUK VE KAUÇUKTAN ÜRÜNLER

BÖLÜM 39

PLASTİK MADDELER VE BU MADDELERDEN ÜRÜNLER

I. İLK FORMLAR

3901 Etilen polimerler

3902 Propilen polimerler

3903 Sitiren polimerler

3904 Vinil klorür polimerler

3905 Vinil polimerler, b.y. adı geçmeyenler

3906 Akrilik polimerler

3907 Polietenler, epoksid ve polyester reçineler

3908 Poliamidler

3909 Aminik veya fenolik reçineler polüretanlar

3910 Silikonlar

3911
Petrol ve kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler ve poli-sülfonlar b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa 
sokulamayanlar

3912 Selüloz, b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar

3913 Doğal polimerler b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar

3914 Polimer esaslı iyon eşanjörü

II. ARTIKLAR, KIRINTILAR VE KALINTILAR; YARI ÜRÜNLER; EŞYA

3915 Plastik madde kalıntıları ve artıkları

3916 Plastik maddeden monofilamentler

3917 Plastik maddeden tüpler, borular ve aksesuarları

3918 Plastik maddelerden, zemin duvar veya tavan kaplamaları

3919 Plastik maddeden levhalar, yapraklar, boş filmler şeritler oto yapışkanları

3920
Ne alveolar nede diğer maddelerle karıştırılmış plastik maddelerden levhalar, yapraklar boş filmler, şeritler ve 
lamlar

3921 Plastik maddelerden levhalar, yapraklar boş filmler, şeritler ve lamlar b.y. adı geçmeyen

3922 Sıhhi veya hijyenik kullanımlar için donanımlar

3923 Plastik maddelerden ambalajlar

3924 Plastik maddelerden ev veya tuvalet aletleri

3925 Plastik maddelerden inşaat malzemeleri b.y. adı geçmeyen

3926 Plastik maddelerden eşyalar; b.y. adı geçmeyenler

BÖLÜM 40

KAUÇUK VE KAUÇUKTAN YAPILMIŞ EŞYA

4001 Doğal kauçuk

4002 Sentetik kauçuk
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4003 Yenilenmiş kauçuk

4004 Sertleştirilmemiş kauçuk artıkları ve kalıntıları

4005 Kükürtlenmemiş karışık kauçuk

4006 Kükürtlenmemiş kauçuktan eşya

4007 Kükürtlenmiş kauçuktan iplikler

4008 Kükürtlenmiş kauçuktan levhalar, yapraklar, şeritler ve profiller

4009 Kükürtlenmiş kauçuk tüpler, borular

4010 Kükürtlenmiş kauçuktan taşıma ve aktarma kayışları

4011 Kauçuktan yeni lastikler

4012 Kauçuktan kullanılmış veya onarılmış lastikler kauçuk dış lastikler.

4013 Kauçuk iç lastikler

4014 Sertleştirilmemiş kükürtlü kauçuktan sağlık veya eczacılık maddeleri

4015 Sertleştirilmemiş kükürtlü kauçuktan giysiler

4016 Sertleştirilmemiş kükürtlü kauçuktan eşya, b.y. adı geçmeyenler

4017 Kauçuk ve artıkları ve sertleştirilmemiş kalıntıları, sertleştirilmemiş kauçuktan eşya

KISIM VIII.

İŞLENMİŞ DERİLER, DERİLER, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN ÜRÜNLER; KOŞUMCULUK VE 
EĞERCİLİK MALZEMELERİ SEYAHAT EŞYASI EL ÇANTALARI VE BENZER KABLAR; BAĞIRSAKTAN EŞYA

BÖLÜM 41

İŞLENMEMİŞ DERİLER (KÜRKLERİN DIŞINDA) VE DERİLER

4101 Sığır veya at familyasından hayvanların işlenmemiş derileri

4102 İşlenmemiş koyun derileri

4103 İşlenmemiş deriler, b.y. adı geçmeyenler

4104 Hazırlanmış deriler ve sığır veya at familyasından hayvanların derileri

4105 Hazırlanmış koyun derileri

4106 Hazırlanmış keçi derileri

4107 Hazırlanmış deriler b.y. adı geçmeyenler

4112 Koyun ve kuzuların diğer deri ve köseleleri

4113 Diğer hayvanların diğer deri ve köseleleri

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

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

BÖLÜM 42

DERİ EŞYA; KOŞUMCULUK VE EYERCİLİK MALZEMELERİ, SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZER 
KABLAR; BAĞIRSAKTAN EŞYA

4201 Hayvanlar için koşum veya eyer malzemeleri

4202 Seyahat veya maroken eşya

4203 Deri giysiler

4205 Deri eşya, b.y. adı geçmeyenler

4206 Bağırsaktan, sidik torbasından kinişten eşya

BÖLÜM 43

KÜRKLER SUNİ KÜRKLER

4301 İşlenmemiş kürkler

4302 Tabaklanmış veya parlaklık verilmiş kürkler

4303 Kürk giysiler

4304 Suni kürkler

KISIM IX.

AĞAÇ, ODUN KÖMÜRÜ VE AĞAÇ EŞYA, MANTAR VE MANTARDAN EŞYA; HASIR İŞLERİ VEYA SEPET 
İŞLERİ

BÖLÜM 44

AĞAÇ, ODUN KÖMÜRÜ VE AĞAÇ İŞLERİ

4401 Yakacak odun, ağaç artıkları ve talaşlar

4402 Odun kömürü

4403 İşlenmemiş odunlar

4404 Fıçı çemberi yapmaya yarayan ağaçlar kazıklar ve küçük kazıklar

4405 Ağaç yünü ve tozu

4406 Demiryolları için ağaç traversler

4407 Kalınlığı 6 mm.’yi geçen boylamasına kesilmiş ağaçlar

4408 Kaplama veya kontraplak yaprakları ve kalınlığı 6 mm.’yi geçmeyen boylamasına kesilmiş tahtalar

4409 Profile kesilmiş ağaçlar

4410 Ağaç parçalarından panolar
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4411 Ağaç liflerinden panolar

4412 Plaka ve katmanlar halinde kontraplak ağaçlar

4413 Sıkıştırılmış ağaçlar

4414 Tablolar veya aynalar için ağ çerçeveler

4415 Ağaçtan, ambalajlar, çıkrıklar paletler

4416 Ağaçtan fıçı işleri

4417 Ağaçtan aletler

4418 Ağaçtan marangoz işleri ve çatı parçaları

4419 Ağaçtan ev aletleri

4420 Kakmalı tahtalar; ağaçtan süs eşyası

4421 Ağaçtan eşya, b.y. adı geçmeyenler

BÖLÜM 45

MANTAR VE MANTARDAN EŞYA

4501 İşlenmemiş doğal mantar ve artıkları

4502 Kabuğu soyulmuş veya sadece kare biçimde kesilmiş doğal mantar

4503 Doğal mantardan eşya

4504 Yığma Mantar ve yığma mantardan eşya

BÖLÜM 46

HASIR VEYA SEPET İŞİNDEN EŞYA

4601 Örgü yapılacak maddelerden örgüler; örülecek, düz dokuma maddeler

4602 Sepet işleri

KISIM X.

AĞAÇ VEYA SELÜLOZLU LİFLİ DİĞER MADDE HAMURU; KAĞIT VEYA KARTON KALINTILARI VE 
ARTIKLARI; KAĞIT VE KAĞIT KAPLAMALARI

BÖLÜM 47

AĞAÇ VEYA SELÜLOZLU DİĞER LİFLİ MADDE HAMURU; KAĞIT VEYA KARTON KALINTILARI VE 
ARTIKLARI

4701 Mekanik ağaç hamurları

4702 Eritilecek kimyevi ağaç hamurları

4703 Sodyumla veya sülfatla eritileceklerin dışında kimyevi ağaç hamurları

4704 Bisülfitle  eritileceklerin dışında kimyevi ağaç hamurları

4705 Yarı kimyevi ağaç hamurları

4706 Selülozlu diğer lifli madde hamurları

4707 Kağıt ve karton atıkları

BÖLÜM 48

KAĞITLAR VE KARTONLAR; SELÜLOZ  HAMURUNDAN, KAĞIT VE KARTONDAN EŞYA VE KARTON EŞYA

4801 Gazete kağıdı

4802 Yazım ve basım için kuşe olmayan kağıt ve kartonlar

4803 Ev veya hijenik kullanım için eni 36 cm. yi geçen kağıtlar

4804 Kuşe olmayan kraft kağıtlar ve kartonlar

4805 Kuşe olmayan kağıt ve kartonlar, by. adı geçmeyenler

4806 Parşömen kağıt ve kartonlar, parlatılmış kağıtlar

4807 Yapıştırılarak birleştirilmiş kağıt ve kartonlar

4808 Dalgalı veya krep kağıt ve kartonlar

4809 Karbon kağıtlar ve eni 36 cm.yi geçen kopyeleme için kağıtlar

4810 İnorganik maddelerden kuşe kağıt ve kartonlar

4811 Sıvalı veya süslenmiş kuşe kağıt ve kartonlar

4812 Kağıt hamurundan, süzücü yığın ve levhalar

4813 Sigara kağıdı

4814 Duvar kağıtları; renkli kağıt bardaklar

4816 Karbon kağıtlar ve kopyeleme için kağıtlar, b.y. adı geçmeyenler

4817 Kağıt veya kartondan yazışma maddeleri

4818 Ev veya hijenik kullanım için kağıtlar b.y. adı geçmeyenler

4819 Kağıt ve kartondan ambalajlar; karton kutular

4820 Okul, büro ve kırtasiyecilikte kullanılan kağıttan malzemeler

4821 Kağıt veya kartondan etiketler

4822 Kağıt hamurundan makara ve kasnaklar kağıt veya karton

4823 Kağıtlar ve kartonlar b.y. adı geçmeyenler; kağıt hamurundan işler kağıt veya karton b.y. adı geçmeyenler

BÖLÜM 49
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BASIN, YAYIN VE DİĞER YAZILI ENDÜSTRİSİ ÜRÜNLERİ; EL YAZMASI VEYA DAKTİLO METİNLERİ VE 
PLANLAR

4901 Kitaplar, broşürler ve matbualar

4902 Gazeteler ve süreli yayınlar

4903 Resimli kitaplar ve boyama albümleri

4904 Müzik partisyonları

4905 Haritacılık işleri ve dünya küreleri

4906 Endüstriyel, ticari ve haritacılığa ilişkin planlar ve tasarılar

4907 Pullar, banknotlar ve değerli kağıtlar

4908 Çıkartmalar

4909 Resimli kartpostallar; tebrik kartları

4910 Takvimler

4911 Gravür fotoğraf ve matbualar b.y. adı geçmeyenler

KISIM XI.

TEKSTİL MADDELER VE BU MADDELERDEN YAPILMIŞ EŞYA

BÖLÜM 50

İPEK

5001 İpek böceği kozaları

5002 Ham ipek

5003 İpek kırıntıları

5004 Perakende satış için nemi alınmamış ipek iplikler

5005 Perakende satış için nemi alınmamış ipek artıklarından ipler

5006 Perakende satış için nemi alınmış ipekten veya ipek artıklarından iplikler

5007 İpekten veya ipek artıklarından kumaşlar

BÖLÜM 51

YÜN, DEĞERLİ VEYA DEĞERSİZ KILLAR, YELE VEYA KUYRUK KILINDAN İPLİKLER, KUMAŞLAR

5101 Tiftiklenmemiş ve taranmamış yünler

5102 Tiftiklenmemiş ve taranmamış kıllar

5103 Yün veya kıl kalıntıları

5104 Yün veya kıl tiftikleri

5105 Tiftiklenmiş, taranmış yün ve kıllar

5106 Perakende satış için nemi alınmamış tiftiklenmiş yün iplikler

5107 Perakende satış için nemi alınmamış taraklanmış yün iplikler

5108 Perakende satış için nemi alınmamış tiftiklenmiş veya taraklanmış değerli kıllardan iplikler

5109 Perakende satış için nemi alınmış değerli kıllardan veya yünden iplikler

5110 Düşük nitelikli kıldan veya at kılından iplikler

5111 Tiftiklenmemiş yünden veya tiftiklenmiş değerli kıllardan kumaşlar

5112 Taraklanmış yünden veya taraklanmış değerli kıllardan kumaş

5113 Düşük nitelikte kıllardan veya at kılından kumaşlar

BÖLÜM 52

PAMUK

5201 Tiftiklenmemiş ve taranmamış pamuk

5202 Pamuk kalıntıları

5203 Tiftiklenmiş, taranmış pamuk

5204 Pamuk dikiş iplikleri

5205 Perakende satış için nemi alınmamış en az % 85 oranında pamuk ihtiva eden dikiş iplikleri hariç pamuk iplikleri

5206 Perakende satış için nemi alınmamış % 85’den az pamuk içeren dikiş iplikleri hariç pamuk iplikler

5207 Perakende satış için nemi alınmış dikiş iplikleri hariç pamuk iplikler

5208 Ağırlığı 200 gr/m2’yi geçmemek üzere % 85 oranında pamuk ihtiva eden pamuk kumaşlar

5209 Ağırlığı 200 gr/m2’yi geçen en az % 85 oranında pamuk ihtiva eden pamuk kumaşlar

5210 Ağırlığı 200 gr/m2’yi  geçmemek üzere % 85’den az pamuk ihtiva eden pamuk kumaşlar

5211 Ağırlığı 200 gr/m2’yi  geçen % 85’den az pamuk ihtiva eden pamuk kumaşlar

5212 Pamuk kumaşlar; b.y. adı geçmeyenler

BÖLÜM 53

DİĞER BİTKİSEL TEKSTİL İPLİKLERİ, KAĞIT İPLİKLER VE KAĞIT İPLİKLERDEN ÜRETİLMİŞ KUMAŞLAR

5301 Eğirilmemiş keten, keten üstüpüleri ve kalıntıları

5302 Eğirilmemiş kenevir kenevir üstüpüleri ve kalıntıları

5303 Eğirilmemiş hint keneviri; hint keneviri üstüpüleri ve kalıntıları

5304 Eğirilmemiş sisal keneviri; sisal keneviri üstüpüleri ve kalıntıları

5305 Eğirilmemiş bilkisel tekstil iplikleri b.y. adı geçmeyenler
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5306 Keten iplikler

5307 Hint kenevirinden iplikler

5308 Bitkisel tekstil liflerinden iplikler, b.y. adı geçmeyenler

5309 Keten kumaşlar

5310 Hint kenevirinden kumaşlar

5311 Bitkisel tekstil liflerinden iplikler, b.y. adı geçmeyenler; kağıt ipliklerden kumaşlar

BÖLÜM 54

SENTETİK VE YAPAY FİLAMENTLER

5401 Sentetik veya yapay filamentten dikiş iplikleri

5402 Perakende satış için nemi alınmamış dikiş iplikleri hariç sentetik filamentten iplikler

5403 Perakende satış için nemi alınmamış dikiş iplikleri hariç suni filament iplikler

5404 Sentetik monofilamentler ve lamlar

5405 Yapay monofilamentler ve lamlar

5406 Perakende satış için nemi alınmamış dikiş iplikleri hariç sentetik veya suni filamentten iplikler

5407 Sentetik filament ipliklerden dokunmuş kumaşlar

5408 Yapay filament ipliklerden kumaşlar

BÖLÜM 55

KESİK SENTETİK VEYA YAPAY LİFLER

5501 Sentetik filamentlerden halatlar

5502 Yapay filament halatlar

5503 Eğirme için özel işleme tabi tutulmamış kesik sentetik lifler

5504 Eğirme için özel işleme tabi tutulmamış kesik yapay filamentler

5505 Sentetik veya yapay lif artıkları

5506 Eğirme için özel işleme tabi tutulmuş kesik sentetik lifler

5507 Eğirme için özel işleme tabi tutulmuş kesik yapay lifler

5508 Sentetik veya yapay kesik liften dikiş iplikleri

5509 Perakende satış için nemi alınmamış dikiş iplikleri hariç, kesik sentetik liflerden iplikler

5510 Perakende satış için nemi alınmamış dikiş iplikleri hariç, kesik yapay liflerden iplikler

5511 Perakende satış için nemi alınmış dikiş iplikleri hariç, kesik sentetik veya yapay liflerden iplikler

5512 % 85 oranında bu liflerden ihtiva eden kesik sentetik liflerden kumaşlar

5513 Ağırlığı 170 gr/m2’yi geçmemek üzere % 85 oranında bu liflerden ihtiva eden kesik sentetik liflerden kumaşlar

5514 Ağırlığı 170 gr/m2’yi geçen % 85 az bu liflerden ihtiva eden kesik sentetik liflerden kumaşlar

5515 Kesik sentetik liflerden kumaşlar b.y. adı geçmeyenler

5516 Kesik yapay liflerden kumaşlar

BÖLÜM 56

ASTARLAR; KEÇELER VE DOKUNMAMIŞLAR ÖZEL İPLİKLER; SİCİMLER, İPLER, HALATLAR; HALATÇILIK 
ÜRÜNLERİ

5601 Tekstil maddelerinden astarlar ve bu astarlardan eşya

5602 Keçeler

5603 Dokunmamışlar

5604 Tekstillerle kaplanmış kauçuk ipler ve iplikler, kauçuk ve plastik maddeyle kaplanmış lamlar ve tekstil iplikler

5605 Madeni dokuma iplikleri ve madenle kaplanmış iplikler

5606 Kabartmalı iplikler; tüylü iplikler; “zincir” denilen iplikler

5607 Sicimler, ipler halatlar

5608 Sicimden, iplerden, halatlardan veya tekstil maddelerinden ağlar

5609
Sentetik veya yapay tekstil maddelerinden lamlar ve iplik maddeleri; b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa 
sokulamayanlar; halat veya sicim ip maddeleri; b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar

BÖLÜM 57

HALILAR VE TEKSTİL MADDELERİNDEN YAPILMIŞ TABAN KAPLAMALARI

5701 Düğümlenmiş veya dolanmış ilmikli tekstil maddelerinden halılar

5702 Dokunmuş tekstil maddelerinden halılar ve taban kaplamaları

5703 Sıkı dokunmuş tekstil maddelerinden halılar ve taban kaplamaları

5704 Keçe hahlar ve taban kaplamaları

5705 Tekstil maddelerinden halılar ve taban kaplamaları; b.y. adı geçmeyenler

BÖLÜM 58

ÖZEL KUMAŞLAR; SIKI DOKUNMUŞ TEKSTİLLER; DANTELLER, DUVAR HALILARI; SÜSLEME ÜRÜNLERİ, 
İŞLEMELER

5801 Dokunmuş kadifeler ve peluşlar; tüylü kumaşlar

5802 Sünger türden bukletler

5803 Tül ilmikli kumaşlar
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5804 Tüller, düğümlenmiş ilmikli kumaşlar, danteller

5805 Elde veya iğneyle dokunmuş duvar halıları

5806 Kurdelacılık ürünleri

5807 Tekstil maddelerinden etiketler armalar

5808 Parçalı örgüler ve süslemeler

5809 Metal iplikten kumaşlar

5810 İşlemeler

5811 Kıtık malzemeleri eldenmiş, tekstil maddelerinden oluşturulan ürünler

BÖLÜM 59

SİNDİRİLMİŞ, KAPLANMIŞ, KILIF GEÇİRİLMİŞ, KATMANLI KUMAŞLAR; TEKSTİL MADDELERİNDEN 
YAPILMIŞ TEKNİK EŞYA

5901 Cilt, mukavva ve şapka kumaşları, resim veya yağlı boya için tuvaller

5902 Lastikler için argaçlanmış örtüler içine plastik madde sindirilmiş kumaşlar

5903 Linolyomlar; tekstil zemin üzerinde uygulanan bir sıvayla oluşturulmuş taban kaplamaları

5904 Tekstil maddelerden duvar kaplamaları

5905 Kauçuk katılmış kumaşlar

5906 Sindirilmiş veya kaplanmış kumaşlar b.y. adı geçmeyen

5907 Tekstil maddelerden fitiller

5908 Tekstil maddelerden borular

5909 Tekstil maddelerden kayışlar

5910 Teknik kullanım için tekstil maddeler

5911 Teknik işler için dokumaya elverişli maddeden diğer eşya

BÖLÜM 60

DOKUNMUŞ ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLAR

6001 Dokunmuş örülmüş kadifeler peluşlar ve tüylü kumaşlar

6002 Dokunmuş örülmüş kumaşlar b.v. adı geçmeyenler

6003 Diğer örme mensucat (en< =30cm)

6004 Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5)

6005 Çözgü tipi örgülü diğer mensucat

6006 Diğer örme mensucat

BÖLÜM 61

DOKUNMUŞ ÖRÜLMÜŞ GİYSİLER VE GİYSİ AKSESUARLARI

6101 Erkekler veya erkek çocuklar için, dokunmuş veya örülmüş, mantolar, anoraklar kısa ceketler

6102 Kadınlar veya kız çocuklar için dokunmuş veya örülmüş mantolar anoraklar ve kısa ceketler.

6103 Erkekler veya erkek çocuklar için dokunmuş veya örülmüş, mantolar anoraklar ve kısa ceketler

6104
Kadınlar veya kız çocuklar için dokunmuş veya örülmüş, giysiler ceketler, elbiseler, eteklikler, pantolonlar ve 
külotlar

6105 Erkekler ve erkek çocuklar için dokunmuş veya örülmüş gömlekler

6106 Kadınlar veya kız çocukları için dokunmuş veya örülmüş gömlekler, bluzlar

6107 Erkekler veya erkek çocuklar için dokunmuş ve örülmüş iç donları, pijamalar ve bornozlar

6108 Kadınlar veya kız çocukları için dokunmuş ve örülmüş kombinezonlar İçecekler, slipler gecelikler, bornozlar

6109 Dokunmuş veya örülmüş fanilalar

6110 Dokunmuş veya örülmüş kazaklar ve jileler

6111 Bebekler için, dokunmuş veya örülmüş giysiler ve aksesuarlar

6112 Dokunmuş veya örülmüş spor giysiler, kayak giysileri ve mayolar

6113 Dokunmuş veya örülmüş, kauçuklu veya sindirilmiş kumaştan yapılmış giysiler

6114 Dokunmuş veya örülmüş giysiler, b.y. adı geçmeyenler

6115 Dokunmuş veya örülmüş taytlar, kadın çorapları, kısa çoraplar

6116 Dokunmuş veya örülmüş eldivenler

6117 Dokunmuş veya örülmüş aksesuarlar ve giysi bölümleri, b.y. adı geçmeyenler

BÖLÜM 62

DOKUNUMYAN, ÖRÜLMEYEN GİYSİLER VE GİYSİLER AKSESUARLARI

6201 Erkekler veya erkek çocuklar için, mantolar, anoraklar ve kısa ceketler

6202 Kadınlar veya kız çocuklar için mantolar anoraklar ve kısa ceketler

6203 Erkekler ve erkek çocuklar için giysiler, ceketler pantolonlar ve külotlar, b.v. adı geçmeyenler

6204 Kadınlar veya kız çocukları için giysiler, ceketler, elbiseler, eteklikler, pantolonlar ve külotlar b.y. adı geçmevenler

6205 Erkekler veya erkek çocuklar için gömlekler, b.y. adı geçmevenler

6206 Kadınlar ve kız çocuklar için, gömlekler; bluzlar, b.y. adı geçmeyenler

6207 Erkekler veya erkek çocuklar için iç yelekler, iç donları, pijamalar ve bornozlar b.y. adı geçmeyenler
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6208
Kadınlar veya kız çocukları için, yelekler; kombinezonlar; eteklikler; slip gecelikler ve bornozlar; vb adı 
geçmeyenler

6209 Bebekler için, giysiler  ve aksesuarlar  b.y. adı gcçmeyenler

6210
Kauçuklu veya sindirilmiş kumaştan yapılmış giysiler; b.y, adı geçmeyenler; dokunmamış  veya keçelerden 
giysiler

6211 Spor giysileri, kayak kombinezonları ve mayolar; b.y. adı geçmeyenler; giysiler b.v. adı geçmeyenler

6212 Sutyen, korseler ve jartiyer

6213 Mendiller

6214 Şallar, eşarplar; başörtüleri, b.y. adı geçmeyenler;

6215 Kravatlar ve papyonlar; b.y, adı geçmeyenler

6216 Eldivenler; b.y. adı geçmeyenler

6217 Aksesuarlar ve giysi bölümleri, b.y. adı geçmeyenler

BÖLÜM 63

HAZIRLANMIŞ DİĞER TEKSTİL ESYA; TAKIMLAR; ESKİ ELBİSELER VE KUMAŞ PARÇALARI

I. HAZIRLANMIŞ  DİĞER TEKSTİL EŞYA

6301 Örtüler

6302 Evde kullanılan çamaşırlar

6303 Perdeler ve iç istorlar

6304 Tekstil döşeme malzemeleri  b.y. adı geçmeyenler

6305 Çuvallar ve küçük ambalaj torbaları

6306 Muşambalar ve dış istorlar; tekneler için örtüler, tekstil kamp malzemeleri

6307 Hazırlanmış tekstil malzemeleri  b.y. adı geçmeyenler

II. TAKIMLAR

6308 Perakende satış için nemi  alınmış örtü, masa örtüsü veya peçete takımları

III. ESKİ EŞYA VE PAÇAVRALAR

6309 Eski kumaşlar

6310 Paçavralar, kumaş (tekstil) artıkları

KISIM XII.

AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR (BAŞA GİYİLEN) YAĞMUR VE GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, KOLTUK 
DEĞNEKLERİ KAMÇILAR, SÜVARİ (BİNİCİ) KAMÇILARI VE BUNLARIN KISIMLARI, İŞLENMİŞ TÜYLER VE 
TÜYLERDEN, SUNİ ÇİÇEKLERDEN YAPILMIŞ EŞYA, İNSAN SAÇLARINDAN YAPILMIŞ EŞYA

BÖLÜM 64

AYAKKABILAR, TOZLUKLAR VE BENZERİ EŞYA; BUNLARIN PARÇALARI

6401 Kauçuk ve suni maddelerden yapılmış su geçirmez ayakkabılar

6402 Kauçuk, plastik ayakkabılar, b.y. adı geçmeyen

6403 Kauçuk, plastik deri tabanlı, üst kısmı deri olan ayakkabılar

6404 Kauçuk, plastik, deri tabanlı üst kısmı kumaş olan ayakkabılar

6405 Ayakkabılar, b.y. adı geçmeyen

6406 Ayakkabı parçaları, mantar tabanlar, tozluklar.

BÖLÜM 65

BAŞLIKLAR VE BUNLARIN PARÇALARI

6501 Keçeden şapka kalıpları

6502 Şapka kalıpları b.y. adı geçmeyen

6504 Çubuklardan, örülmüş şapkalar, başlıklar

6505 Dokunmuş, örülmüş, şapkalar, başlıklar, saç ağları

6506 Şapkalar, başlıklar b.v. adı geçmeyen

6507 Başlıkların parçaları

BÖLÜM 66

YAĞMUR  ŞEMSİYELERİ, GÜNEŞ  ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, KOLTUK DEĞNEKLERİ, KAMÇILAR, 
SÜRÜCÜ (SÜVARİ) KAMÇILARI VE BUNLARIN PARÇALARI

6601 Yağmur şemsiyeleri güneş şemsiyeleri

6602 Bastonlar,  kamçılar

6603 Şemsiye parçaları, baston  parçaları, kamçı parçaları

BÖLÜM 67

İŞLENMİŞ TÜYLER,  KUŞ TÜYLERİ VE TÜYLERDEN YADA İNCE KUŞ TÜYLERİNDEN EŞYA, SUNİ 
ÇİÇEKLERDEN İNSAN SAÇLARINDAN EŞYA

6701 İşlenmiş tüyler, tüylü kuş parçaları

6702 Plastikten çiçekler, meyveler, bitkiler

6703 Peruk için insan saçları, işlenmiş yünler, hayvan kılları

6704 Peruk, insan saçlarından eşya, b.y. adı geçmeyen ve başka yere sokulamayan
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KISIM XIII.

TAŞTAN, ALÇIDAN, ÇİMENTODAN, ASBESTTEN, MİKADAN YADA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA, 
SERAMİK EŞYA, CAM VE CAM ÜRÜNLERİ CAM ÜRÜNLERİ

BÖLÜM 68

TAŞTAN, ALÇIDAN, ÇİMENTODAN, ASBESTTEN YADA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA

6801 Tabii taştan kaldırım taşları, bordur taşları, kaldırım plakaları

6802 İşlenmiş, yontma taşlar yontma taşlardan eşya

6803 İşlenmiş killi şist ocağı, arduvazdan eşya

6804 Değirmen taşları, zımpara taşları

6805 Bezler kağıtlar üzerinde zımpara maddeleri

6806 Şişirilmiş, maden yünleri, vermikulit, kil

6807 Asfalttan (ziftten) eşya

6808 Madeni yapıştırıcı özelliği olan nebati maddelerden plakalar, çiniler, (fayanslar) bloklar

6809 Alçıdan eşya

6810 Çimentodan, betondan, suni taşlardan eşya

6811 Asbestli çimentodan, selülozlu çimentodan eşya

6812 İşlenmiş asbest  lifleri, asbest ürünleri

6813 Frenler koşum takımları için madeni maddelerin temeli üzerindeki

6814 Mikalar, işlenmiş, mika ürünler

6815 Mineral maddelerden eşya, b.y. adı geçmeyen ve başka bir yere sokulamayan sürtünme sırları

BÖLÜM 69

SERAMİK EŞYA

I. SİLİSİK ASİTLİ FOSİLLİ UNLAR (TOZLAR) YADA BENZERİ SİLİSİK ASİTLİ TOPRAKLARDAN  EŞYA VE 
ATEŞE DAYANIKLI ÜRÜNLER

6901 Silisik asitli topraklardan seramik eşya

6902 Seramik ve ateşe dayanıklı inşaat malzemeleri

6903 Ateşe dayanıklı seramik eşya b.y. adı geçmeyen

II. DİĞER SERAMİK  ÜRÜNLER

6904 Duvar tuğlası, döşeme tuğlası, seramik

6905 Kiremit, seramik, inşaat seramiği b.y. adı geçmeyen

6906 Borula, kanallı çubuklar, borulara ait aksesuarlar (aletler, donanımlar) seramik

6907 Seramik fayanslar, plakalar ve cilalanmamış  mozaikler için ürünler

6908 Seramik fayanslar, plakalar ve cilalanmış  mozaikler için ürünler

6909 Kimyasal amaçlı seramik ürünler, teknik amaçlı seramik ürünler, seramik yataklar (çukurlar) banyolar, testiler

6910 Seramik, boşaltma kanalları (boruları) lavabo küveti, banyo kazanları

6911 Porselen ev eşyası

6912 Seramik ev eşyası, b.y. adı geçmeyen

6913 Seramik süs eşyası, b.y. adı geçmeyen

6914 Seramik ürünler b.y. adı geçmeyen

BÖLÜM 70

CAM VE CAM ÜRÜNLERİ

7001 Kırık camlar, cam kırıntıları

7002 İşlenmemiş, cam bilyeler, cam çubuklar, cam borular

7003 Dökme, haddelenmiş plakalar, levha profil halinde camlar

7004 Çekilerek, üflenerek şekil verilmiş ve levhalar halinde camlar

7005 Plakalar, levhalar halinde flat camlar

7006 İşlenmiş, cam plakalar, cam levhalar, cam profiller, flat camlar

7007 Kırılmaz cam

7008 İzole camı

7009 Cam aynalar

7010 Taşımada kullanılan (taşıma amaçlı) ambalaj amaçlı cam kaplar, cam kapaklar

7011 Katot ışın boruları, lambalar için cam borular, camdan boynuzlu imbikler

7013 Ev ve büro içi dekorasyon için cam ürünler

7014 Sinyal tertibatı için cam ürünler

7015 Optik, işlenmemiş saat ve gözlük camları

7016 Camdan, inşaat taşları, plakalar fayanslar, kiremitler

7017 Tıpta, eczacılıkta, laboratuarlarda kullanılan cam ürünleri

7018 Cam hırdavatları, cam süs eşyası

7019 Cam şeritler, cam elyafından ürünler

7020 Cam ürünleri b.y. adı geçmeyen

KISIM XIV.
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HAKİKİ PERLEN YADA YAPAY PERLEN, KIYMETLİ TAŞLAR MÜCEVHERAT TAŞLARI YADA BENZERLERİ, 
LEVHA HALİNDE KIYMETLİ METALLER VE ÜRÜNLERİ, FANTAZİ MÜCEVHER ESKİ MADENİ PARALAR

BÖLÜM 71

I. HAKİKİ İNCİ, YAPAY İNCİ, KIYMETLİ TAŞLAR, MÜCEVHERAT TAŞLARI VE BUNLARA BENZER

7101 Hakiki inci, yapay itici

7102 Elmaslar

7103 Kıymetli taşlar, mücevherat taşları, b.y. adı geçmeyen

7104 Sentetik yapay taşlar

7105 Sentetik taşlardan, kıymetli taşlardan pudra, tozlar

II. KIYMETLİ METALLER VE KIYMETLİ METAL PLAKALAR

7106 Ham gümüş

7107 Ham gümüş plakalar

7108 Ham altın

7109 Ham altın plakalar

7110 Ham platin

7111 Ham platin plakalar

7112 Kıymetli metallerden, kıymetli metal plakalardan hurdalar, artıklar (kırıntılar)

III. MÜCEVHERATLAR, ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYA VE DİĞER ÜRÜNLER

7113 Kıymetli metallerden, kıymetli metal plakalardan mücevheratlar

7114 Altın eşya, gümüş eşya

7115 Kıymetli metallerden eşya, kıymetli metal plakalardan eşya, b.y. adı geçmeyen

7116 Perlenden (inciden) kıymetli taşlardan, sentetik taşlardan, yapay taşlardan eşya

7117 Fantazi mücevherat

7118 Eski madeni paralar

KISIM XV

DEĞERSİZ METALLER VE ÜRÜNLERİ

BÖLÜM 72

DEMİR VE ÇELİK

I. TEMEL   ÜRÜNLER; ÇEKİRDEK YADA  TOZLAR

7201 Ham şekilde  ayna demirler, ham demirler

7202 Ferro alaşımları

7203 Demir cevherinden direk redüksiyonla elde edilmiş demir ürünleri

7204 Dökme demirden, demirden çelikten hurdalar, kırıntılar

7205 Dökme demirden, demirden, çelikten çekirdekler, tozlar

II. DEMİRLER VE ALAŞIMSIZ  ÇELİKLER

7206 Ham halinde demirler alaşımsız çelikler

7207 Demirden, alaşımsız çelikten yarı mamul

7208
Genişliği 600 mm. yada daha fazla olan alaşımsız çelikten, demirden düz (yassı) haddelenmiş ürünler ve 
plakalanmamış, çekilmemiş sıcak haddelenmiş ürünler

7209
Genişliği 600 mm. yada daha fazla olan alaşımsız çelikten, demirden düz (yassı) haddelenmiş ürünler ve 
plakalanmamış, çekilmemiş soğuk haddelenmiş ürünler

7210
Genişliği 600 mm. yada daha fazla olan alaşımsız çelikten, demirden düz (yassı) haddelenmiş ürünler ve 
plakalanmış ve çekilmiş ürünler

7211
Genişliği 600 mm.’den az olan alaşımsız çelikten demirden düz haddelenmiş ürünler ve plakalanmamış ve 
çekilmemiş ürünler

7212
Genişliği 600 mm.’ den az olan alaşımsız çeliklen, demirden düz haddelenmiş ürünler ve plakalanmış ve çekilmiş 
ürünler

7213 Demirden, alaşımsız çelikten, haddelenmiş tel (çekme tel)

7214 Dövülmüş, sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sıcak kalıptan çekilmiş

7215 alaşımsız çelikten, demirden çubuk çelikler, b.y. adı geçmeyen

7216 Alaşımsız çelikten, demirden profıller

7217 Alaşımsız çelikten, demirden tel

III. PASLANMAZ ÇELİK

7218  Ham halinde paslanmaz çelik, paslanmaz çelikten yarı mamul

7219  Genişliği 600 mm. ve daha fazla olan paslanmaz çelikten düz (yassı) haddelenmiş ürünler

7220  Genişliği 600 mm.’den az olan  paslanmaz çelikten düz  haddelenmiş ürünler

7221  Paslanmaz çelikten çekme tel

7222  Paslanmaz çelikten, profiller, çubuk çelikler

7223 Paslanmaz çelikten tel

IV. DİĞER ALAŞIMLI ÇELİKLER; ALAŞIMLI YADA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN OLUKLU ÇUBUKLAR
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7224 Ham halinde diğer alaşımlı çelikler; diğer alaşımlı çelik yarı mamul

7225 Genişliği 600 mm. yada daha fazla olan diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler

7226 Genişliği 600 mm.’den  az olan diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler

7227 Diğer alaşımlı çelikten çekme tel

7228 Diğer alaşımlı çelikten profiller  çubuk çelikler, oluklu çubuklar

7229 Diğer alaşımlı çelikten tel

7250 Saclar (Paslanmaz çelikten, rulo, sıcak) (600mm den geniş)

7251 Saclar (Paslanmaz çelikten, rulo, soğuk) (600mm den geniş)

7252 Saclar (Paslanmaz çelikten, levha) (600mm den geniş)

7253 Saclar (Paslanmaz çelikten, plaka) (600mm den geniş)

BÖLÜM 73

DEMİRDEN YADA ÇELİKTEN ÜRÜNLER

7301 Palplanş ürünleri (levhalı duvar ürünleri) demirden çelikten kaynak yapılmış profiller

7302 Dökme demirden, demirden, çelikten ray malzemesi

7303 Dökme demirden borular, oluklu profiller

7304 Demirden, çelikten, kaynaksız, borular ve oluklu profiller

7305 Dış kesiti 406,4 mm.’den fazla olan demirden, çelikten borular, b.y. adı geçmeyen

7306 Demirden, çelikten borular, oluk profiller b.y. adı geçmeyen

7307 Dökme demirden, demirden, çelikten boru aksesuarları

7308 Dökme demirden, demirden, çelikten konstruksiyonlar başka yerde adı geçmeyen ve başka bir yere girmeyen

7309 300 litrenin üzerindeki dökme demirden, demirden, çelikten, bidon ve kaplar

7310 Dökme demirden, demirden, çelikten 300 litreye kadar olan bidonlar kaplar, fıçılar, kutular

7311 Dökme demirden, demirden, çelikten gazlar için tanklar (kaplar)

7312 Demirden, çelikten halatlar, sicimler, kablolar

7313 Demirden, çelikten dikenli tel

7314 Demir telden, çelik  telden örülmüş, birbirine geçmiş parmaklıklar, ızgaralar, örgüler

7315 Dökme  demirden, demirden, çelikten zincirler

7316 Dökme demirden, demirden çelikten gemi çapaları, tırmıklar

7317 Dökme demirden, demirden, çelikten çiviler, pimler, resim çiviler,

7318 Dökme demirden, demirden, çelikten vidalar, civatalar somunlar, perçinler

7319 Demirden, çelikten dikiş iğneleri, örgü iğneleri

7320 Demirden, çelikten   yaylar, yay yaprakları (yaprak yaylar) düz yaylar

7321 Dökme  demirden, demirden, çelikten elektriksiz ev aletleri

7322 Dökme demirden, demirden, çelikten elektriksiz; merkezi ısıtma için radyatörler (kaloriferler) sıcak hava yayıcıları

7323 Dökme demirden, demirden, çelikten mutfak eşyası, elektrikli ev aletleri

7324 Dökme demirden, demirden, çelikten sıhhi malzeme, tuvalet malzemeleri

7325 Dökme çelikten, dökme demirden eşya b.y. adı geçmeyen

7326 Demirden, çelikten eşya b.y. adı geçmeyen

BÖLÜM 74

BAKIR VE BAKIR ÜRÜNLERİ

7401 Bakır plakalar; çimento bakırı

7402 Rafine edilmemiş bakırlar bakır anotlar

7403 Rafine edilmiş ham bakırlar, ham bakır alaşımları

7404 Bakır artıkları, bakır hurdaları

7405 Ham bakır sertleştirme alaşımları

7406 Bakırdan pudralar, yaldızlar, pullar

7407 Bakırdan çubuklar, profiller

7408 Bakırdan teller

7409 Bakırdan ve kalınlığı 0.15 m üzerinde olan levhalar, şeritler,

7410 Bakırdan ve kalınlığı 0.15 mm.’ye kadar olan saçlar şeritler

7411 Bakırdan borular

7412 Bakırdan boru aksesuarları

7413 Bakırdan, sicimler, kablolar,  halatlar

7415 Bakırdan vidalar, çiviler, somunlar, pullar, pimler

7418 Bakırdan, tuvalet  malzemeleri, ev aletleri

7419 Bakırdan eşya b.y. adı geçmeyen

BÖLÜM 75

NİKEL VE  NİKEL  ÜRÜNLERİ

7501 Cilasız nikel
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7502 Ham  nikel

7503 Nikel artıkları ve hurdaları

7504 Nikel tozları ve pulları

7505 Nikelden profiller, çubuklar ve teller

7506 Nikelden levhalar, şeritler, plakalar

7507 Nikelden borular ve boru aksesuarları

7508 Nikelden ürünle, b.y. adı geçmeyen

BÖLÜM 76

ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİ

7601 Ham alüminyum

7602 Alüminyum artıkları ve hurdaları

7603 Alüminyum tozları  ve  pulları

7604 Alüminyum çubukları ve profiller

7605 Alüminyum teller

7606 Kalınlığı 0.2 mm.den daha fazla olan alüminyum levhalar, şerit

7607 Kalınlığı 0.2 mm.ye kadar olan alüminyum şeritler ve plakalar

7608 Alüminyum borular

7609 Alüminyumdan boru aksesuarları

7610 Alüminyum doğramalar; başka bir yerde adı geçmeyen ve başka bir yere sokulamayan

7611 Alüminyum variller ve tanklar (300 litreden fazla)

7612 Alüminyum tanklar, variller, yağdanlıklar ve kutular (300 litreye kadar)

7613 Alüminyumdan tanklar (gaz için)

7614 Alüminyumdan kordonlar, kablolar ve iplikler

7615 Alüminyumdan ev ve tuvalet eşyası

7616 Alüminyumdan  ürünler; b.y, adı geçmeyen

BÖLÜM 78

KURŞUN VE KURŞUN ÜRÜNLERİ

7801 Ham kurşun

7802 Kurşun artıkları ve hurdaları

7804 Kurşundan saçlar, levhalar, şeritler, plakalar tozlar ve pullar

7806 Kurşun ürünleri b,y. adı geçmeyen

BÖLÜP 79

ÇİNKO VE ÇİNKO  ÜRÜNLERİ

7901  Ham çinko

7902  Çinko artıkları ve hurdaları

7903  Çinko tozları, pudraları ve pulları

7904 Çinko çubuklar, profiller ve teller

7905 Çinko saçlar, şeritler ve levhalar

7907 Çinkodan ürünler b.y. adı geçmeyen

BÖLU M  80

KALAY VE KALAY ÜRÜNLERİ

8001 Ham kalay

8002 Kalay artıkları ve hurdaları

8003 Kalay çubuklar, profiller ve teller

8007 Kalaydan ürünler, b.y. adı geçmeyen

BÖLÜM 81

DİĞER DEĞERSİZ METALLER, KERMETS VE BUNLARDAN ÜRÜNLER

8101 Volfram, volframdan ürünler

8102 Molibden, molibdenden ürünler

8103 Tantal, tantaldan ürünler

8104 Magnezyum, magnezyumdan   ürünler

8105 Cilasız kobalt, kobalt, kobalttan ürünler

8106 Bizmut, bizmuttan ürünler

8107 Kadmiyum, kadmiyumdan ürünler

8108 Titan, titandan ürünler

8109 Zirkonyum, zirkonumdan ürünler

8110 Antimon, antimondan ürünler

8111 Mangan, mangandan  ürünler

8112 Adi (değersiz) metaller, bunlardan ürünler b.y. adı geçmeyen

8113 Kermets, kermetsten ürünler
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BÖLÜM 82

ADİ METAL.LERDEN ALETLER, KESİCİ EŞYA VE YEMEK TAKIMI (KAŞIK, ÇATAL, BIÇAK) VE BUNLARIN ADI 
METALLERDEN PARÇALARI

8201 Ormancılık, bahçecilik, çiftçilik için el aletleri

8202 El testereleri, testere demirleri (testere şeritleri)

8203 Elle kullanılan, eğeler, kerpetenler, metal makaslar, boru kesiciler

8204 Elle kullanılan,somun anahtarları, germe anahtarları (kurbağacık)

8205 El aletleri b.y. adı geçmeyen

8206 Perakende satış için bir araya toplanmış el aletleri (ormancılık,

8207
İşletme makinaları (imalat makinaları) el aletleri için birbirleriyle değişebilir aletler bahçecilik, çiftçilik için olan 
hariç)

8208 Makinalar, mekanik cihazlar için bıçaklar, kesici kamalar

8209 Kermets’ten işlenmiş sert metallerden aletler için iğne çubuklar küçük levhalar

8210 Mekanik ve 10 kg’a kadar olan elle kullanılan ev cihazları

8211 Bıçaklar  bıçak kamaları, b.y. adı geçmeyen

8212 Traş bıçakları, traş makinaları, traş jiletleri

8213 Makaslar, makas yaprakları

8214 Kesici eşya b.y. adı geçmeyen el ve ayak bakımı için enstrümanlar

8215 Kaşıklar, çatallar, büyük kepçeler

BÖLÜM 83

ADİ METALLERDEN DEĞİŞİK ÜRÜNLER

8301 Adi metallerden  kilitler, emniyet sürgüleri, anahtarlar

8302 Adi metallerden çemberler

8303 Adi metallerden zırhlı dolaplar, zırhlı bölmeler için kapılar

8304 Adi metallerden, kağıtlıklar, kalemlikler, damgalıklar

8305 Klasörler, dosyalar için mekanizmalar adi metallerden raptiyeler

8306 Adi metallerden eletriksiz  çanlar, ziller, adi metallerden aynalar çerçeveler  biblolar

8307 Adi metallerden hortumlar (esnek borular)

8308 Çanta ürünleri, elbise için adı metallerden fermuarlar, tokalar, kopçalar, askılar adi metallerden inciler, pullar

8309 Adi metallerden şişe kapsülleri, kurşun damgalar, tıkaçlar

8310 Adi metallerden ışığı tam geçirmeyen armalar

8311 Kaynakçılık, metalle kaplama mesleği ile ilgili adi metallerden elektrotlar, çubuklar, plakalar, teller

KISIM XVI.

MAKİNALAR, ALETLER, MEKANİK CİHAZLAR VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER VE BUNLARIN PARÇALARI; SES 
ALMA VEYA VERİCİ CİHAZLAR, TELEVİZYON, RESİM VE SES KAYIT CİHAZLARI VEYA TELEVİZYON, 
RESİM VE SES VERİCİ CİHAZLAR. BU  CİHAZLARIN PARÇALARI VE BAĞLANTILARI

BÖLÜM 84

ATOM REAKTÖRLERİ, KAZANLAR, MAKİNALAR, ALETLER, MEKANİK CİHAZLAR VE BUNLARIN 
PARÇALARI

8401 Atom reaktörleri için ışın saçmayan yakıt elemanları, atom reaktörleri

8402 Buhar kazanları

8403 Kalorifer kazanları

8404 Kazanlar için yardımcı aletler, buharlı makinalar için kondansatörler

8405 Gaz göstericileri (gaz sayaçları)

8406 Buhar türbinleri

8407 İçten yanmalı (patlamalı) motor b.v. adı geçmeyen

8408 Dizel motorları

8409 İçten yanmalı (patlamalı) motorlar için parçalar

8410 Su türbinleri, su çarkları

8411 Turbo püskürtücü tahrik mekanizması, turbo pervaneli tahrik mekanizması

8412 Motorlar, kuvvet makinası (motris makina) b.y. adı geçmeyen

8413 Akıcılar (sıvılar) için pompalar

8414 Havalı pompalar, vakumlar, havalı kompresörler, vantilatörler

8415 Klimalar (klima cihazları)

8416 Ocaklar için damıtıcılar

8417 Elektriksiz, endüstri sobaları, laboratuar fırınları (sobaları)

8418 Buzdolapları, buz makinaları ve cihazları, ısı pompaları

8419 Ev işleri için olmayan, maddelerin termik işlemleriyle ilgili aletler, cihazlar elektriksiz sıcak su depoları, şohbenler

8420 Silindirler, hadde cihazları, hadde ve silindirler için kasnaklar merdaneler

8421 Santrifüjler, filitre cihazları
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8422 Bulaşık makinaları, kapların kapatılmasına, doldurulmasına ve temizlenmesine ait makinalar, ambalaj makinaları

8423 Kantarlar b.y. adı geçmeyen kantarlar için daralar (ağırlıklar)

8424 Pulverizatörler, yangın söndürücüleri, kum püskürtme makinaları

8425 Palangalar çekme vinci, çıkrıklar, kaldırma vinci

8426 Vinçler, yükleme köprüleri, köprülü vinçler (liman vinçleri)

8427 Kaldırma tertibatlı eşya nakletme arabaları (araçları)

8428 Asansörler, yürüyen merdivenler, sabit taşıyıcılar

8429 Buldozerler, ekskavatörler, yol silindirleri

8430 Hafriyat  makinaları, b.y. adı geçmeyen kar süpürücüler (kar makinaları)

8431 Harfiyat makinaları, kaldırıcı cihazlar, taşıyıcı cihazlar için parçalar

8432 Bitki bakımı, arazi işleme ile ilgili ve bahçecilik ormancılık, tarım alanlarında kullanılan cihazlar aletler, makinalar

8433 Tarım ürünlerinin, toplanmasıyla ilgili cihazlar, aletler makinalar, çim biçme makinaları

8434 Süt sağma makinaları, yağ makinaları (mandıra makinaları)

8435 Meyve suyu elma, üzüm suyu, şarap imalatı için cihazlar, aletler, makinalar

8436
Arıcılık, tavukçuluk (kümesçilik)  bahçecilik, ormancılık, tarımcılık için cihazlar, aletler, makinalar b.y. adı 
geçmeyen

8437 Değirmenler, hububat işlemek için cihazlar, aletler, makinalar, b.y. adı geçmeyen

8438 Yiyeceklerin, içeceklerin endüstriyel imalatı için aletler, makinalar, b.y. adı geçmeyen

8439 Kağıdın ve hamurun  imalatı için makina ve cihazlar

8440 Kitap yapraklarını dikme ve ciltleme için makina ve cihazlar

8441 Kağıdın veya hamurun işlenmesi için makina ve cihazlar

8442 Baskı parçaları için kalıba dökme, dizgi veya üretim makina ve cihazları, baskı parçaları

8443 Baskı makinaları

8444 Yün eğirme makinaları

8445 Tekstil maddelerinin hazırlanması için makinalar, tekstil ipliklerinin üretiminde kullanılan   makinalar

8446 Dokuma tezgahları

8447 Örgü makinaları

8448 Tekstil makinaları için yedek makina ve cihazlar

8449 Fötr imalatı veya rotuşları için ve şapka imalatı için makina ve cihazlar

8450 Yün yıkama makinaları

8451
Tekstil maddeleri yıkama, kurutma, ütüleme veya boyama makinaları, b.y. adı geçmeyen, kumaş işleme 
makinaları

8452 Dikiş makinaları

8453 Meşin veya derilerin tabaklanması veya işlenmesi için makina ve cihazlar, kunduracılık  makinaları

8454 Konvertisörler, metalurji için dokuma makinaları

8455 Metal hadde makinaları ve silindirleri

8456 Lazerle veya elektroerozyonla  çalışan aletli makinalar

8457 Metalleri işleme kabinleri

8458 Metaller için torna tezgahları

8459 Metaller için delme, işleme ve yiv açma makinaları

8460 Metalleri parlatma, bileğleme veya inceltme makinaları

8461 Metalleri rendeleme, yontma veya biçme makinaları

8462 Metalleri dövme, kabartma veya kırma makinaları

8463 Maddeleri izole etmeksizin metalleri  işlemek için aletli makinalar  b.y. adı geçmeyen

8464 Mineral maddeleri veya camın soğuk işlenmesi için aletli makinalar

8465 Ağaç, sertleşmiş kauçuk veya sert plastik maddelerini işlemek için aletli makinalar

8466 Aletli makina parça ve aksesuarları

8467 El  hava veya motor ile çalışan elektriksiz aletler

8468 Lehim veya kaynak makina ve cihazları, b.y. adı geçmeyen

8469 Yazı makinaları ve metin inceleme makinaları

8470 Hesap makinaları

8471 Bilgi ve ünitelerini otomatik inceleme makinaları

8472 Büro makina ve cihazları b.y. adı geçmeyen

8473 Büro makinalarının ve otomatik bilgi inceleme makinalarının parça ve aksesuarları

8474
Mineral maddeleri ayıklama, yıkama, ufalama, karıştırma ve kalıba dökme makinaları, dökme maddelerini 
şekillendirme makinaları

8475 Lamba ekleme makinaları, sıcak cam üretim veya işlenmesi için makinalar

8476 Ürün satışı için otomatik makinalar

8477 Kauçuğun veya plastik maddelerin işlenmesi için makina ve cihazlar b.y. adı geçmeyen
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8478 Tütünün transformasyonu için makina ve cihazlar b.y. adı geçmeyen

8479 Mekanik makina ve cihazlar b.y. adı geçmeyen

8480 Döküm sandığı, metaller için kalıplar b.y. adı geçmeyen mineral, kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar

8481 Boru, kazan veya küçük depolar için musluk malzemeleri

8482 Bilyalı, tekerlekli veya iğneli yataklar

8483 Şaft, eksen yatağı, çark, kasnak ve ambreyaj

8484 Metaloplastik

8486 Yarı iletken disk, elektronik entegre devresi, düz panel göstergesinin imalatı için makine/cihaz vb. aksam, parçası

8487 Bu bölümün başka yerinde yer almayan makinelerin aksam, parçası

BÖLÜM 85

ELEKTRİK MAKİNA, CİHAZ VE MALZEMELERİ VE PARÇALARI SES KAYI T VEYA  REPRODÜKSİYON 
CİHAZLARI, SES VE GÖRÜNTÜLERİN TELEVİZYONA KAYIT VEYA REPRODÜKSİYON CİHAZLARI  VE  BU 
CİHAZLARIN  PARÇA VE  AKSESUARLARI

8501 Elektrikli motor ve jeneratörler, b.y. adı geçmeyen

8502 Elektrikli elektrojen gruplar ve döner konvertisörler

8503 Elektrikli motor, jeneratör ve döner konvertisör parçaları

8504 Elektrikli transformatörler ve statik konvertisörler

8505 Elektromıknatıs ve daimi mıknatıslar, manye veya elektromanyetik aygıtlar; elektromanyetik ambreyaj ve frenler

8506 Elektrikli pil ve bataryalar

8507 Elektrikli akümülatörler

8508 Elektromanyetik el aletleri

8509 Elektromanyetik ev aletleri

8510 Elektrikli traş ve saç kesme makinaları

8511 Motorlarda ateşleme veya çalışma için elektrikli jeneratörler, cihaz ve aygıtlar

8512 Bisikletler ve arabalar için  aydınlatma ve sinyalizasyon cihazları, elektrikli  silgeçler buz temizleyicileri

8513 Elektrikli  portatif  lambalar

8514 Elektrikli sanayi veya laboratuvar fırınları

8515 Elektrikli lehim veya kaynak makina ve cihazları

8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrikli ısıtma cihazları; elektrotermik ev cihazları

8517 Kablolu, telefon veya telgraf için  elektrikli cihazlar

8518 Mikrofon veya  hoparlörler, elektrikli amplifikatörler

8519 Kayıt aygıtı olmaksızın ses röprodüksiyon cihazları

8521 Video cihazları

8522 Video ve ses ile ilgili cihaz parça ve aksesuarları

8523 Kayıt yapmayan ses cihazları

8525 Telsiz telefon, radyo veya televizyon  yayın cihazları; televizyon kamerası

8526 Radar cihazları

8527 Telsiz telefon veya radyo yayını için  alıcı cihazlar

8528 Televizyon  alıcı cihazları

8529 Telsiz telefon, radyo yayını veya televizyon için alıcı veya verici cihaz parçaları

8530 Komünikasyonda kullanılacak elektrikli sinyalizasyon, güvenlik ve kontrol cihazları

8531 Elektrikli işitsel veya görsel sinyalizasyon cihazları

8532 Elektrikli kondansatörler

8533 Isınmayan elektrikli rezistanslar

8534 Basılı devreler

8535 En fazla 1000 volt gerilimli elektrik devrelerini kesme veya bağlama tesisatları

8536 1000 volttan az gerilimli elektrik devrelerini kesme veya bağlama tesisatları

8537 Elektrikli kullanım için tahta, yazı masası ve dolap

8538 Elektrik devrelerini kesme, bağlama kontrol etme veya dağıtma tesisat parçaları

8539 Aydınlatmada  kullanılan  lambalar, ultraviyole veya enfraruj ışınlı lambalar, ark lambaları

8540 Elektronik lambalar

8541 Diot ve transistörler; monte edilmiş pizoelektrikli kristaller

8542 Entegre devreler ve elektronik küçük parçalar

8543 Elektrikli makina ve cihazlar b,y. adı geçmeyen

8544 Elektrikte kullanılacak yalıtılmış tel ve kablolar; ayrı  ayrı  kılıfına konmuş optik tel kablolar

8545 Elektrikte  kullanım için kömürlü elektrodlar ve kömürlü maddeler

8546 Elektrik için yalıtıcılar

8547 Elektrikli makina, cihaz veya tesisatlar için yalıtkan parçalar

8548 Makina veya cihazların elektrikli parçaları b.y. adı geçmeyen
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KISIM XVII.

TAŞIMA ARAÇ VE PARÇALARI

BÖLÜM   86

DEMİRYOLU VE BENZERLERİ İÇİN ARAÇ VE MALZEMELER VE PARÇALARI; KOMÜNİKASYONDA 
KULLANILACAK MEKANİK (ELEKTRONİK DAHİL) SİNYALİZASYON CİHAZLARI

8601 Elektrikli lokomotifler

8602 Lokomotifler b.y. adı geçmeyen

8603 Otomotrisler ve otoraylar

8604 Yol bakım araçları

8605 Yolcu vagonları, bagajlı furgonlar ve posta vagonları

8606 Yük vagonları

8607 Demiryolu araçları parçaları

8608 Demiryolu sabit malzemeleri, kominikasyonda  kullanılacak mekanik sinyalizasyon, güvenlik ve kontrol cihazları

8609 Konteynerler

BÖLÜM 87

ARABALAR, TRAKTÖRLER, BİSİKLETLER VE DİĞER KARAYOLU ARAÇLARI, PARÇA VE AKSESUARLARI

8701 Traktörler

8702 Otobüsler

8703 Arabalar

8704 Kamyonlar

8705 Özel kullanımlı arabalar

8706 Araba şasileri

8707 Araba krasörleri

8708 Araba parça ve aksesuarları

8709 Kaldırma tertibatı olmayan el arabaları

8710 Zırhlı savaş arabaları

8711 Motorsikletler ve yanlarındaki küçük arabalar

8712 Motorsuz bisikletler

8713 Sakat arabaları

8714 Bisiklet, motorsiklet ve sakat arabaları parça ve aksesuarları

8715 Çocuk arabaları

8716 Römorklar, araçlar b.v. adı geçmeyen

BÖLÜM 88

HAVA VEYA UZAY ARAÇ VE CİHAZLARI

8801 Balon ve idare edilebilen balon, motorsuz hava araçları

8802 Motorlu hava araçları, uzay araçları ve fırlatıcıları

8803 Hava ve uzay araçlarının parçaları

8804 Paraşütler

8805 Hava araçlarını fırlatma ve indirmede kullanılan tesisatlar; zeminde ve uçuşta kullanılan cihazlar

BÖLÜM 89

DENİZ, NEHİR ARAÇ VE CİHAZLARI

8901 İnsan ve yük taşımacılığı yapan gemiler

8902 Balıkçı gemisi, deniz ürünlerini araştırma gemisi

8903 Eğlence veya spor tekneleri, kürekli kayıklar

8904 Römorklar ve itme - gemiler

8905 Özel kullanımlı gemiler üstü örtülü yüzer havuzlar

8906 Gemiler b.y. adı geçmeyen

8907 Yüzer aletler b.y. adı geçmeyen

8908 Parçalara ayrılan yüzer gemi ve aletler

KISIM XVIII

OPTiİK, FOTOĞRAFÇI LIK, SİNEMACILİK, ÖLÇÜM, KONTROL VEYA HASSAS ALET VE CİHAZLARI; TIBBİ 
CERRAHLIK İLE İLGİLİ ALET VE CİHAZLAR, BU ALET VE CİHAZLARIN PARÇA VE AKSESUARLARI

BÖLÜM 90

OPTiİK, FOTOĞRAFÇI LIK, SİNEMACILİK, ÖLÇÜM, KONTROL VEYA HASSAS ALET VE CİHAZLARI; TIBBİ 
CERRAHLIK İLE İLGİLİ ALET VE CİHAZLAR, BU ALET VE CİHAZLARIN PARÇA VE AKSESUARLARI

9001 Optik tel; optik tel kabloları. b.y. adı geçmeyen, monte edilmemiş optik elemanlar

9002 Aletler için monte edilmiş optik elemanlar

9003 Gözlük çerçeveleri
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9004 Gözlük

9005 Dürbün ve tek dürbün; astronomi aletleri, b.y. adı geçmeyen

9006 Fotoğrafçılık alet ve cihazları

9007 Sinemacılıkta kullanılan kamera ve projektörler

9008 Sabit görünümlü projektörü; fotoğrafçılıkta kullanılan büyültme veya küçültme cihazları

9010 Fotoğrafçılıkta ve sinemacılık laboratuvarında kullanılacak cihazlar b.y. adı geçmeyen; yansıma ekranı

9011 Optik mikroskoplar

9012 Mikroskoplar b.y. adı geçmeyen

9013 Optik cihaz ve aletler b.y. adı geçmeyen

9014 Pusula; denizcilik alet ve cihazları

9015 Yer ölçüm bilim, topografya, hidrografva ve meteoroloji alet ve cihazları, telemetre

9016 50 mg. veya daha az ağırlıklara duyarlı terazi

9017 Çizim aletleri; şekil çizme ve hesaplama aletleri el ile uzunluk ölçme aletleri, b.y. adı geçmeyen

9018 Tıp, veterinerlik alet ve cihazları

9019 Mekanik tedavi, masaj ve psikoteknik cihazları; solunumda terapi cihazları

9020 Solunumlu cihazlar b.y. adı geçmeyen gaz maskesi

9021 Ortopedi ve protez cihazları, sağırlar için cihazlar

9022 X ışınlı cihazlar

9023 Uygulama için alet, cihaz ve modeller

9024 Maddelerin mekanik özelliklerini deneme makina ve cihazları

9025 Yoğunluk ölçer termometre ve barometreler

9026 Sıvı ve gazların miktarını, seviyesini ve basıncını ölçme alet ve cihazları

9027 Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar

9028 Gaz, su ve elektrik sayacı

9029 Sayaçlar b.y. adı geçmeyen, hız göstergeleri b.y. adı geçmeyen, stroboskoplar

9030 Elektrik gücünü ve iyonlu radyasyonları ölçme cihazları

9031 Ölçme veya kontrol aleti, cihaz ve makinaları b.y. adı geçmeyen, profil projektörü

9032 Otomatik düzenleyici ve kontrol için alet ve cihazlar

9033 Optik cihaz, fotoğrafçılık, sinemacılık, ölçme, tıbbi cerrahi parça ve aksesuarları b.y. adı geçmeyen

BÖLÜM 91

SAATÇİLİK

9101 Değerli madenli saat, kapaklı kol saati

9102 Kol saatleri b.y. adı geçmeyen

9103 Zemberekli çalar saat ve sarkaçlı saatler

9104 Kenar aynalı kol saatleri

9105 Diğer saatlerden farklı hareketli çalar saat sarkaçlı saat ve duvar saatleri

9106 Zaman kontrol ve sayma cihazları

9107 Saat çubuğu

9108 Tam ve birleştirilmiş  saat zemberekleri

9109 Diğer saatlerden farklı tanı ve birleştirilmiş saat zemberekleri

9110 Saat zemberekleri, b.y. adı geçmeyen saat zemberek taslakları

9111 Kenar aynalardan farklı saat kapakları

9112 Saat makinası kafesi

9113 Saat kayışı

9114 Saatçi malzemesi b.y. adı geçmeyen

BÖLÜM 92

MÜZİK ALETLERİ, PARÇA VE AKSESUARLARI

9201 Telli ve klavyeli piyano ve enstrümanlar

9202 Telli müzik aletleri b.y. adı geçmeyen

9205 Nefesli müzik aletleri, b.y. adı geçmeyen

9206 Vurmalı çalgılar

9207 Elektrikli müzik aletleri

9208 Müzik aletleri  b.y. adı geçmeyen

9209 Müzik  aletleri parça ve aksesuarları

KISIM XIX.

SİLAH, CEPHANE PARÇA VE AKSESUARLARI

BÖLÜM 93

SİLAH, CEPHANE PARÇA VE AKSESUARLARI

9301 Savaş silahları

9302 Tabancalar
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9303 Ateşli silahlar

9304 Silahlar, b.y. adı geçmeyen

9305 Silah parça ve aksesuarları

9306 Cephane ve mermi

9350 Askeri eşya (Askeri birliklerce cinsi belirtilen)

9351 Askeri eşya (Askeri birliklerce cinsi belirtilmeyen, emniyetli)

9352 Askeri eşya (Askeri birliklerce cinsi belirtilmeyen, emniyetsiz) (*)

9353 Mühümmat (Emniyetli)

9354 Mühümmat (Emniyetsiz) (*)

9355 Patlayıcı Madde, Patlayıcı madde yüklü eşya (emniyetli)

9356 Patlayıcı Madde, Patlayıcı madde yüklü eşya (emniyetsiz)

9307 Beyaz silahlar

KISIM XX.

FARKLI EŞYA VE ÜRÜNLER

BÖLÜM 94

MOBİLYA, TIBBİ CERRAHLIK, DÖŞEME MOBİLYALARI VE BENZERLERİ BAŞKA YERDE ADI GEÇMEYEN 
VE SINIFLANDIRILMAYAN AYDINLATMA CİHAZLARI; REKLAM LAMBALARI, IŞIKLI DÜKKAN TABELALARI; 
IŞIKLI GÖSTERİCİ PLAKALAR VE BENZER EŞYALAR; PREFABRİK YAPILAR

9401 Koltuklar b.y. adı geçmeyen

9402 Tıp ve veterinerlik için mobilyalar

9403 Mobilyalar b.y. adı geçmeyen

9404 Somyalar, döşekler ve yatak takımı eşyası

9405 Aydınlatma cihazları, ışıklı dükkan  tabelaları b.y. adı geçmeyen

9406 Prefabrik yapılar

BÖLÜM 95

OYUNCAKLAR, OYUNLAR, EĞLENCE VE SPOR MALZEMELERİ PARÇA VE AKSESUARLARI

9503 Oyuncaklar b.y. adı geçmeyen

9504 Topluluk oyunları

9505 Şenlik eşyası

9506 Spor malzemeleri ve eşyaları, havuzlar

9507 Oltalar ve av malzemeleri

9508 Panayır eğlenceleri, sirk

BÖLÜM 96

ÇEŞİTLİ EŞYA

9601 Yontulacak, işlenecek hayvani maddeler ve bu maddelerden yapılmış eşya

9602 Yontulacak işlenecek bitkisel veya mineral maddeler kalıbı çıkarılmış ve yontulmuş eşya b.y. adı geçmeyen

9603 Fırçalama maddeleri, süpürgeler

9604 El eleği ve kalburu

9605 Seyahat eşyası

9606 Düğmeler

9607 Kaygan fermuarlar

9608 Tükenmez kalem, basmalı (yaylı) kurşun kalemler, mürekkep kalemi

9609 Kurşun kalem, kalem ucu, tebeşir

9610 Taş tahta ve yazı tahtaları

9611 El tarih damgası, kaşesi, mühürü ve zımbası

9612 Mürekkepli şerit ve ıstampa

9613 Çakmak ve kibrit

9614 Pipo ve sigara ağırlığı

9615 Tarak ve süs iğneleri

9616 Püskürtmeli losyon, pudra püskül ve püskülcüğü

9617 İzotermik şişe ve kablar

9618 Mankenler ve otomatlar

KISIM XXI.

SANAT, KOLLEKSİYON VE ANTİKA EŞYA

BÖLÜM 97

SANAT, KOLLEKSİYON VE ANTİKA EŞYA

9701 Elde yapılmış tablo ve yağlı boya resimler

9702 Orjinal gravur, oyma baskı ve taşbaskılar

9703 Orijinal yontusal sanat eserleri

9704  Varış ülkesinde geçerliliği olmayan posta pulları, damga pulları veposta damgaları

9705 Tarihi ve bilimsel değerleri olan kolleksiyon ve örnekler
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9706 100 yaşından büyük antika eşya

KISIM XXII.

BAŞKA YERDE ADI GEÇMEYEN VE SINIFLANDIRILMAYAN EŞYA

BÖLÜM 99

BAŞKA YERDE ADI GEÇMEYEN VE SİNIFLANDIRILMAYAN EŞYA

9901 Ev eşyası

9902 Grupaj eşya

9903 Hizmet alım satımında kullanılan dekontlar

9911 Cenazeler

9921 Demiryolu ile yapılacak dolu taşıma için kullanımından önce veya sonra iki dingilli boş özel (şahsa ait) vagonlar

9922 Demiryolu vagonları, 2'den fazla dingilli, boş, dolu taşıma için kullanımından önce veya sonra kullanılan vagonlar

9924
Demiryolu ile yapılacak dolu taşımadan önce veya sonra boş özel (şahsa ait) vagonlar (Tarifenin 2.15 maddesi 
kapsamındaki vagonlar)

9925
Demiryolu ile yapılacak dolu taşımadan önce veya sonra boş özel (şahsa ait) vagonlar (Tarifenin 2.6 maddesi 
kapsamındaki vagonlar)

9926 Vagonlar (ABD Doları bazında kiraya verilenler)

9927 Vagonlar (Kendi tekerlekleri üzerinde taşınan demiryolu araçları)

9923 Yatay aktarma için taşıma kasaları; demiryolu ile dolu taşımadan önce veya sonra, boş, kullanılmış

9931 Demiryolu ile yapılan dolu taşımadan önce veya sonra boş kullanılmış büyük konteynerler

9932 Demiryolu ile yapılan dolu taşımadan önce veya sonra boş ve kullanılmış hareketli kasalar

9933 Demiryolu ile yapılan dolu taşımadan önce veya sonra boş kullanılmış yarı römorklar

9934
Demiryolu ile yapılan dolu taşımadan önce veya sonra boş kullanılmış tekerlekler üzerinde seyreden karayolu 
araçları

9939
Demiryolu ile yapılan dolu taşımadan önce veya sonra boş ve kullanılmış Intermodel taşıma üniteleri (UTI) b.y. adı 
geçmeyen

9941 Dolu büyük konteynerler

9942 Dolu hareketli sandıklar

9943 Dolu yarı römorklar

9944 Dolu tekerlekler üzerinde seyreden karayolu araçları

9949 Dolu Intermodel taşıma üniteleri (UTI) b.y. adı geçmeyen

9950 Özel trenle taşıma

9951 Özel trenle taşıma (*)

9952 Konteyner (büyük konteyner, TCDD'ye ait vagonlarla yapılan dolu taşımada)

9953 Konteyner (büyük konteyner, TCDD'ye ait vagonlarla yapılan boş taşımada)

9954
Konteyner (TCDD'ye ait vagonlarla yapılan ve isminin hizasında (*) işareti bulunan eşya yüklü olan dolu taşımada) 
(*)

9955 Konteyner (TCDD'ye ait vagonlarla yapılan, dolu taşıması yapılmamış)

9956 Konteyner (büyük konteyner, Sahibine ait vagonlarla yapılan dolu taşımada)

9957 Konteyner (büyük konteyner, Sahibine ait vagonlarla yapılan boş taşımada)

9958
Konteyner (Sahibine ait vagonlarla yapılan ve isminin hizasında (*) işareti bulunan eşya yüklü olan dolu taşımada) 
(*)

9959 Konteyner (Sahibine ait vagonlarla yapılan, dolu taşıması yapılmamış)
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Sayfa1

		KOD NUMARASI		EŞYA CİNSİ

				KISIM I

				CANLI HAYVANLAR, HAYVAN ÜRÜNLERİ

				BÖLÜM 1

				CANLI HAYVANLAR

		0101		Canlı Eşek, katır; küçük katır ve atlar

		0102		Canlı öküz cinsi hayvanlar

		0103		Canlı domuz cinsi hayvanlar

		0104		Canlı koyun ve keçi cinsi hayvanlar

		0105		Kümes hayvanları türünden; canlı tavuk,ördek,kuş,dişi hindi,hindi,beç tavukları

		0106		Diğer canlı hayvanlar

				BÖLÜM 2

				YENİLEBİLİR ET VE SAKATATLAR

		0201		Taze veya dondurulmuş sığır cinsi hayvanların etleri

		0202		Dondurulmuş sığır cinsi hayvanların etleri

		0203		Taze tuzlanmış veya dondurulmuş domuz türü hayvanların etleri

		0204		Taze veya dondurulmuş koyun veya keçi cinsi etler

		0205		Taze veya dondurulmuş at, eşek, katır ve küçük katır etleri

		0206		Taze veya dondurulmuş yenilebilir öküz, domuz, koyun, keçi veya at cinsi sakatatlar

		0207		Taze veya dondurulmuş yenilebilir kümes etleri ve sakatatlar

		0208		Taze veya dondurulmuş yenilebilir et ve sakatatlar b.y. adı geçmeyen

		0209		Domuz yağı ; erimeyen domuz veya kümes hayvanları yağları

		0210		Yenilebilir tuzlanmış, kurutulmuş veya füme et ve sakatatlar

				BÖLÜM 3

				BALIKLAR VE KABUKLULAR, YUMUŞAKÇALAR ve SUDA YAŞAYAN DİĞER OMURGASIZLAR

		0301		Canlı balıklar

		0302		Taze balıklar

		0303		Dondurulmuş balıklar

		0304		Taze veya dondurulmuş balık etleri ve filetoları

		0305		Kurutulmuş tuzlanmış veya füme balıklar, yenilebilir balık unu

		0306		Kabuklular

		0307		Yumuşakçalar

				BÖLÜM 4

				SÜT VE SÜT MAMULLERİ, KUŞ YUMURTALARI, DOĞAL BAL; ADLANDIRILMAMIŞ VE BAŞKA YERDE ADI GEÇMEYEN YENİLEBİLİR HAYVANSAL MAMÜLLER

		0401		Taze süt ve süt kreması

		0402		Konsantre, şekerlendirilmiş veya tatlandırılmış süt ve süt kreması

		0403		Mayalandırılmış veya asitleştirilmiş süt ve krema

		0404		Laktoserum

		0405		Tereyağı

		0406		Peynir ve Yoğurt

		0407		Kabuklu kuş yumurtaları

		0408		Kabuksuz kuş yumurtaları

		0409		Doğal bal

		0410		Yenilebilir hayvansal mamüller b.y. adı geçmeyen

				BÖLÜM 5

				ADLANDIRILMAMIŞ VEYA BAŞKA YERDE ADI GEÇMEYEN DİĞER HAYVANSAL MAMÜLLER

		0501		İşlenmemiş kıllar

		0502		Fırçacılıkta kullanılan kıllar

		0503		Yele kılları

		0504		Hayvan bağırsakları, keseleri, işkembeleri

		0505		İşlenmemiş tüyler ve tüylü kuşların bölümleri

		0506		İşlenmemiş kemikler, kemik tozu

		0507		İşlenmemiş fildişi, boynuz ve tırnak kabuğu

		0508		İşlenmemiş mercan ve istiridye kabukları

		0510		Eczacılık mamüllerinin hazırlanmasında kullanılan hayvansal mamüller

		0511		Hayvansal mamüller, b.y. adı geçmeyen

				KISIM II

				BİTKISEL ÜRÜNLER

				BÖLÜM 6

				CANLI BİTKİLER VE ÇİÇEKÇİLİK ÜRÜNLERİ

		0601		Çiçek soğanları ve kökleri; hindiba bitkileri

		0602		Canlı bitkiler b.y. adı geçmeyen dallar

		0603		Kesilmiş çiçekler ve çiçek goncaları

		0604		Süsleme için yapraklar, dallar ve yosunlar

				BÖLÜM 7

				SEBZELER, BİTKİLER, KÖKLER VE YUMRULU BESİN MADDELERİ

		0701		Taze Patates

		0702		Taze Domates

		0703		Taze Soğan, sarımsak, pırasa

		0704		Taze Lahana

		0705		Taze Marul ve hindiba

		0706		Taze havuç ve yenilebilir kökler b.y. adı geçmeyen

		0707		Taze salatalık ve turşuluk salatalıklar

		0708		Taze taneli sebzeler

		0709		Taze sebzeler b.y. adı geçmeyen

		0710		Dondurulmuş sebzeler

		0711		Geçici olarak dondurulmuş anında tüketime elverişli olmayan

		0712		Kuru sebzeler b.y. adı geçmeyen

		0713		Kuru kabuklu sebzeler

		0714		Tatlı patatesler yüksek oranda fekül ve inülin içeren yenilebilir

				BÖLÜM 8

				YENİLEBİLİR MEYVELER; NARENCİYE VEYA KAVUN KABUKLARI

		0801		Taze veya kuru hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi

		0802		Taze ve kuru kabuklu meyveler b.y. adı geçmeyen

		0803		Taze veya kuru muz

		0804		Taze veya kuru tropikal meyvalar b.y. adı geçmeyen

		0805		Taze ve kuru narenciye

		0806		Taze veya kuru üzüm

		0807		Taze kavun ve papaya

		0808		Taze elma, armut veya ayva

		0809		Taze çekirdekli meyvalar

		0810		Taze meyvalar b.y. adı geçmeyen

		0811		Dondurulmuş meyvalar

		0812		Anında beslenmeye elverişsiz, geçici olarak saklanan meyvalar

		0813		Kurutulmuş meyvalar b.y. adı geçmeyen

		0814		Narenciye veya kavun kabuğu

				BÖLÜM 9

				KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARATLAR

		0901		Kahve

		0902		Çay

		0903		Paraguay çayı

		0904		Karabiber ve kırmızı biber

		0905		Vanilya

		0906		Tarçın veya Tarçınağacı çiçeği

		0907		Karanfil

		0908		Küçük hindistan cevizi çekirdeği, kabuğu, kakule

		0909		Anason, Rezene ve Kimyon tohumu, ardıç yemişi

		0910		Baharatlar

				BÖLÜM 10

				TAHILLAR

		1001		Has Buğday, buğday, buğday ve çavdar karışımı

		1002		Çavdar

		1003		Arpa

		1004		Yulaf

		1005		Mısır

		1006		Pirinç

		1007		Tohumlu hint darısı

		1008		Tahıllar b.y. adı geçmeyen

				BÖLÜM 11

				UNCULUĞA AİT ÜRÜNLER; MALT, NİŞASTA VE KÖK NİŞASTASI İNÜLİN, HAS BUĞDAY GLÜTENİ

		1101		Has buğday, buğday veya buğday - çavdar unları

		1102		Tahıl unları b.y. adı geçmeyen

		1103		Bulgur irmik ve tahıl

		1104		Yatsılaştırılmış veya ezilmiş tahıl taneleri ve tohumları

		1105		Patates unu, irmiği ve ezmeleri

		1106		Kabuklu sebzelerin, köklerin veya meyvelerin unları ve irmikleri

		1107		Malt

		1108		Nişasta ve fekül, inülin

		1109		Has buğday veya buğday glüteni

				BÖLÜM 12

				YAĞI ÇIKARILAN MEYVALAR VE TOHUMLAR, ÇEŞİTLİ TOHUM VE MEYVALAR, SINAİ VEYA TIBBİ BİTKİLER, SAMAN VE OTLAR

		1201		Soya baklası

		1202		Kavrulmamış yer fıstığı

		1203		Büyük hindistan cevizi

		1204		Keten tohumu

		1205		Küçük şalgam veya kolza tohumu

		1206		Ayçiçeği tohumu

		1207		Yağı çıkarılan meyve ve tohumlar b.y. adı geçmeyen

		1208		Yağı çıkarılan meyve veya tohumların unu

		1209		Ekilecek tohum, meyva veya tohumları

		1210		Şerbetçi otu

		1211		Parfümeri, tip veya böcek öldürmede kullanılan bitki, tohum ve meyveler

		1212		Şeker pancarı kamışı, keçi boynuzu, su yosunu, meyve çekirdekleri ve hindiba kökü

		1213		İşlenmemiş saman ve tahıl balyaları

		1214		Yemlik pancar, yenilir kökler, kuru ot, kaba yonca ve yonca

				BÖLÜM 13

				ADLANDIRILMAMIŞ VE BAŞKA YERDE ADI GEÇMEYEN ZAMKLAR, REÇİNELER VE DİĞER BİTKİSEL HÜLASA, USARELER

		1301		Laka zamkı, doğal zamk, reçine ve balsam (Pelesenk) (kokulu reçine)

		1302		Bitkisel hülasa ve usareler; (Pektik maddeler; bitkilerden elde edilmiş helme ve yoğunlaştırıcılar)

				BÖLÜM 14

				ADLANDIRILMAMIŞ VE BAŞKA YERDE ADI GEÇMEYEN ÖRGÜ MADDELERİ VE DİĞER BİTKİSEL KAYNAKLI ÜRÜNLER

		1401		Örme için bitkisel maddeler

		1404		Bitkisel ürünler, b.y. adı geçmeyen

				KISIM III

				HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL YAĞLAR; AYRIŞTIRMA ÜRÜNLERİ, HAZIRLANMIŞ BESLEYİCİ YAĞLARI, HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL KAYNAKLI MUMLAR

				BÖLÜM 15

				HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL YAĞLAR; AYRIŞTIRMA ÜRÜNLERİ, HAZIRLANMIŞ BESLEYİCİ YAĞLARI, HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL KAYNAKLI MUMLAR

		1501		Erimiş domuz veya kümes hayvanlarının yağları

		1502		Sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların yağları

		1503		Stearin, erimiş domuz yağı, margarin yağı ve içyağı

		1504		Katı ve sıvı balık veya deniz memelileri yağları

		1505		Yapağı ve Lanolin yağı

		1506		Hayvansal katı ve sıvı yağlar; b.y. adı geçmeyen

		1507		Soya yağı

		1508		Yer fıstığı yağı

		1509		İşlenmemiş zeytinyağı

		1510		Zeytinyağı b.y. adı geçmeyen

		1511		Hurma yağı

		1512		Ayçiçek, yalancı safran veya parmak yağları

		1513		Hindistan cevizi, veya hurma ağacı sıvı yağları

		1514		Şalgam, Kolza veya hardal yağları

		1515		Bitkisel yağlar b.y. adı geçmeyen

		1516		Hidrojene katı veya sıvı hayvansal veya bitkisel yağlar

		1517		Margarinler, katı veya sıvı besleyici karışımlar

		1518		Değiştirilen katı veya sıvı hayvansal veya bitkisel yağlar

		1520		Gliserin

		1521		Bitkisel mumlar, böcek mumları ve ispermeçet

		1522		Deri işlenmesinde kullanılan gliserin esteri veya asidi karışımı; gliserin esteri veya hayvansal yada bitkisel mum tortuları

				KISIM IV.

				BESLEYİCİ SANAYİ ÜRÜNLERİ, İÇEÇEKLER, ALKOLLÜ SIVILAR VE SİRKELER, TÜTÜNLER VE İMAL EDİLMİŞ TÜTÜN TÜRLERİ

				BÖLÜM 16

				ET, BALIK VEYA DENİZ KABUKLULARI, YUMUŞAKÇA VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARINDAN HAZIR YİYECEKLER

		1601		Sosisler benzer ürünler ve sosisten yapılmış hazır yiyecekler

		1602		Et, sakatat veya kan hazır yiyecekleri ve konserveleri b.y. adı geçmeyen

		1603		Et, balık, deniz kabukluları veya yumuşakçaların hülasaları ve suları

		1604		Balık konserve ve hazır yiyecekleri, havyar

		1605		Hazırlanmış veya konserve yapılmış deniz kabukluları ve yumuşakçalar

				BÖLÜM 17

				ŞEKER VE ŞEKERLEMELER

		1701		İşlenmemiş kamış veya pancar şekeri

		1702		Şekerler b.y. adı geçmeyen; şeker şurupları, suni bal; ağdalaştırılmış melas

		1703		Şekerden çıkarılmış melas

		1704		Kakaosuz şekerlemeler

				BÖLÜM 18

				KAKAO VE KAKAO HAZIR YİYECEKLERİ

		1801		Çekirdek kakao ve çekirdek kırıntıları

		1802		Kakao artığı

		1803		Kakao ezmesi

		1804		Kakaodan tereyağ, katı yağ ve sıvı yağ

		1805		Tatlandırılmamış kakao tozu

		1806		Çikolata; kakao içeren hazır yiyecekler b.y. adı geçmeyen

				BÖLÜM 19

				TAHIL, UN, NİŞASTA, FEKÜL VEYA SÜT ESASLI HAZIR YİYECEKLER; PASTALAR

		1901		Malt hülasası, un, irmik, nişasta, fekül veya süt esaslı hazır yiyecekler b.y. adı geçmeyen

		1902		Hamurlu yiyecekler; hamurlu yiyeceklerden yapılmış hazır gıdalar; kuskus

		1903		Topyoka ve benzerleri

		1904		Şişirilmiş veya kavrulmuş tahıllar, mısır hariç taneli hazır tahıllar

		1905		Ekmekçilik ve pastacılık ürünleri

				BÖLÜM 20

				SEBZE, MEYVE VEYA BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN YAPILMIŞ HAZIR YİYECEKLER

		2001		Sirkeyle hazırlanmış sebze ve meyveler

		2002		Sirkeden başka maddelerle hazırlanmış domatesler

		2003		Sirkeden başka maddelerle hazırlanmış mantar ve domalanlar

		2004		Sirkeden başka maddelerle hazırlanmış, dondurulmuş sebzeler, b.y. adı geçmeyen

		2005		Sirkeden başka maddelerden hazırlanmış dondurulmamış sebzeler; b.y. adı geçmeyen

		2006		Şekerleme yapılmış meyve ve bitkilerin kısımları

		2007		Reçel, marmelat ve meyve ezmesi

		2008		Hazır meyve ve sebze kısımları b.y. adı geçmeyen

		2009		Meyve ve sebze suyu

				BÖLÜM 21

				ÇEŞİTLİ HAZIR YİYECEKLER

		2101		Kahve, çay veya paraguay çayı usaresi ve hazır kavrulmuş hindiba

		2102		Maya mantarı

		2103		Soslar  baharatlar ve çeşniler

		2104		Çorbalar ve bulyonlar

		2105		Tüketim buzları

		2106		Hazır yiyecekler b.y. adı geçmeyen

				BÖLÜM 22

				İÇECEKLER, ALKOLLÜ SIVILAR VE SİRKELER

		2201		Tatlandırılmamış sular; buz ve kar

		2202		Tatlandırılmış sular; diğer alkolsüz içecekler, b.y. adı geçmeyen

		2203		Biralar

		2204		Şaraplar

		2205		Vermutlar

		2206		Mayalandırılmış içecekler b.y. adı geçmeyen; mayalandırılmış ve alkolsüz içecek karışımları

		2207		% 80 veya daha fazla oranda saf etilik alkol; saf olmayan etilik alkol ve rakı

		2208		Likörler ve ispirtolu içkiler; etilik alkol ve rakı, b.y. adı geçmeyen alkollü içecekler

		2209		Yenilebilir sirkeler

				BÖLÜM 23

				BESİN SANAYİİ ARTIK VE KIRINTILARI; HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANAN BESİNLER

		2301		Yenilemeyen et, balık, deniz kabukluları ve yumuşakça unları

		2302		Kepekler ve diğer tahıl ve baklagil artıkları

		2303		Nişasta, şekerleme, bira ve damıtma artıkları

		2304		Soya küspesi

		2305		Yerfıstığı küspesi

		2306		Küspeler, b.y. adı geçmeyen

		2307		Şarap tortuları; işlenmemiş tortular

		2308		Hayvan yiyeceği için bitkisel maddeler b.y. adı geçmeyen

		2309		Hayvan beslenmesi için hazır yiyecekler

				BÖLÜM 24

				TÜTÜN VE İŞLENMİŞ TÜTÜN TÜRLERİ

		2401		İşlenmemiş tütün; tütün kırıntıları

		2402		Puro, küçük puro ve sigaralar

		2403		Tütünler b.y. adı geçmeyen

				KISIM V.

				MADENİ ÜRÜNLER

				BÖLÜM 25

				TUZ, KÜKÜRT, TOPRAK VE TAŞLAR; ALÇI, KİREÇ VE ÇİMENTOLAR

		2501		Tuz; deniz suyu

		2502		Kızdırılmamış demir pirit

		2503		Kükürtler b.y. adı geçmeyen

		2504		Tabii grafit

		2505		Tabii kum

		2506		Kuars ve kuarsit

		2507		Arıkil ve kaolinli kil

		2508		Killer b.v. adı geçmeyen

		2509		Tebeşir b.v. adı geçmeyen

		2510		Tabii Kalsiyum fosfat ve fosfatlanmış tebeşirler

		2511		Tabii sülfat ve baryum karbonat

		2512		Silisli fosil tozları ve topraklar

		2513		Ponzataşı ve zımpara; parlatıcılar b.y. adı geçmeyen

		2514		Arduvaz

		2515		Mermer ve pamuktaşı; kesme kireçli taşlar b.y. adı geçmeyen

		2516		Granit, porfil ve bazalt; kesme taşlar b. y. adı geçmeyen

		2517		Çakıllı kumlar çakmaktaşları, makadan ve kırılmış taşlar

		2518		Dolomi ve dolomi kerpiçi

		2519		Tabii magnezyum karbonat, manyezi

		2520		Alçıtaşı, anhidrit; alçı

		2521		Kireç ve çimento taşı

		2522		Kireç

		2523		Çimento

		2524		Amyant

		2525		Mika ve mika kırıntıları

		2526		Tabii steatit; talk

		2527		Tabii kriolit ve kiolit

		2528		Tabii borat ve asit borik

		2529		Feldispat ve spat - flüor

		2530		Mineral maddeler b.y. adı geçmeyen

		2550		Klinker

		2551		Kum (döküm)

		2552		Kum (deniz)

				BÖLÜM 26

				CEVHERLER, CURUFLAR VE KÜLLER

		2601		Demir cevheri

		2602		Manganez cevheri

		2603		Bakır cevheri

		2604		Nikel cevheri

		2605		Kobalt cevheri

		2606		Alüminyum cevheri

		2607		Kurşun cevheri

		2608		Çinko cevheri

		2609		Kalay cevheri

		2610		Krom cevheri

		2611		Tungsten cevheri

		2612		Uranyum ve Toryum cevheri

		2613		Molibden cevheri

		2614		Titan cevheri

		2615		Niyobiyum, tantal, vanadyum ve zirkonyum cevheri

		2616		Değerli maden cevheri

		2617		Cevherler b.y. adı geçmeyen

		2618		Demir veya çelik imalatından doğan granül camsı madde

		2619		Demir veya çeliğin imalatından doğan curuf ve kırıntılar b.y. adı geçmeyen

		2620		Madeni ve küller ve artıklar

		2621		Curuf ve küller, b.y. adı geçmeyen

		2650		Demir cevheri (parça ve toz)

		2651		Demir cevheri (B Kafa Demirli Atık Malzeme)

		2652		Demir cevheri (pelet)

		2653		Demir cevheri (ara ürün)

		2654		Demir cevheri (yıkanmış cevher)

		2655		Demir cevheri (pelet keki)

		2656		Demir cevheri (B kafa elek altı)

		2657		Demir cevheri (C kafa elek altı)

		2658		Demir cevheri (C kafa parça)

		2659		Demir cevheri (C plaseri kalipre)

		2660		Demir cevheri (Koruyeri cevheri)

		2661		Demir Cevheri (Hematit Parça 8-30 mm.)

		2662		Demir Cevheri (B Kafa Hematit Toz 0-30 mm.)

		2663		Demir Cevheri (Zenginleştirilmiş)

		2664		Demir Cevheri (menteş parça)

		2665		Demir Cevheri (menteş toz)

		2666		Demir Cevheri (attepe parça)

		2667		Demir Cevheri (attepe toz)

		2668		Demir Cevheri (karamadazı toz)

		2669		Demir Cevheri (kükürtlü cevher toz)

				BÖLÜM 27

				MADENİ YAKITLAR, MADENİ YAĞLAR VE MADENİ YAĞLARIN DAMITMA ÜRÜNLERİ, BİTÜMLÜ MADDELER; MADENİ MUMLAR

		2701		Maden kömürü

		2702		Linyit

		2703		Turb (Bataklık kömürü)

		2704		Koklar b.y. adı geçmeyen; karnı kömürü

		2705		Maden kömürü gazı, su gazı ve zayıf gaz

		2706		Madeni katran

		2707		Katran yağı

		2708		Katran tortusu ve katran koku

		2709		İşlenmemiş petrol ve bütümlü maden yağları

		2710		Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

		2711		Petrol gazı; gaz halinde hidrokarbür, b.y. adı geçmeyen (*)

		2712		Vazelin, parafin, petrol mumu ve madeni mumlar

		2713		Petrol koku; petrol bütümü ve petrol veya bitümlü maden yağlarının diğer atıkları

		2714		Tabii bitüm ve asfalt

		2715		Bitümlü karışımlar

		2721		Beyaz ispirto

		2722		Özel benzinler b.y. adı geçmeyen

		2723		Uçak benzini

		2724		Kurşunsuz motor benzini (içerisinde 0.013 g/I veya daha az kurşun ihtiva eden)

		2725		Kurşunlu motor benzini (içerisinde 0.0 13 g/l’den daha fazla kurşun ihtiva eden)

		2726		Jet tipi benzinler

		2729		Petrolden, bitümlü minerallerden hafif yağlar b.y. adı geçmeyen

		2731		Jet tipi orta yağlar

		2732		Aydınlatma için petrol

		2739		Petrolden, bitümlü minarellerden orta yağlar b.y. adı geçmeyen

		2741		Dizel motor yakıtı

		2742		Ağır gazyağı (gazol) b.y. adı geçmeyen

		2743		Hafif kalorifer yakıtı b.y. adı geçmeyen

		2744		Ağır kalorifer yakıtı

		2745		Kullanılmış yağlama yağları

		2746		Kullanılmamış yağlama yağları

		2749		Petrolden, bitümlü minerallerden ağır yağlar b.y. adı geçmeyen

		2750		Şlam Kömürü

		2770		Kömür (Filtrasyon)

		2771		Kömür (Maden toz)

		2772		Kömür (Maden parça)

		2773		Kömür (Maden, adı geçmeyen)

		2774		Kömür (ithal toz)

		2775		Kömür (ithal parça)

		2776		Kömür (ceviz kok)

		2777		Kömür (Met. kok)

		2778		Kömür (Döküm kok)

		2779		Kömür (Kok tozu)

				KISIM VI.

				İNORGANİK  ÜRÜNLER, DEĞERLİ MADENLERİN, RADYOAKTİF ELEMENTLERIN, NADİR TOPRAK MADENLERİNİN VEYA İZOTOPLARININ İNORGANİK VEYA ORGANİK BİLEŞİKLERİ

				BÖLÜM 28

				I. KİMYASAL ELEMENTLER

		2801		Fluor, Klor brom ve iyot

		2802		Süblime, çökelek veya koloidal kükürt

		2803		Karbon

		2804		Hidrojen, devinimsiz gaz ve madeni olmayan diğer elementler

		2805		Alkalik, toprak alkalik veya lantana benzer madenlerin, oksitleri, civa

				II. İNORGANİK ASİTLER VE MADENİ OLMAYAN ELENIENTLERİN OKSİJENLİ İNORGANİK BİLEŞİKLERİ

		2806		Klorhidrik veya klorsülfirik asit

		2807		Sülfirik asit, oleum

		2808		Nitrik asit; sülfonitrik asit

		2809		Difosfor penta oksit, fosforik asit

		2810		Bor oksit, asit borik

		2811		İnorganik asitler b.y. adı geçmeyen

				III. MADENİ OLMAYAN ELEMENTLERİN HALOJEN, OKSİHALOJEN VEYA SÜLFÜRLÜ TÜREVLERİ

		2812		Madeni olmayan elementlerin halojenürleri

		2813		Madeni olmayan elementlerin sülfürü

				IV. MADENLERİN İNORGANİK VE OKSİT, HİDROKSİT VE PEROKSİT BAZLARI

		2814		Amonyak

		2815		Sodyum veya potasyum hidroksit ve peroksit

		2816		Magnezyum hidroksit ve peroksit, stronsiyum veya baryum oksit, hidroksit ve peroksit

		2817		Çinko oksit ve peroksit

		2818		Alüminyum oksit ve hidroksit

		2819		Krom oksit ve hidroksit

		2820		Manganez oksit

		2821		Demir oksit ve hidroksit

		2822		Kobalt oksit ve hidroksit

		2823		Titan oksit

		2824		Kurşun oksit

		2825		İnorganik bazlar b.y. adı geçmeyen; madenlerin oksit, hidroksit ve perositleri b.y. adı geçmeyen

				V. İNORGANİK ASİTLERİN MADENİ TUZLARI VE PEROKSOTUZLARI

		2826		Florürle florosillikatlar ve floroalümünatlar

		2827		Klorürler bromürler, iyodürler

		2828		Hipokloritler kloritler, hibopromitler

		2829		Kloratlar bromatlar, iyodatlar

		2830		Sülfürler

		2831		Ditionitler ve sülfoksilatlar

		2832		Sülfitler, tiyosülfatlar

		2833		Sülfatlar, şaplar persülfatlar

		2834		Nitritler nitratlar

		2835		Hipofosfitler, fostitler ve fosfatlar

		2836		Karbonatlar

		2837		Siyanürler

		2839		Silikatlar

		2840		Boratlar, perboratlar

		2841		Oksomadeni asitlerin tuzları

		2842		İnorganik asitlerin tuzlan b.y. adı geçmeyen

				VI. ÇEŞİTLİ

		2843		Koloidal durumdaki değerli madenler

		2844		Kimyasal ve izotop, radyoaktif elementler ve artıkları (*)

		2845		İzitoplar b.y. adı geçmeyen

		2846		Nadir toprakların, itriyumun veya skandruyumun bileşikleri

		2847		Oksijenli su

		2848		Fosfürler

		2849		Karbürler

		2850		Hidrür, nitrür, azotür, silisiyür ve borürler

		2852		Civanın organik veya inorganik bileşikleri (amalgamlar hariç)

		2853		Diğer anorganik bileşikler; sıvı hava; sıkıştırılmış hava; amalgamlar

				BÖLÜM 29

				ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER

				I. HİDROKARBÜRLER VE HALOJEN, SÜLFONE, NİTRE VE NİTROZE TÜREVLERİ

		2901		Asiklik hidrokarbürler

		2902		Siklik hidrokarbürler

		2903		Hidrokarbürlerin halojene türevleri

		2904		Hidrokarbürlerin sülfone, nitre veya nitroze türevleri

				II. ALKOLLER VE HALOJENE, SÜLFONE, NİTRE VEYA NİTROZE TÜREVLERİ

		2905		Asiklik alkoller

		2906		Siklik alkoller

				III. FENOLLER VE FENOL ALKOLLER VE HALOJENE SÜLFONE, NİTRE VEYA NİTROZE TÜREVLERİ

		2907		Fenoller, fenol - alkoller

		2908		Fenollerin veya fenol - alkollerin halojene, sülfone, nitre veya nitroze türevleri

				IV. ETERLER, ALKOL PEROKSİTLERİ ETER PEROKSİTLERİ KETON PEROKSİTLERİ, ASETAL VE YARI ASETAL VEDE HALOJENLİ  SÜLFONE, NİTRE VE NİTROZE TÜREVLERİ İLE ÜÇ ATOMLU EPOKSİTLER

		2909		Eterler

		2910		Epoksitler

		2911		Asetallar

				V. ALDEHİT KARIŞIMLI  BİLEŞİKLER

		2912		Aldehitler

		2913		Aldehitlerin halojenli, sülfone, nitre veya nitroze türevleri

				VI. KETON VEYA KİNON İŞLEVİNDEKİ BİLEŞİKLER

		2914		Keton ve kinonlar

				VII. KARBOKSİLİK ASİTLER, ANHİDRİT, HALOJENÜR, PEROKSİT VE PEROKSASİTLERİ, HALOJENE, SÜLFONE, NİTRE VEYA NİTROZE TÜREVLERİ

		2915		Doymuş asiklik monokarboksilik asitler

		2916		Doymamış asiklik monokarboksilik asitler

		2917		Polikarboksilik asitler

		2918		İlave oksijenli fonksiyonlar içeren karboksilik asitler

				VIII. İNORGANİK ASİTLERİN ESTERLERİ VE TUZLARI VE HALOJENE, SÜLFONE, NİTRE VEYA NİTROZE TÜREVLERİ

		2919		Foforik esterler

		2920		İnorganik asitlerin esterleri b.y. adı geçmeyen

				IX. AZOTLU BİLEŞİKLER

		2921		Amin - fonksiyonlu bileşikler

		2922		Oksijenli amine bileşikler

		2923		Dörtlü amonyum tuzlan, lesitinler

		2924		Amit fonksiyonlu bileşikler

		2925		İmit veya imin fonksiyonlu bileşikler

		2926		Nitril fonksiyonlu bileşikler

		2927		Diazoik, azoik veya azoksik bileşikler

		2928		Hidrazin veya hidrosilaminin organik türevleri

		2929		Azotlu bileşikler b.y. adı geçmeyen

				X. ORGANİK - İNORGANİK BİLEŞİKLER, HETEROKSİLİK BİLEŞİKLER, NÜKLEİK ASİTLER VE TUZLARI, VE SÜLFAMİTLER

		2930		Organik üçlü bileşikler

		2931		Organik - inorganik bileşikler, b.y. adı geçmeyen

		2932		Oksijen heteratomlu heterosiyklik bileşikler

		2933		Azot heteratomlu heterosiyklik bileşikler

		2934		Heterosyklik bileşikler b.y. adı geçmeyen

		2935		Sülfonamitler

				XI. PROVİTAMİNLER, VİTAMİNLER VE HORMONLAR

		2936		Provitaminler ve vitaminler

		2937		Hormonlar

				XII. HETEROSİTLER VE TABİİ VEYA SENTEZLE ÜRETİLMİŞ BİTKİSEL ALKALOİTLER; TUZLARI, ETERLERİ ESTERLERİ VE DİĞER TÜREVLERİ

		2938		Heterositler

		2939		Bilkisel alkaloitler

				XIII. DİĞER ORGANİK BİLEŞİKLER

		2940		Saf kimyasal şekerler b.y. adı geçmeyen

		2941		Antibiyotikler

		2942		Organik bileşikler b.y. adı geçmeyen

				BÖLÜM 30

				ECZACILIK ÜRÜNLERİ

		3001		Özsu tedavisinde kullanılacak organlar

		3002		Kanlar serumlar aşılar ve zehirler

		3003		Perakende satış için dozu ayarlanmamış ve paketlenmemiş ilaçlar

		3004		Perakende satış için dozu ayarlanmış veya paketlenmiş ilaçlar

		3005		Pamuk ve pansuman bezleri

		3006		Eczacılık ürünleri b.y. adı geçmeyen

				BÖLÜM 31

				GÜBRELER

		3101		Hayvansal veya bitkisel kökenli gübreler

		3102		Madeni veya kimyasal azotlu gübreler

		3103		Madeni veya kimyasal fosfatlı gübreler

		3104		Madeni veya kimyasal potaslı gübreler

		3105		Gübreler b.y. adı geçmeyen

				BÖLÜM 32

				TABAKLAMACILIK VEYA BOYACILIK, HÜLASALARI, TANEN VE TÜREVLERİ, PİGMENT VE DİĞER BOYAYICI MADDELER, BOYA VE VERNİKLER, TAHTA VE CAM İÇİN MACUNLAR, MÜREKKEPLER

		3201		Bitkisel kökenli tabaklamacılık hülasaları

		3202		Sentetik tabaklamacılık ürünleri

		3203		Bitkisel veya hayvansal kökenli boyayıcı maddeler

		3204		Sentetik boyayıcı maddeler

		3205		Boyayıcı lekeler

		3206		Boyayıcı maddeler b.y. adı geçmeyenler

		3207		Seramik emayecilik veya camcılık için hazırlanan pigmentler, saydamlaştırıcılar ve boyalar

		3208		Sulu olmayan bir ortamda dağıtılmış veya erimiş boya ve vernikler

		3209		Sulu bir ortamda dağıtılmış veya erimiş boya ve vernikler

		3210		Boya ve vernikler b.y. adı geçmeyen

		3211		Hazırlanmış kurutucular

		3212		Boya imalatı için pigmentler demirle markalama için yapraklar; perakende satış için paketlenmiş boyayıcı maddeler

		3213		Sanatsal boyama, öğrenim ve eğlence için boyalar

		3214		Tahta ve cam için macunlar sıvalar

		3215		Mürekkepler

				BÖLÜM 33

				TEMEL VE REZİNOİD YAĞLAR; HAZIRLANMIŞ PARFÜMERI VEYA TUVALET ÜRÜNLERİ VE KOZMETİK KARIŞIMLAR

		3301		Temel ve rezinoid yağlar

		3302		Hoş kokulu madde karışımları

		3303		Parfüm ve losyonlar

		3304		Güzellik ve makyaj ürünleri

		3305		Saç için karışımlar

		3306		Ağız ve diş sağlığı için karışımlar

		3307		Parfümeri ve tuvalet ürünleri b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar

				BÖLÜM 34

				SABUNLAR, ORGANİK YÜZEY MADDELERİ, TEMİZLİK MADDELERİ, YAĞLI KARIŞIMLAR YAPAY BALMUMLARI HAZIRLANMIŞ BALMUMLARI BAKIM ÜRÜNLERİ, MUMLAR VE BENZER MADDELER, MODEL HAMURLARI “DİŞÇILIKTE KULLANILAN BALMUMLARI” VE DİŞÇİLİK İÇİN ALÇI

		3401		Sabunlar

		3402		Deterjanlı temizleme ve parlatma maddeleri

		3403		Yağlı karışımlar

		3404		Yapay ve hazırlanmış maddeler

		3405		Ayakkabı boyaları, cilalar parlatıcılar ve ovucu tozlar

		3406		Mumlar

		3407		Model hamurları, dişçilik için bileşimler

				BÖLÜM 35

				ALBÜMİNLİ MADDELER; ESAS MADDESİ NİŞASTA VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ FEKÜL OLAN ÜRÜNLER; YAPIŞTIRICI MADDELER, ENZİMLER

		3501		Kazeinler ve kazeinatlar kazein yapıştırıcılar

		3502		Albüminler ve albüminatlar

		3503		Jelatinler

		3504		Peptonlar, cilt tozları

		3505		Nişasta zamkı, esas maddesi nişasta olan yapıştırıcı maddeler

		3506		Hazırlanmış yapıştırıcılar b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar

		3507		Enzimler

				BÖLÜM 36

				TOZLAR VE PARLAYICILAR; FİŞEKÇİLİK MADDELERİ; KİBRİTLER; ATEŞLEYİCİ ALAŞIMLAR; PARLAYICI MADDELER

		3601		Püskürtücü tozlar (patlayıcı madde ihtiva eden) (*)

		3602		Hazırlanmış patlayıcılar b.y. adı geçmeyenler (*)

		3603		Fitiller, tutuşturucular ve patlayıcılar (*)

		3604		Fişekçilik maddeleri, b.y. adı geçmeyenler (*)

		3605		Kibritler (*)

		3606		Ateşleyici alaşımlar; alevlenir özellikte maddeler (*)

		3650		Askeri eşya (Askeri birliklerce cinsi belirtilen)

		3651		Askeri eşya (Askeri birliklerce cinsi belirtilmeyen, emniyetli)

		3652		Askeri eşya (Askeri birliklerce cinsi belirtilmeyen, emniyetsiz) (*)

		3653		Patlayıcı Madde, Patlayıcı madde yüklü eşya (emniyetli)

		3654		Patlayıcı Madde, Patlayıcı madde yüklü eşya (emniyetsiz) (*)

				BÖLÜM 37

				SİNEMA VE FOTOĞRAF ÜRÜNLERİ

		3701		Çekim levhaları ve film şeridleri, basılmamış fotoğraflar

		3702		Basılmamış, rulo halinde boş fotoğraf filmleri

		3703		Basılmamış fotoğraf kağıtları, kartonları ve tekstilleri

		3704		Basılmamış, banyo edilmemiş, fotoğrafçılıkta kullanılan levhalar boş fılmler, filmler, kağıtlar, kartonlar ve tekstiller

		3705		Fotoğrafçılıkla kullanılan banyo edilmiş levhalar ve boş filmler

		3706		Banyo edilmiş sinema filmleri

		3707		Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyevi maddeler

				BÖLÜM 38

				KİMYA ENDÜSTRİSİNİN ÇEŞİTLİ ÜRÜNLERİ

		3801		Yapay veya koloidal grafit

		3802		Aktif halde kömürler

		3803		Tall-oil

		3804		Selüloz, hamurlarının fabrikasyonlarından elde edilen tortuları temizlik maddeleri

		3805		Terebentin yağı

		3806		Reçineler ve reçine asitleri

		3807		Ağaç katranı, bitkisel ziftler

		3808		Böcek öldürücüler, asalak mantarları yok etmeye yarayan ilaçlar yabani ot yok edici ilaçlar, dezenfektanlar

		3809		Tekstil, kağıt veya deri sanayiinde kullanılan karışımlar, b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar

		3810		Metallerin temizlenmesi ve lehimlenmesinde kullanılan maddeler

		3811		Mineraller yağlar için hazırlanmış katkı maddeleri

		3812		Kükürtle işlemede kullanılan akseleratörler, kauçuk veya plastik maddeler için plastifiyanlar, b.y. ad geçmeyenler

		3813		Yangın söndürücülere doldurulan madde

		3814		Eriticiler ve yoğunluk azaltan maddeler, b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar

		3815		Katalizörler b.y. adı geçmeyenler

		3816		Yüksek sıcaklığa dayanıklı çimentolar yapı harçları, betonlar

		3817		Karışımlar halinde alkin benzerler ve alkinnaftalinler b.y. adı geçmevenler ve bir sınıfa sokulamayanlar

		3818		Elektronikte kullanılan kimyevi ürünler

		3819		Hidrolik frenler için sıvı maddeler

		3820		Antigel maddeler (Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar)

		3821		Mikrobiyoloji için kültür ortamları

		3822		Laboratuvar veya teşhis ayıraçları b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar.

		3823		Endüstriyel yağlı asitler ve alkoller

		3824		Kimyevi ürünler b.y. adı geçmeyenler, kimya endüstrisinin tortulu ürünleri b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar.

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

				KISIM VII.

				PLASTİK MADDELER VE BU MADDELERDEN YAPILMIŞ ÜRÜNLER; KAUÇUK VE KAUÇUKTAN ÜRÜNLER

				BÖLÜM 39

				PLASTİK MADDELER VE BU MADDELERDEN ÜRÜNLER

				I. İLK FORMLAR

		3901		Etilen polimerler

		3902		Propilen polimerler

		3903		Sitiren polimerler

		3904		Vinil klorür polimerler

		3905		Vinil polimerler, b.y. adı geçmeyenler

		3906		Akrilik polimerler

		3907		Polietenler, epoksid ve polyester reçineler

		3908		Poliamidler

		3909		Aminik veya fenolik reçineler polüretanlar

		3910		Silikonlar

		3911		Petrol ve kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler ve poli-sülfonlar b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar

		3912		Selüloz, b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar

		3913		Doğal polimerler b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar

		3914		Polimer esaslı iyon eşanjörü

				II. ARTIKLAR, KIRINTILAR VE KALINTILAR; YARI ÜRÜNLER; EŞYA

		3915		Plastik madde kalıntıları ve artıkları

		3916		Plastik maddeden monofilamentler

		3917		Plastik maddeden tüpler, borular ve aksesuarları

		3918		Plastik maddelerden, zemin duvar veya tavan kaplamaları

		3919		Plastik maddeden levhalar, yapraklar, boş filmler şeritler oto yapışkanları

		3920		Ne alveolar nede diğer maddelerle karıştırılmış plastik maddelerden levhalar, yapraklar boş filmler, şeritler ve lamlar

		3921		Plastik maddelerden levhalar, yapraklar boş filmler, şeritler ve lamlar b.y. adı geçmeyen

		3922		Sıhhi veya hijyenik kullanımlar için donanımlar

		3923		Plastik maddelerden ambalajlar

		3924		Plastik maddelerden ev veya tuvalet aletleri

		3925		Plastik maddelerden inşaat malzemeleri b.y. adı geçmeyen

		3926		Plastik maddelerden eşyalar; b.y. adı geçmeyenler

				BÖLÜM 40

				KAUÇUK VE KAUÇUKTAN YAPILMIŞ EŞYA

		4001		Doğal kauçuk

		4002		Sentetik kauçuk

		4003		Yenilenmiş kauçuk

		4004		Sertleştirilmemiş kauçuk artıkları ve kalıntıları

		4005		Kükürtlenmemiş karışık kauçuk

		4006		Kükürtlenmemiş kauçuktan eşya

		4007		Kükürtlenmiş kauçuktan iplikler

		4008		Kükürtlenmiş kauçuktan levhalar, yapraklar, şeritler ve profiller

		4009		Kükürtlenmiş kauçuk tüpler, borular

		4010		Kükürtlenmiş kauçuktan taşıma ve aktarma kayışları

		4011		Kauçuktan yeni lastikler

		4012		Kauçuktan kullanılmış veya onarılmış lastikler kauçuk dış lastikler.

		4013		Kauçuk iç lastikler

		4014		Sertleştirilmemiş kükürtlü kauçuktan sağlık veya eczacılık maddeleri

		4015		Sertleştirilmemiş kükürtlü kauçuktan giysiler

		4016		Sertleştirilmemiş kükürtlü kauçuktan eşya, b.y. adı geçmeyenler

		4017		Kauçuk ve artıkları ve sertleştirilmemiş kalıntıları, sertleştirilmemiş kauçuktan eşya

				KISIM VIII.

				İŞLENMİŞ DERİLER, DERİLER, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN ÜRÜNLER; KOŞUMCULUK VE EĞERCİLİK MALZEMELERİ SEYAHAT EŞYASI EL ÇANTALARI VE BENZER KABLAR; BAĞIRSAKTAN EŞYA

				BÖLÜM 41

				İŞLENMEMİŞ DERİLER (KÜRKLERİN DIŞINDA) VE DERİLER

		4101		Sığır veya at familyasından hayvanların işlenmemiş derileri

		4102		İşlenmemiş koyun derileri

		4103		İşlenmemiş deriler, b.y. adı geçmeyenler

		4104		Hazırlanmış deriler ve sığır veya at familyasından hayvanların derileri

		4105		Hazırlanmış koyun derileri

		4106		Hazırlanmış keçi derileri

		4107		Hazırlanmış deriler b.y. adı geçmeyenler

		4112		Koyun ve kuzuların diğer deri ve köseleleri

		4113		Diğer hayvanların diğer deri ve köseleleri

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

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

				BÖLÜM 42

				DERİ EŞYA; KOŞUMCULUK VE EYERCİLİK MALZEMELERİ, SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZER KABLAR; BAĞIRSAKTAN EŞYA

		4201		Hayvanlar için koşum veya eyer malzemeleri

		4202		Seyahat veya maroken eşya

		4203		Deri giysiler

		4205		Deri eşya, b.y. adı geçmeyenler

		4206		Bağırsaktan, sidik torbasından kinişten eşya

				BÖLÜM 43

				KÜRKLER SUNİ KÜRKLER

		4301		İşlenmemiş kürkler

		4302		Tabaklanmış veya parlaklık verilmiş kürkler

		4303		Kürk giysiler

		4304		Suni kürkler

				KISIM IX.

				AĞAÇ, ODUN KÖMÜRÜ VE AĞAÇ EŞYA, MANTAR VE MANTARDAN EŞYA; HASIR İŞLERİ VEYA SEPET İŞLERİ

				BÖLÜM 44

				AĞAÇ, ODUN KÖMÜRÜ VE AĞAÇ İŞLERİ

		4401		Yakacak odun, ağaç artıkları ve talaşlar

		4402		Odun kömürü

		4403		İşlenmemiş odunlar

		4404		Fıçı çemberi yapmaya yarayan ağaçlar kazıklar ve küçük kazıklar

		4405		Ağaç yünü ve tozu

		4406		Demiryolları için ağaç traversler

		4407		Kalınlığı 6 mm.’yi geçen boylamasına kesilmiş ağaçlar

		4408		Kaplama veya kontraplak yaprakları ve kalınlığı 6 mm.’yi geçmeyen boylamasına kesilmiş tahtalar

		4409		Profile kesilmiş ağaçlar

		4410		Ağaç parçalarından panolar

		4411		Ağaç liflerinden panolar

		4412		Plaka ve katmanlar halinde kontraplak ağaçlar

		4413		Sıkıştırılmış ağaçlar

		4414		Tablolar veya aynalar için ağ çerçeveler

		4415		Ağaçtan, ambalajlar, çıkrıklar paletler

		4416		Ağaçtan fıçı işleri

		4417		Ağaçtan aletler

		4418		Ağaçtan marangoz işleri ve çatı parçaları

		4419		Ağaçtan ev aletleri

		4420		Kakmalı tahtalar; ağaçtan süs eşyası

		4421		Ağaçtan eşya, b.y. adı geçmeyenler

				BÖLÜM 45

				MANTAR VE MANTARDAN EŞYA

		4501		İşlenmemiş doğal mantar ve artıkları

		4502		Kabuğu soyulmuş veya sadece kare biçimde kesilmiş doğal mantar

		4503		Doğal mantardan eşya

		4504		Yığma Mantar ve yığma mantardan eşya

				BÖLÜM 46

				HASIR VEYA SEPET İŞİNDEN EŞYA

		4601		Örgü yapılacak maddelerden örgüler; örülecek, düz dokuma maddeler

		4602		Sepet işleri

				KISIM X.

				AĞAÇ VEYA SELÜLOZLU LİFLİ DİĞER MADDE HAMURU; KAĞIT VEYA KARTON KALINTILARI VE ARTIKLARI; KAĞIT VE KAĞIT KAPLAMALARI

				BÖLÜM 47

				AĞAÇ VEYA SELÜLOZLU DİĞER LİFLİ MADDE HAMURU; KAĞIT VEYA KARTON KALINTILARI VE ARTIKLARI

		4701		Mekanik ağaç hamurları

		4702		Eritilecek kimyevi ağaç hamurları

		4703		Sodyumla veya sülfatla eritileceklerin dışında kimyevi ağaç hamurları

		4704		Bisülfitle  eritileceklerin dışında kimyevi ağaç hamurları

		4705		Yarı kimyevi ağaç hamurları

		4706		Selülozlu diğer lifli madde hamurları

		4707		Kağıt ve karton atıkları

				BÖLÜM 48

				KAĞITLAR VE KARTONLAR; SELÜLOZ  HAMURUNDAN, KAĞIT VE KARTONDAN EŞYA VE KARTON EŞYA

		4801		Gazete kağıdı

		4802		Yazım ve basım için kuşe olmayan kağıt ve kartonlar

		4803		Ev veya hijenik kullanım için eni 36 cm. yi geçen kağıtlar

		4804		Kuşe olmayan kraft kağıtlar ve kartonlar

		4805		Kuşe olmayan kağıt ve kartonlar, by. adı geçmeyenler

		4806		Parşömen kağıt ve kartonlar, parlatılmış kağıtlar

		4807		Yapıştırılarak birleştirilmiş kağıt ve kartonlar

		4808		Dalgalı veya krep kağıt ve kartonlar

		4809		Karbon kağıtlar ve eni 36 cm.yi geçen kopyeleme için kağıtlar

		4810		İnorganik maddelerden kuşe kağıt ve kartonlar

		4811		Sıvalı veya süslenmiş kuşe kağıt ve kartonlar

		4812		Kağıt hamurundan, süzücü yığın ve levhalar

		4813		Sigara kağıdı

		4814		Duvar kağıtları; renkli kağıt bardaklar

		4816		Karbon kağıtlar ve kopyeleme için kağıtlar, b.y. adı geçmeyenler

		4817		Kağıt veya kartondan yazışma maddeleri

		4818		Ev veya hijenik kullanım için kağıtlar b.y. adı geçmeyenler

		4819		Kağıt ve kartondan ambalajlar; karton kutular

		4820		Okul, büro ve kırtasiyecilikte kullanılan kağıttan malzemeler

		4821		Kağıt veya kartondan etiketler

		4822		Kağıt hamurundan makara ve kasnaklar kağıt veya karton

		4823		Kağıtlar ve kartonlar b.y. adı geçmeyenler; kağıt hamurundan işler kağıt veya karton b.y. adı geçmeyenler

				BÖLÜM 49

				BASIN, YAYIN VE DİĞER YAZILI ENDÜSTRİSİ ÜRÜNLERİ; EL YAZMASI VEYA DAKTİLO METİNLERİ VE PLANLAR

		4901		Kitaplar, broşürler ve matbualar

		4902		Gazeteler ve süreli yayınlar

		4903		Resimli kitaplar ve boyama albümleri

		4904		Müzik partisyonları

		4905		Haritacılık işleri ve dünya küreleri

		4906		Endüstriyel, ticari ve haritacılığa ilişkin planlar ve tasarılar

		4907		Pullar, banknotlar ve değerli kağıtlar

		4908		Çıkartmalar

		4909		Resimli kartpostallar; tebrik kartları

		4910		Takvimler

		4911		Gravür fotoğraf ve matbualar b.y. adı geçmeyenler

				KISIM XI.

				TEKSTİL MADDELER VE BU MADDELERDEN YAPILMIŞ EŞYA

				BÖLÜM 50

				İPEK

		5001		İpek böceği kozaları

		5002		Ham ipek

		5003		İpek kırıntıları

		5004		Perakende satış için nemi alınmamış ipek iplikler

		5005		Perakende satış için nemi alınmamış ipek artıklarından ipler

		5006		Perakende satış için nemi alınmış ipekten veya ipek artıklarından iplikler

		5007		İpekten veya ipek artıklarından kumaşlar

				BÖLÜM 51

				YÜN, DEĞERLİ VEYA DEĞERSİZ KILLAR, YELE VEYA KUYRUK KILINDAN İPLİKLER, KUMAŞLAR

		5101		Tiftiklenmemiş ve taranmamış yünler

		5102		Tiftiklenmemiş ve taranmamış kıllar

		5103		Yün veya kıl kalıntıları

		5104		Yün veya kıl tiftikleri

		5105		Tiftiklenmiş, taranmış yün ve kıllar

		5106		Perakende satış için nemi alınmamış tiftiklenmiş yün iplikler

		5107		Perakende satış için nemi alınmamış taraklanmış yün iplikler

		5108		Perakende satış için nemi alınmamış tiftiklenmiş veya taraklanmış değerli kıllardan iplikler

		5109		Perakende satış için nemi alınmış değerli kıllardan veya yünden iplikler

		5110		Düşük nitelikli kıldan veya at kılından iplikler

		5111		Tiftiklenmemiş yünden veya tiftiklenmiş değerli kıllardan kumaşlar

		5112		Taraklanmış yünden veya taraklanmış değerli kıllardan kumaş

		5113		Düşük nitelikte kıllardan veya at kılından kumaşlar

				BÖLÜM 52

				PAMUK

		5201		Tiftiklenmemiş ve taranmamış pamuk

		5202		Pamuk kalıntıları

		5203		Tiftiklenmiş, taranmış pamuk

		5204		Pamuk dikiş iplikleri

		5205		Perakende satış için nemi alınmamış en az % 85 oranında pamuk ihtiva eden dikiş iplikleri hariç pamuk iplikleri

		5206		Perakende satış için nemi alınmamış % 85’den az pamuk içeren dikiş iplikleri hariç pamuk iplikler

		5207		Perakende satış için nemi alınmış dikiş iplikleri hariç pamuk iplikler

		5208		Ağırlığı 200 gr/m2’yi geçmemek üzere % 85 oranında pamuk ihtiva eden pamuk kumaşlar

		5209		Ağırlığı 200 gr/m2’yi geçen en az % 85 oranında pamuk ihtiva eden pamuk kumaşlar

		5210		Ağırlığı 200 gr/m2’yi  geçmemek üzere % 85’den az pamuk ihtiva eden pamuk kumaşlar

		5211		Ağırlığı 200 gr/m2’yi  geçen % 85’den az pamuk ihtiva eden pamuk kumaşlar

		5212		Pamuk kumaşlar; b.y. adı geçmeyenler

				BÖLÜM 53

				DİĞER BİTKİSEL TEKSTİL İPLİKLERİ, KAĞIT İPLİKLER VE KAĞIT İPLİKLERDEN ÜRETİLMİŞ KUMAŞLAR

		5301		Eğirilmemiş keten, keten üstüpüleri ve kalıntıları

		5302		Eğirilmemiş kenevir kenevir üstüpüleri ve kalıntıları

		5303		Eğirilmemiş hint keneviri; hint keneviri üstüpüleri ve kalıntıları

		5304		Eğirilmemiş sisal keneviri; sisal keneviri üstüpüleri ve kalıntıları

		5305		Eğirilmemiş bilkisel tekstil iplikleri b.y. adı geçmeyenler

		5306		Keten iplikler

		5307		Hint kenevirinden iplikler

		5308		Bitkisel tekstil liflerinden iplikler, b.y. adı geçmeyenler

		5309		Keten kumaşlar

		5310		Hint kenevirinden kumaşlar

		5311		Bitkisel tekstil liflerinden iplikler, b.y. adı geçmeyenler; kağıt ipliklerden kumaşlar

				BÖLÜM 54

				SENTETİK VE YAPAY FİLAMENTLER

		5401		Sentetik veya yapay filamentten dikiş iplikleri

		5402		Perakende satış için nemi alınmamış dikiş iplikleri hariç sentetik filamentten iplikler

		5403		Perakende satış için nemi alınmamış dikiş iplikleri hariç suni filament iplikler

		5404		Sentetik monofilamentler ve lamlar

		5405		Yapay monofilamentler ve lamlar

		5406		Perakende satış için nemi alınmamış dikiş iplikleri hariç sentetik veya suni filamentten iplikler

		5407		Sentetik filament ipliklerden dokunmuş kumaşlar

		5408		Yapay filament ipliklerden kumaşlar

				BÖLÜM 55

				KESİK SENTETİK VEYA YAPAY LİFLER

		5501		Sentetik filamentlerden halatlar

		5502		Yapay filament halatlar

		5503		Eğirme için özel işleme tabi tutulmamış kesik sentetik lifler

		5504		Eğirme için özel işleme tabi tutulmamış kesik yapay filamentler

		5505		Sentetik veya yapay lif artıkları

		5506		Eğirme için özel işleme tabi tutulmuş kesik sentetik lifler

		5507		Eğirme için özel işleme tabi tutulmuş kesik yapay lifler

		5508		Sentetik veya yapay kesik liften dikiş iplikleri

		5509		Perakende satış için nemi alınmamış dikiş iplikleri hariç, kesik sentetik liflerden iplikler

		5510		Perakende satış için nemi alınmamış dikiş iplikleri hariç, kesik yapay liflerden iplikler

		5511		Perakende satış için nemi alınmış dikiş iplikleri hariç, kesik sentetik veya yapay liflerden iplikler

		5512		% 85 oranında bu liflerden ihtiva eden kesik sentetik liflerden kumaşlar

		5513		Ağırlığı 170 gr/m2’yi geçmemek üzere % 85 oranında bu liflerden ihtiva eden kesik sentetik liflerden kumaşlar

		5514		Ağırlığı 170 gr/m2’yi geçen % 85 az bu liflerden ihtiva eden kesik sentetik liflerden kumaşlar

		5515		Kesik sentetik liflerden kumaşlar b.y. adı geçmeyenler

		5516		Kesik yapay liflerden kumaşlar

				BÖLÜM 56

				ASTARLAR; KEÇELER VE DOKUNMAMIŞLAR ÖZEL İPLİKLER; SİCİMLER, İPLER, HALATLAR; HALATÇILIK ÜRÜNLERİ

		5601		Tekstil maddelerinden astarlar ve bu astarlardan eşya

		5602		Keçeler

		5603		Dokunmamışlar

		5604		Tekstillerle kaplanmış kauçuk ipler ve iplikler, kauçuk ve plastik maddeyle kaplanmış lamlar ve tekstil iplikler

		5605		Madeni dokuma iplikleri ve madenle kaplanmış iplikler

		5606		Kabartmalı iplikler; tüylü iplikler; “zincir” denilen iplikler

		5607		Sicimler, ipler halatlar

		5608		Sicimden, iplerden, halatlardan veya tekstil maddelerinden ağlar

		5609		Sentetik veya yapay tekstil maddelerinden lamlar ve iplik maddeleri; b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar; halat veya sicim ip maddeleri; b.y. adı geçmeyenler ve bir sınıfa sokulamayanlar

				BÖLÜM 57

				HALILAR VE TEKSTİL MADDELERİNDEN YAPILMIŞ TABAN KAPLAMALARI

		5701		Düğümlenmiş veya dolanmış ilmikli tekstil maddelerinden halılar

		5702		Dokunmuş tekstil maddelerinden halılar ve taban kaplamaları

		5703		Sıkı dokunmuş tekstil maddelerinden halılar ve taban kaplamaları

		5704		Keçe hahlar ve taban kaplamaları

		5705		Tekstil maddelerinden halılar ve taban kaplamaları; b.y. adı geçmeyenler

				BÖLÜM 58

				ÖZEL KUMAŞLAR; SIKI DOKUNMUŞ TEKSTİLLER; DANTELLER, DUVAR HALILARI; SÜSLEME ÜRÜNLERİ, İŞLEMELER

		5801		Dokunmuş kadifeler ve peluşlar; tüylü kumaşlar

		5802		Sünger türden bukletler

		5803		Tül ilmikli kumaşlar

		5804		Tüller, düğümlenmiş ilmikli kumaşlar, danteller

		5805		Elde veya iğneyle dokunmuş duvar halıları

		5806		Kurdelacılık ürünleri

		5807		Tekstil maddelerinden etiketler armalar

		5808		Parçalı örgüler ve süslemeler

		5809		Metal iplikten kumaşlar

		5810		İşlemeler

		5811		Kıtık malzemeleri eldenmiş, tekstil maddelerinden oluşturulan ürünler

				BÖLÜM 59

				SİNDİRİLMİŞ, KAPLANMIŞ, KILIF GEÇİRİLMİŞ, KATMANLI KUMAŞLAR; TEKSTİL MADDELERİNDEN YAPILMIŞ TEKNİK EŞYA

		5901		Cilt, mukavva ve şapka kumaşları, resim veya yağlı boya için tuvaller

		5902		Lastikler için argaçlanmış örtüler içine plastik madde sindirilmiş kumaşlar

		5903		Linolyomlar; tekstil zemin üzerinde uygulanan bir sıvayla oluşturulmuş taban kaplamaları

		5904		Tekstil maddelerden duvar kaplamaları

		5905		Kauçuk katılmış kumaşlar

		5906		Sindirilmiş veya kaplanmış kumaşlar b.y. adı geçmeyen

		5907		Tekstil maddelerden fitiller

		5908		Tekstil maddelerden borular

		5909		Tekstil maddelerden kayışlar

		5910		Teknik kullanım için tekstil maddeler

		5911		Teknik işler için dokumaya elverişli maddeden diğer eşya

				BÖLÜM 60

				DOKUNMUŞ ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLAR

		6001		Dokunmuş örülmüş kadifeler peluşlar ve tüylü kumaşlar

		6002		Dokunmuş örülmüş kumaşlar b.v. adı geçmeyenler

		6003		Diğer örme mensucat (en< =30cm)

		6004		Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5)

		6005		Çözgü tipi örgülü diğer mensucat

		6006		Diğer örme mensucat

				BÖLÜM 61

				DOKUNMUŞ ÖRÜLMÜŞ GİYSİLER VE GİYSİ AKSESUARLARI

		6101		Erkekler veya erkek çocuklar için, dokunmuş veya örülmüş, mantolar, anoraklar kısa ceketler

		6102		Kadınlar veya kız çocuklar için dokunmuş veya örülmüş mantolar anoraklar ve kısa ceketler.

		6103		Erkekler veya erkek çocuklar için dokunmuş veya örülmüş, mantolar anoraklar ve kısa ceketler

		6104		Kadınlar veya kız çocuklar için dokunmuş veya örülmüş, giysiler ceketler, elbiseler, eteklikler, pantolonlar ve külotlar

		6105		Erkekler ve erkek çocuklar için dokunmuş veya örülmüş gömlekler

		6106		Kadınlar veya kız çocukları için dokunmuş veya örülmüş gömlekler, bluzlar

		6107		Erkekler veya erkek çocuklar için dokunmuş ve örülmüş iç donları, pijamalar ve bornozlar

		6108		Kadınlar veya kız çocukları için dokunmuş ve örülmüş kombinezonlar İçecekler, slipler gecelikler, bornozlar

		6109		Dokunmuş veya örülmüş fanilalar

		6110		Dokunmuş veya örülmüş kazaklar ve jileler

		6111		Bebekler için, dokunmuş veya örülmüş giysiler ve aksesuarlar

		6112		Dokunmuş veya örülmüş spor giysiler, kayak giysileri ve mayolar

		6113		Dokunmuş veya örülmüş, kauçuklu veya sindirilmiş kumaştan yapılmış giysiler

		6114		Dokunmuş veya örülmüş giysiler, b.y. adı geçmeyenler

		6115		Dokunmuş veya örülmüş taytlar, kadın çorapları, kısa çoraplar

		6116		Dokunmuş veya örülmüş eldivenler

		6117		Dokunmuş veya örülmüş aksesuarlar ve giysi bölümleri, b.y. adı geçmeyenler

				BÖLÜM 62

				DOKUNUMYAN, ÖRÜLMEYEN GİYSİLER VE GİYSİLER AKSESUARLARI

		6201		Erkekler veya erkek çocuklar için, mantolar, anoraklar ve kısa ceketler

		6202		Kadınlar veya kız çocuklar için mantolar anoraklar ve kısa ceketler

		6203		Erkekler ve erkek çocuklar için giysiler, ceketler pantolonlar ve külotlar, b.v. adı geçmeyenler

		6204		Kadınlar veya kız çocukları için giysiler, ceketler, elbiseler, eteklikler, pantolonlar ve külotlar b.y. adı geçmevenler

		6205		Erkekler veya erkek çocuklar için gömlekler, b.y. adı geçmevenler

		6206		Kadınlar ve kız çocuklar için, gömlekler; bluzlar, b.y. adı geçmeyenler

		6207		Erkekler veya erkek çocuklar için iç yelekler, iç donları, pijamalar ve bornozlar b.y. adı geçmeyenler

		6208		Kadınlar veya kız çocukları için, yelekler; kombinezonlar; eteklikler; slip gecelikler ve bornozlar; vb adı geçmeyenler

		6209		Bebekler için, giysiler  ve aksesuarlar  b.y. adı gcçmeyenler

		6210		Kauçuklu veya sindirilmiş kumaştan yapılmış giysiler; b.y, adı geçmeyenler; dokunmamış  veya keçelerden giysiler

		6211		Spor giysileri, kayak kombinezonları ve mayolar; b.y. adı geçmeyenler; giysiler b.v. adı geçmeyenler

		6212		Sutyen, korseler ve jartiyer

		6213		Mendiller

		6214		Şallar, eşarplar; başörtüleri, b.y. adı geçmeyenler;

		6215		Kravatlar ve papyonlar; b.y, adı geçmeyenler

		6216		Eldivenler; b.y. adı geçmeyenler

		6217		Aksesuarlar ve giysi bölümleri, b.y. adı geçmeyenler

				BÖLÜM 63

				HAZIRLANMIŞ DİĞER TEKSTİL ESYA; TAKIMLAR; ESKİ ELBİSELER VE KUMAŞ PARÇALARI

				I. HAZIRLANMIŞ  DİĞER TEKSTİL EŞYA

		6301		Örtüler

		6302		Evde kullanılan çamaşırlar

		6303		Perdeler ve iç istorlar

		6304		Tekstil döşeme malzemeleri  b.y. adı geçmeyenler

		6305		Çuvallar ve küçük ambalaj torbaları

		6306		Muşambalar ve dış istorlar; tekneler için örtüler, tekstil kamp malzemeleri

		6307		Hazırlanmış tekstil malzemeleri  b.y. adı geçmeyenler

				II. TAKIMLAR

		6308		Perakende satış için nemi  alınmış örtü, masa örtüsü veya peçete takımları

				III. ESKİ EŞYA VE PAÇAVRALAR

		6309		Eski kumaşlar

		6310		Paçavralar, kumaş (tekstil) artıkları

				KISIM XII.

				AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR (BAŞA GİYİLEN) YAĞMUR VE GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, KOLTUK DEĞNEKLERİ KAMÇILAR, SÜVARİ (BİNİCİ) KAMÇILARI VE BUNLARIN KISIMLARI, İŞLENMİŞ TÜYLER VE TÜYLERDEN, SUNİ ÇİÇEKLERDEN YAPILMIŞ EŞYA, İNSAN SAÇLARINDAN YAPILMIŞ EŞYA

				BÖLÜM 64

				AYAKKABILAR, TOZLUKLAR VE BENZERİ EŞYA; BUNLARIN PARÇALARI

		6401		Kauçuk ve suni maddelerden yapılmış su geçirmez ayakkabılar

		6402		Kauçuk, plastik ayakkabılar, b.y. adı geçmeyen

		6403		Kauçuk, plastik deri tabanlı, üst kısmı deri olan ayakkabılar

		6404		Kauçuk, plastik, deri tabanlı üst kısmı kumaş olan ayakkabılar

		6405		Ayakkabılar, b.y. adı geçmeyen

		6406		Ayakkabı parçaları, mantar tabanlar, tozluklar.

				BÖLÜM 65

				BAŞLIKLAR VE BUNLARIN PARÇALARI

		6501		Keçeden şapka kalıpları

		6502		Şapka kalıpları b.y. adı geçmeyen

		6504		Çubuklardan, örülmüş şapkalar, başlıklar

		6505		Dokunmuş, örülmüş, şapkalar, başlıklar, saç ağları

		6506		Şapkalar, başlıklar b.v. adı geçmeyen

		6507		Başlıkların parçaları

				BÖLÜM 66

				YAĞMUR  ŞEMSİYELERİ, GÜNEŞ  ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, KOLTUK DEĞNEKLERİ, KAMÇILAR, SÜRÜCÜ (SÜVARİ) KAMÇILARI VE BUNLARIN PARÇALARI

		6601		Yağmur şemsiyeleri güneş şemsiyeleri

		6602		Bastonlar,  kamçılar

		6603		Şemsiye parçaları, baston  parçaları, kamçı parçaları

				BÖLÜM 67

				İŞLENMİŞ TÜYLER,  KUŞ TÜYLERİ VE TÜYLERDEN YADA İNCE KUŞ TÜYLERİNDEN EŞYA, SUNİ ÇİÇEKLERDEN İNSAN SAÇLARINDAN EŞYA

		6701		İşlenmiş tüyler, tüylü kuş parçaları

		6702		Plastikten çiçekler, meyveler, bitkiler

		6703		Peruk için insan saçları, işlenmiş yünler, hayvan kılları

		6704		Peruk, insan saçlarından eşya, b.y. adı geçmeyen ve başka yere sokulamayan

				KISIM XIII.

				TAŞTAN, ALÇIDAN, ÇİMENTODAN, ASBESTTEN, MİKADAN YADA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA, SERAMİK EŞYA, CAM VE CAM ÜRÜNLERİ CAM ÜRÜNLERİ

				BÖLÜM 68

				TAŞTAN, ALÇIDAN, ÇİMENTODAN, ASBESTTEN YADA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA

		6801		Tabii taştan kaldırım taşları, bordur taşları, kaldırım plakaları

		6802		İşlenmiş, yontma taşlar yontma taşlardan eşya

		6803		İşlenmiş killi şist ocağı, arduvazdan eşya

		6804		Değirmen taşları, zımpara taşları

		6805		Bezler kağıtlar üzerinde zımpara maddeleri

		6806		Şişirilmiş, maden yünleri, vermikulit, kil

		6807		Asfalttan (ziftten) eşya

		6808		Madeni yapıştırıcı özelliği olan nebati maddelerden plakalar, çiniler, (fayanslar) bloklar

		6809		Alçıdan eşya

		6810		Çimentodan, betondan, suni taşlardan eşya

		6811		Asbestli çimentodan, selülozlu çimentodan eşya

		6812		İşlenmiş asbest  lifleri, asbest ürünleri

		6813		Frenler koşum takımları için madeni maddelerin temeli üzerindeki

		6814		Mikalar, işlenmiş, mika ürünler

		6815		Mineral maddelerden eşya, b.y. adı geçmeyen ve başka bir yere sokulamayan sürtünme sırları

				BÖLÜM 69

				SERAMİK EŞYA

				I. SİLİSİK ASİTLİ FOSİLLİ UNLAR (TOZLAR) YADA BENZERİ SİLİSİK ASİTLİ TOPRAKLARDAN  EŞYA VE ATEŞE DAYANIKLI ÜRÜNLER

		6901		Silisik asitli topraklardan seramik eşya

		6902		Seramik ve ateşe dayanıklı inşaat malzemeleri

		6903		Ateşe dayanıklı seramik eşya b.y. adı geçmeyen

				II. DİĞER SERAMİK  ÜRÜNLER

		6904		Duvar tuğlası, döşeme tuğlası, seramik

		6905		Kiremit, seramik, inşaat seramiği b.y. adı geçmeyen

		6906		Borula, kanallı çubuklar, borulara ait aksesuarlar (aletler, donanımlar) seramik

		6907		Seramik fayanslar, plakalar ve cilalanmamış  mozaikler için ürünler

		6908		Seramik fayanslar, plakalar ve cilalanmış  mozaikler için ürünler

		6909		Kimyasal amaçlı seramik ürünler, teknik amaçlı seramik ürünler, seramik yataklar (çukurlar) banyolar, testiler

		6910		Seramik, boşaltma kanalları (boruları) lavabo küveti, banyo kazanları

		6911		Porselen ev eşyası

		6912		Seramik ev eşyası, b.y. adı geçmeyen

		6913		Seramik süs eşyası, b.y. adı geçmeyen

		6914		Seramik ürünler b.y. adı geçmeyen

				BÖLÜM 70

				CAM VE CAM ÜRÜNLERİ

		7001		Kırık camlar, cam kırıntıları

		7002		İşlenmemiş, cam bilyeler, cam çubuklar, cam borular

		7003		Dökme, haddelenmiş plakalar, levha profil halinde camlar

		7004		Çekilerek, üflenerek şekil verilmiş ve levhalar halinde camlar

		7005		Plakalar, levhalar halinde flat camlar

		7006		İşlenmiş, cam plakalar, cam levhalar, cam profiller, flat camlar

		7007		Kırılmaz cam

		7008		İzole camı

		7009		Cam aynalar

		7010		Taşımada kullanılan (taşıma amaçlı) ambalaj amaçlı cam kaplar, cam kapaklar

		7011		Katot ışın boruları, lambalar için cam borular, camdan boynuzlu imbikler

		7013		Ev ve büro içi dekorasyon için cam ürünler

		7014		Sinyal tertibatı için cam ürünler

		7015		Optik, işlenmemiş saat ve gözlük camları

		7016		Camdan, inşaat taşları, plakalar fayanslar, kiremitler

		7017		Tıpta, eczacılıkta, laboratuarlarda kullanılan cam ürünleri

		7018		Cam hırdavatları, cam süs eşyası

		7019		Cam şeritler, cam elyafından ürünler

		7020		Cam ürünleri b.y. adı geçmeyen

				KISIM XIV.

				HAKİKİ PERLEN YADA YAPAY PERLEN, KIYMETLİ TAŞLAR MÜCEVHERAT TAŞLARI YADA BENZERLERİ, LEVHA HALİNDE KIYMETLİ METALLER VE ÜRÜNLERİ, FANTAZİ MÜCEVHER ESKİ MADENİ PARALAR

				BÖLÜM 71

				I. HAKİKİ İNCİ, YAPAY İNCİ, KIYMETLİ TAŞLAR, MÜCEVHERAT TAŞLARI VE BUNLARA BENZER

		7101		Hakiki inci, yapay itici

		7102		Elmaslar

		7103		Kıymetli taşlar, mücevherat taşları, b.y. adı geçmeyen

		7104		Sentetik yapay taşlar

		7105		Sentetik taşlardan, kıymetli taşlardan pudra, tozlar

				II. KIYMETLİ METALLER VE KIYMETLİ METAL PLAKALAR

		7106		Ham gümüş

		7107		Ham gümüş plakalar

		7108		Ham altın

		7109		Ham altın plakalar

		7110		Ham platin

		7111		Ham platin plakalar

		7112		Kıymetli metallerden, kıymetli metal plakalardan hurdalar, artıklar (kırıntılar)

				III. MÜCEVHERATLAR, ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYA VE DİĞER ÜRÜNLER

		7113		Kıymetli metallerden, kıymetli metal plakalardan mücevheratlar

		7114		Altın eşya, gümüş eşya

		7115		Kıymetli metallerden eşya, kıymetli metal plakalardan eşya, b.y. adı geçmeyen

		7116		Perlenden (inciden) kıymetli taşlardan, sentetik taşlardan, yapay taşlardan eşya

		7117		Fantazi mücevherat

		7118		Eski madeni paralar

				KISIM XV

				DEĞERSİZ METALLER VE ÜRÜNLERİ

				BÖLÜM 72

				DEMİR VE ÇELİK

				I. TEMEL   ÜRÜNLER; ÇEKİRDEK YADA  TOZLAR

		7201		Ham şekilde  ayna demirler, ham demirler

		7202		Ferro alaşımları

		7203		Demir cevherinden direk redüksiyonla elde edilmiş demir ürünleri

		7204		Dökme demirden, demirden çelikten hurdalar, kırıntılar

		7205		Dökme demirden, demirden, çelikten çekirdekler, tozlar

				II. DEMİRLER VE ALAŞIMSIZ  ÇELİKLER

		7206		Ham halinde demirler alaşımsız çelikler

		7207		Demirden, alaşımsız çelikten yarı mamul

		7208		Genişliği 600 mm. yada daha fazla olan alaşımsız çelikten, demirden düz (yassı) haddelenmiş ürünler ve plakalanmamış, çekilmemiş sıcak haddelenmiş ürünler

		7209		Genişliği 600 mm. yada daha fazla olan alaşımsız çelikten, demirden düz (yassı) haddelenmiş ürünler ve plakalanmamış, çekilmemiş soğuk haddelenmiş ürünler

		7210		Genişliği 600 mm. yada daha fazla olan alaşımsız çelikten, demirden düz (yassı) haddelenmiş ürünler ve plakalanmış ve çekilmiş ürünler

		7211		Genişliği 600 mm.’den az olan alaşımsız çelikten demirden düz haddelenmiş ürünler ve plakalanmamış ve çekilmemiş ürünler

		7212		Genişliği 600 mm.’ den az olan alaşımsız çeliklen, demirden düz haddelenmiş ürünler ve plakalanmış ve çekilmiş ürünler

		7213		Demirden, alaşımsız çelikten, haddelenmiş tel (çekme tel)

		7214		Dövülmüş, sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sıcak kalıptan çekilmiş

		7215		alaşımsız çelikten, demirden çubuk çelikler, b.y. adı geçmeyen

		7216		Alaşımsız çelikten, demirden profıller

		7217		Alaşımsız çelikten, demirden tel

				III. PASLANMAZ ÇELİK

		7218		Ham halinde paslanmaz çelik, paslanmaz çelikten yarı mamul

		7219		Genişliği 600 mm. ve daha fazla olan paslanmaz çelikten düz (yassı) haddelenmiş ürünler

		7220		Genişliği 600 mm.’den az olan  paslanmaz çelikten düz  haddelenmiş ürünler

		7221		Paslanmaz çelikten çekme tel

		7222		Paslanmaz çelikten, profiller, çubuk çelikler

		7223		Paslanmaz çelikten tel

				IV. DİĞER ALAŞIMLI ÇELİKLER; ALAŞIMLI YADA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN OLUKLU ÇUBUKLAR

		7224		Ham halinde diğer alaşımlı çelikler; diğer alaşımlı çelik yarı mamul

		7225		Genişliği 600 mm. yada daha fazla olan diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler

		7226		Genişliği 600 mm.’den  az olan diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler

		7227		Diğer alaşımlı çelikten çekme tel

		7228		Diğer alaşımlı çelikten profiller  çubuk çelikler, oluklu çubuklar

		7229		Diğer alaşımlı çelikten tel

		7250		Saclar (Paslanmaz çelikten, rulo, sıcak) (600mm den geniş)

		7251		Saclar (Paslanmaz çelikten, rulo, soğuk) (600mm den geniş)

		7252		Saclar (Paslanmaz çelikten, levha) (600mm den geniş)

		7253		Saclar (Paslanmaz çelikten, plaka) (600mm den geniş)

				BÖLÜM 73

				DEMİRDEN YADA ÇELİKTEN ÜRÜNLER

		7301		Palplanş ürünleri (levhalı duvar ürünleri) demirden çelikten kaynak yapılmış profiller

		7302		Dökme demirden, demirden, çelikten ray malzemesi

		7303		Dökme demirden borular, oluklu profiller

		7304		Demirden, çelikten, kaynaksız, borular ve oluklu profiller

		7305		Dış kesiti 406,4 mm.’den fazla olan demirden, çelikten borular, b.y. adı geçmeyen

		7306		Demirden, çelikten borular, oluk profiller b.y. adı geçmeyen

		7307		Dökme demirden, demirden, çelikten boru aksesuarları

		7308		Dökme demirden, demirden, çelikten konstruksiyonlar başka yerde adı geçmeyen ve başka bir yere girmeyen

		7309		300 litrenin üzerindeki dökme demirden, demirden, çelikten, bidon ve kaplar

		7310		Dökme demirden, demirden, çelikten 300 litreye kadar olan bidonlar kaplar, fıçılar, kutular

		7311		Dökme demirden, demirden, çelikten gazlar için tanklar (kaplar)

		7312		Demirden, çelikten halatlar, sicimler, kablolar

		7313		Demirden, çelikten dikenli tel

		7314		Demir telden, çelik  telden örülmüş, birbirine geçmiş parmaklıklar, ızgaralar, örgüler

		7315		Dökme  demirden, demirden, çelikten zincirler

		7316		Dökme demirden, demirden çelikten gemi çapaları, tırmıklar

		7317		Dökme demirden, demirden, çelikten çiviler, pimler, resim çiviler,

		7318		Dökme demirden, demirden, çelikten vidalar, civatalar somunlar, perçinler

		7319		Demirden, çelikten dikiş iğneleri, örgü iğneleri

		7320		Demirden, çelikten   yaylar, yay yaprakları (yaprak yaylar) düz yaylar

		7321		Dökme  demirden, demirden, çelikten elektriksiz ev aletleri

		7322		Dökme demirden, demirden, çelikten elektriksiz; merkezi ısıtma için radyatörler (kaloriferler) sıcak hava yayıcıları

		7323		Dökme demirden, demirden, çelikten mutfak eşyası, elektrikli ev aletleri

		7324		Dökme demirden, demirden, çelikten sıhhi malzeme, tuvalet malzemeleri

		7325		Dökme çelikten, dökme demirden eşya b.y. adı geçmeyen

		7326		Demirden, çelikten eşya b.y. adı geçmeyen

				BÖLÜM 74

				BAKIR VE BAKIR ÜRÜNLERİ

		7401		Bakır plakalar; çimento bakırı

		7402		Rafine edilmemiş bakırlar bakır anotlar

		7403		Rafine edilmiş ham bakırlar, ham bakır alaşımları

		7404		Bakır artıkları, bakır hurdaları

		7405		Ham bakır sertleştirme alaşımları

		7406		Bakırdan pudralar, yaldızlar, pullar

		7407		Bakırdan çubuklar, profiller

		7408		Bakırdan teller

		7409		Bakırdan ve kalınlığı 0.15 m üzerinde olan levhalar, şeritler,

		7410		Bakırdan ve kalınlığı 0.15 mm.’ye kadar olan saçlar şeritler

		7411		Bakırdan borular

		7412		Bakırdan boru aksesuarları

		7413		Bakırdan, sicimler, kablolar,  halatlar

		7415		Bakırdan vidalar, çiviler, somunlar, pullar, pimler

		7418		Bakırdan, tuvalet  malzemeleri, ev aletleri

		7419		Bakırdan eşya b.y. adı geçmeyen

				BÖLÜM 75

				NİKEL VE  NİKEL  ÜRÜNLERİ

		7501		Cilasız nikel

		7502		Ham  nikel

		7503		Nikel artıkları ve hurdaları

		7504		Nikel tozları ve pulları

		7505		Nikelden profiller, çubuklar ve teller

		7506		Nikelden levhalar, şeritler, plakalar

		7507		Nikelden borular ve boru aksesuarları

		7508		Nikelden ürünle, b.y. adı geçmeyen

				BÖLÜM 76

				ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİ

		7601		Ham alüminyum

		7602		Alüminyum artıkları ve hurdaları

		7603		Alüminyum tozları  ve  pulları

		7604		Alüminyum çubukları ve profiller

		7605		Alüminyum teller

		7606		Kalınlığı 0.2 mm.den daha fazla olan alüminyum levhalar, şerit

		7607		Kalınlığı 0.2 mm.ye kadar olan alüminyum şeritler ve plakalar

		7608		Alüminyum borular

		7609		Alüminyumdan boru aksesuarları

		7610		Alüminyum doğramalar; başka bir yerde adı geçmeyen ve başka bir yere sokulamayan

		7611		Alüminyum variller ve tanklar (300 litreden fazla)

		7612		Alüminyum tanklar, variller, yağdanlıklar ve kutular (300 litreye kadar)

		7613		Alüminyumdan tanklar (gaz için)

		7614		Alüminyumdan kordonlar, kablolar ve iplikler

		7615		Alüminyumdan ev ve tuvalet eşyası

		7616		Alüminyumdan  ürünler; b.y, adı geçmeyen

				BÖLÜM 78

				KURŞUN VE KURŞUN ÜRÜNLERİ

		7801		Ham kurşun

		7802		Kurşun artıkları ve hurdaları

		7804		Kurşundan saçlar, levhalar, şeritler, plakalar tozlar ve pullar

		7806		Kurşun ürünleri b,y. adı geçmeyen

				BÖLÜP 79

				ÇİNKO VE ÇİNKO  ÜRÜNLERİ

		7901		Ham çinko

		7902		Çinko artıkları ve hurdaları

		7903		Çinko tozları, pudraları ve pulları

		7904		Çinko çubuklar, profiller ve teller

		7905		Çinko saçlar, şeritler ve levhalar

		7907		Çinkodan ürünler b.y. adı geçmeyen

				BÖLU M  80

				KALAY VE KALAY ÜRÜNLERİ

		8001		Ham kalay

		8002		Kalay artıkları ve hurdaları

		8003		Kalay çubuklar, profiller ve teller

		8007		Kalaydan ürünler, b.y. adı geçmeyen

				BÖLÜM 81

				DİĞER DEĞERSİZ METALLER, KERMETS VE BUNLARDAN ÜRÜNLER

		8101		Volfram, volframdan ürünler

		8102		Molibden, molibdenden ürünler

		8103		Tantal, tantaldan ürünler

		8104		Magnezyum, magnezyumdan   ürünler

		8105		Cilasız kobalt, kobalt, kobalttan ürünler

		8106		Bizmut, bizmuttan ürünler

		8107		Kadmiyum, kadmiyumdan ürünler

		8108		Titan, titandan ürünler

		8109		Zirkonyum, zirkonumdan ürünler

		8110		Antimon, antimondan ürünler

		8111		Mangan, mangandan  ürünler

		8112		Adi (değersiz) metaller, bunlardan ürünler b.y. adı geçmeyen

		8113		Kermets, kermetsten ürünler

				BÖLÜM 82

				ADİ METAL.LERDEN ALETLER, KESİCİ EŞYA VE YEMEK TAKIMI (KAŞIK, ÇATAL, BIÇAK) VE BUNLARIN ADI METALLERDEN PARÇALARI

		8201		Ormancılık, bahçecilik, çiftçilik için el aletleri

		8202		El testereleri, testere demirleri (testere şeritleri)

		8203		Elle kullanılan, eğeler, kerpetenler, metal makaslar, boru kesiciler

		8204		Elle kullanılan,somun anahtarları, germe anahtarları (kurbağacık)

		8205		El aletleri b.y. adı geçmeyen

		8206		Perakende satış için bir araya toplanmış el aletleri (ormancılık,

		8207		İşletme makinaları (imalat makinaları) el aletleri için birbirleriyle değişebilir aletler bahçecilik, çiftçilik için olan hariç)

		8208		Makinalar, mekanik cihazlar için bıçaklar, kesici kamalar

		8209		Kermets’ten işlenmiş sert metallerden aletler için iğne çubuklar küçük levhalar

		8210		Mekanik ve 10 kg’a kadar olan elle kullanılan ev cihazları

		8211		Bıçaklar  bıçak kamaları, b.y. adı geçmeyen

		8212		Traş bıçakları, traş makinaları, traş jiletleri

		8213		Makaslar, makas yaprakları

		8214		Kesici eşya b.y. adı geçmeyen el ve ayak bakımı için enstrümanlar

		8215		Kaşıklar, çatallar, büyük kepçeler

				BÖLÜM 83

				ADİ METALLERDEN DEĞİŞİK ÜRÜNLER

		8301		Adi metallerden  kilitler, emniyet sürgüleri, anahtarlar

		8302		Adi metallerden çemberler

		8303		Adi metallerden zırhlı dolaplar, zırhlı bölmeler için kapılar

		8304		Adi metallerden, kağıtlıklar, kalemlikler, damgalıklar

		8305		Klasörler, dosyalar için mekanizmalar adi metallerden raptiyeler

		8306		Adi metallerden eletriksiz  çanlar, ziller, adi metallerden aynalar çerçeveler  biblolar

		8307		Adi metallerden hortumlar (esnek borular)

		8308		Çanta ürünleri, elbise için adı metallerden fermuarlar, tokalar, kopçalar, askılar adi metallerden inciler, pullar

		8309		Adi metallerden şişe kapsülleri, kurşun damgalar, tıkaçlar

		8310		Adi metallerden ışığı tam geçirmeyen armalar

		8311		Kaynakçılık, metalle kaplama mesleği ile ilgili adi metallerden elektrotlar, çubuklar, plakalar, teller

				KISIM XVI.

				MAKİNALAR, ALETLER, MEKANİK CİHAZLAR VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER VE BUNLARIN PARÇALARI; SES ALMA VEYA VERİCİ CİHAZLAR, TELEVİZYON, RESİM VE SES KAYIT CİHAZLARI VEYA TELEVİZYON, RESİM VE SES VERİCİ CİHAZLAR. BU  CİHAZLARIN PARÇALARI VE BAĞLANTILARI

				BÖLÜM 84

				ATOM REAKTÖRLERİ, KAZANLAR, MAKİNALAR, ALETLER, MEKANİK CİHAZLAR VE BUNLARIN PARÇALARI

		8401		Atom reaktörleri için ışın saçmayan yakıt elemanları, atom reaktörleri

		8402		Buhar kazanları

		8403		Kalorifer kazanları

		8404		Kazanlar için yardımcı aletler, buharlı makinalar için kondansatörler

		8405		Gaz göstericileri (gaz sayaçları)

		8406		Buhar türbinleri

		8407		İçten yanmalı (patlamalı) motor b.v. adı geçmeyen

		8408		Dizel motorları

		8409		İçten yanmalı (patlamalı) motorlar için parçalar

		8410		Su türbinleri, su çarkları

		8411		Turbo püskürtücü tahrik mekanizması, turbo pervaneli tahrik mekanizması

		8412		Motorlar, kuvvet makinası (motris makina) b.y. adı geçmeyen

		8413		Akıcılar (sıvılar) için pompalar

		8414		Havalı pompalar, vakumlar, havalı kompresörler, vantilatörler

		8415		Klimalar (klima cihazları)

		8416		Ocaklar için damıtıcılar

		8417		Elektriksiz, endüstri sobaları, laboratuar fırınları (sobaları)

		8418		Buzdolapları, buz makinaları ve cihazları, ısı pompaları

		8419		Ev işleri için olmayan, maddelerin termik işlemleriyle ilgili aletler, cihazlar elektriksiz sıcak su depoları, şohbenler

		8420		Silindirler, hadde cihazları, hadde ve silindirler için kasnaklar merdaneler

		8421		Santrifüjler, filitre cihazları

		8422		Bulaşık makinaları, kapların kapatılmasına, doldurulmasına ve temizlenmesine ait makinalar, ambalaj makinaları

		8423		Kantarlar b.y. adı geçmeyen kantarlar için daralar (ağırlıklar)

		8424		Pulverizatörler, yangın söndürücüleri, kum püskürtme makinaları

		8425		Palangalar çekme vinci, çıkrıklar, kaldırma vinci

		8426		Vinçler, yükleme köprüleri, köprülü vinçler (liman vinçleri)

		8427		Kaldırma tertibatlı eşya nakletme arabaları (araçları)

		8428		Asansörler, yürüyen merdivenler, sabit taşıyıcılar

		8429		Buldozerler, ekskavatörler, yol silindirleri

		8430		Hafriyat  makinaları, b.y. adı geçmeyen kar süpürücüler (kar makinaları)

		8431		Harfiyat makinaları, kaldırıcı cihazlar, taşıyıcı cihazlar için parçalar

		8432		Bitki bakımı, arazi işleme ile ilgili ve bahçecilik ormancılık, tarım alanlarında kullanılan cihazlar aletler, makinalar

		8433		Tarım ürünlerinin, toplanmasıyla ilgili cihazlar, aletler makinalar, çim biçme makinaları

		8434		Süt sağma makinaları, yağ makinaları (mandıra makinaları)

		8435		Meyve suyu elma, üzüm suyu, şarap imalatı için cihazlar, aletler, makinalar

		8436		Arıcılık, tavukçuluk (kümesçilik)  bahçecilik, ormancılık, tarımcılık için cihazlar, aletler, makinalar b.y. adı geçmeyen

		8437		Değirmenler, hububat işlemek için cihazlar, aletler, makinalar, b.y. adı geçmeyen

		8438		Yiyeceklerin, içeceklerin endüstriyel imalatı için aletler, makinalar, b.y. adı geçmeyen

		8439		Kağıdın ve hamurun  imalatı için makina ve cihazlar

		8440		Kitap yapraklarını dikme ve ciltleme için makina ve cihazlar

		8441		Kağıdın veya hamurun işlenmesi için makina ve cihazlar

		8442		Baskı parçaları için kalıba dökme, dizgi veya üretim makina ve cihazları, baskı parçaları

		8443		Baskı makinaları

		8444		Yün eğirme makinaları

		8445		Tekstil maddelerinin hazırlanması için makinalar, tekstil ipliklerinin üretiminde kullanılan   makinalar

		8446		Dokuma tezgahları

		8447		Örgü makinaları

		8448		Tekstil makinaları için yedek makina ve cihazlar

		8449		Fötr imalatı veya rotuşları için ve şapka imalatı için makina ve cihazlar

		8450		Yün yıkama makinaları

		8451		Tekstil maddeleri yıkama, kurutma, ütüleme veya boyama makinaları, b.y. adı geçmeyen, kumaş işleme makinaları

		8452		Dikiş makinaları

		8453		Meşin veya derilerin tabaklanması veya işlenmesi için makina ve cihazlar, kunduracılık  makinaları

		8454		Konvertisörler, metalurji için dokuma makinaları

		8455		Metal hadde makinaları ve silindirleri

		8456		Lazerle veya elektroerozyonla  çalışan aletli makinalar

		8457		Metalleri işleme kabinleri

		8458		Metaller için torna tezgahları

		8459		Metaller için delme, işleme ve yiv açma makinaları

		8460		Metalleri parlatma, bileğleme veya inceltme makinaları

		8461		Metalleri rendeleme, yontma veya biçme makinaları

		8462		Metalleri dövme, kabartma veya kırma makinaları

		8463		Maddeleri izole etmeksizin metalleri  işlemek için aletli makinalar  b.y. adı geçmeyen

		8464		Mineral maddeleri veya camın soğuk işlenmesi için aletli makinalar

		8465		Ağaç, sertleşmiş kauçuk veya sert plastik maddelerini işlemek için aletli makinalar

		8466		Aletli makina parça ve aksesuarları

		8467		El  hava veya motor ile çalışan elektriksiz aletler

		8468		Lehim veya kaynak makina ve cihazları, b.y. adı geçmeyen

		8469		Yazı makinaları ve metin inceleme makinaları

		8470		Hesap makinaları

		8471		Bilgi ve ünitelerini otomatik inceleme makinaları

		8472		Büro makina ve cihazları b.y. adı geçmeyen

		8473		Büro makinalarının ve otomatik bilgi inceleme makinalarının parça ve aksesuarları

		8474		Mineral maddeleri ayıklama, yıkama, ufalama, karıştırma ve kalıba dökme makinaları, dökme maddelerini şekillendirme makinaları

		8475		Lamba ekleme makinaları, sıcak cam üretim veya işlenmesi için makinalar

		8476		Ürün satışı için otomatik makinalar

		8477		Kauçuğun veya plastik maddelerin işlenmesi için makina ve cihazlar b.y. adı geçmeyen

		8478		Tütünün transformasyonu için makina ve cihazlar b.y. adı geçmeyen

		8479		Mekanik makina ve cihazlar b.y. adı geçmeyen

		8480		Döküm sandığı, metaller için kalıplar b.y. adı geçmeyen mineral, kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar

		8481		Boru, kazan veya küçük depolar için musluk malzemeleri

		8482		Bilyalı, tekerlekli veya iğneli yataklar

		8483		Şaft, eksen yatağı, çark, kasnak ve ambreyaj

		8484		Metaloplastik

		8486		Yarı iletken disk, elektronik entegre devresi, düz panel göstergesinin imalatı için makine/cihaz vb. aksam, parçası

		8487		Bu bölümün başka yerinde yer almayan makinelerin aksam, parçası

				BÖLÜM 85

				ELEKTRİK MAKİNA, CİHAZ VE MALZEMELERİ VE PARÇALARI SES KAYI T VEYA  REPRODÜKSİYON CİHAZLARI, SES VE GÖRÜNTÜLERİN TELEVİZYONA KAYIT VEYA REPRODÜKSİYON CİHAZLARI  VE  BU CİHAZLARIN  PARÇA VE  AKSESUARLARI

		8501		Elektrikli motor ve jeneratörler, b.y. adı geçmeyen

		8502		Elektrikli elektrojen gruplar ve döner konvertisörler

		8503		Elektrikli motor, jeneratör ve döner konvertisör parçaları

		8504		Elektrikli transformatörler ve statik konvertisörler

		8505		Elektromıknatıs ve daimi mıknatıslar, manye veya elektromanyetik aygıtlar; elektromanyetik ambreyaj ve frenler

		8506		Elektrikli pil ve bataryalar

		8507		Elektrikli akümülatörler

		8508		Elektromanyetik el aletleri

		8509		Elektromanyetik ev aletleri

		8510		Elektrikli traş ve saç kesme makinaları

		8511		Motorlarda ateşleme veya çalışma için elektrikli jeneratörler, cihaz ve aygıtlar

		8512		Bisikletler ve arabalar için  aydınlatma ve sinyalizasyon cihazları, elektrikli  silgeçler buz temizleyicileri

		8513		Elektrikli  portatif  lambalar

		8514		Elektrikli sanayi veya laboratuvar fırınları

		8515		Elektrikli lehim veya kaynak makina ve cihazları

		8516		Elektrikli su ısıtıcıları, elektrikli ısıtma cihazları; elektrotermik ev cihazları

		8517		Kablolu, telefon veya telgraf için  elektrikli cihazlar

		8518		Mikrofon veya  hoparlörler, elektrikli amplifikatörler

		8519		Kayıt aygıtı olmaksızın ses röprodüksiyon cihazları

		8521		Video cihazları

		8522		Video ve ses ile ilgili cihaz parça ve aksesuarları

		8523		Kayıt yapmayan ses cihazları

		8525		Telsiz telefon, radyo veya televizyon  yayın cihazları; televizyon kamerası

		8526		Radar cihazları

		8527		Telsiz telefon veya radyo yayını için  alıcı cihazlar

		8528		Televizyon  alıcı cihazları

		8529		Telsiz telefon, radyo yayını veya televizyon için alıcı veya verici cihaz parçaları

		8530		Komünikasyonda kullanılacak elektrikli sinyalizasyon, güvenlik ve kontrol cihazları

		8531		Elektrikli işitsel veya görsel sinyalizasyon cihazları

		8532		Elektrikli kondansatörler

		8533		Isınmayan elektrikli rezistanslar

		8534		Basılı devreler

		8535		En fazla 1000 volt gerilimli elektrik devrelerini kesme veya bağlama tesisatları

		8536		1000 volttan az gerilimli elektrik devrelerini kesme veya bağlama tesisatları

		8537		Elektrikli kullanım için tahta, yazı masası ve dolap

		8538		Elektrik devrelerini kesme, bağlama kontrol etme veya dağıtma tesisat parçaları

		8539		Aydınlatmada  kullanılan  lambalar, ultraviyole veya enfraruj ışınlı lambalar, ark lambaları

		8540		Elektronik lambalar

		8541		Diot ve transistörler; monte edilmiş pizoelektrikli kristaller

		8542		Entegre devreler ve elektronik küçük parçalar

		8543		Elektrikli makina ve cihazlar b,y. adı geçmeyen

		8544		Elektrikte kullanılacak yalıtılmış tel ve kablolar; ayrı  ayrı  kılıfına konmuş optik tel kablolar

		8545		Elektrikte  kullanım için kömürlü elektrodlar ve kömürlü maddeler

		8546		Elektrik için yalıtıcılar

		8547		Elektrikli makina, cihaz veya tesisatlar için yalıtkan parçalar

		8548		Makina veya cihazların elektrikli parçaları b.y. adı geçmeyen

				KISIM XVII.

				TAŞIMA ARAÇ VE PARÇALARI

				BÖLÜM   86

				DEMİRYOLU VE BENZERLERİ İÇİN ARAÇ VE MALZEMELER VE PARÇALARI; KOMÜNİKASYONDA KULLANILACAK MEKANİK (ELEKTRONİK DAHİL) SİNYALİZASYON CİHAZLARI

		8601		Elektrikli lokomotifler

		8602		Lokomotifler b.y. adı geçmeyen

		8603		Otomotrisler ve otoraylar

		8604		Yol bakım araçları

		8605		Yolcu vagonları, bagajlı furgonlar ve posta vagonları

		8606		Yük vagonları

		8607		Demiryolu araçları parçaları

		8608		Demiryolu sabit malzemeleri, kominikasyonda  kullanılacak mekanik sinyalizasyon, güvenlik ve kontrol cihazları

		8609		Konteynerler

				BÖLÜM 87

				ARABALAR, TRAKTÖRLER, BİSİKLETLER VE DİĞER KARAYOLU ARAÇLARI, PARÇA VE AKSESUARLARI

		8701		Traktörler

		8702		Otobüsler

		8703		Arabalar

		8704		Kamyonlar

		8705		Özel kullanımlı arabalar

		8706		Araba şasileri

		8707		Araba krasörleri

		8708		Araba parça ve aksesuarları

		8709		Kaldırma tertibatı olmayan el arabaları

		8710		Zırhlı savaş arabaları

		8711		Motorsikletler ve yanlarındaki küçük arabalar

		8712		Motorsuz bisikletler

		8713		Sakat arabaları

		8714		Bisiklet, motorsiklet ve sakat arabaları parça ve aksesuarları

		8715		Çocuk arabaları

		8716		Römorklar, araçlar b.v. adı geçmeyen

				BÖLÜM 88

				HAVA VEYA UZAY ARAÇ VE CİHAZLARI

		8801		Balon ve idare edilebilen balon, motorsuz hava araçları

		8802		Motorlu hava araçları, uzay araçları ve fırlatıcıları

		8803		Hava ve uzay araçlarının parçaları

		8804		Paraşütler

		8805		Hava araçlarını fırlatma ve indirmede kullanılan tesisatlar; zeminde ve uçuşta kullanılan cihazlar

				BÖLÜM 89

				DENİZ, NEHİR ARAÇ VE CİHAZLARI

		8901		İnsan ve yük taşımacılığı yapan gemiler

		8902		Balıkçı gemisi, deniz ürünlerini araştırma gemisi

		8903		Eğlence veya spor tekneleri, kürekli kayıklar

		8904		Römorklar ve itme - gemiler

		8905		Özel kullanımlı gemiler üstü örtülü yüzer havuzlar

		8906		Gemiler b.y. adı geçmeyen

		8907		Yüzer aletler b.y. adı geçmeyen

		8908		Parçalara ayrılan yüzer gemi ve aletler

				KISIM XVIII

				OPTiİK, FOTOĞRAFÇI LIK, SİNEMACILİK, ÖLÇÜM, KONTROL VEYA HASSAS ALET VE CİHAZLARI; TIBBİ CERRAHLIK İLE İLGİLİ ALET VE CİHAZLAR, BU ALET VE CİHAZLARIN PARÇA VE AKSESUARLARI

				BÖLÜM 90

				OPTiİK, FOTOĞRAFÇI LIK, SİNEMACILİK, ÖLÇÜM, KONTROL VEYA HASSAS ALET VE CİHAZLARI; TIBBİ CERRAHLIK İLE İLGİLİ ALET VE CİHAZLAR, BU ALET VE CİHAZLARIN PARÇA VE AKSESUARLARI

		9001		Optik tel; optik tel kabloları. b.y. adı geçmeyen, monte edilmemiş optik elemanlar

		9002		Aletler için monte edilmiş optik elemanlar

		9003		Gözlük çerçeveleri

		9004		Gözlük

		9005		Dürbün ve tek dürbün; astronomi aletleri, b.y. adı geçmeyen

		9006		Fotoğrafçılık alet ve cihazları

		9007		Sinemacılıkta kullanılan kamera ve projektörler

		9008		Sabit görünümlü projektörü; fotoğrafçılıkta kullanılan büyültme veya küçültme cihazları

		9010		Fotoğrafçılıkta ve sinemacılık laboratuvarında kullanılacak cihazlar b.y. adı geçmeyen; yansıma ekranı

		9011		Optik mikroskoplar

		9012		Mikroskoplar b.y. adı geçmeyen

		9013		Optik cihaz ve aletler b.y. adı geçmeyen

		9014		Pusula; denizcilik alet ve cihazları

		9015		Yer ölçüm bilim, topografya, hidrografva ve meteoroloji alet ve cihazları, telemetre

		9016		50 mg. veya daha az ağırlıklara duyarlı terazi

		9017		Çizim aletleri; şekil çizme ve hesaplama aletleri el ile uzunluk ölçme aletleri, b.y. adı geçmeyen

		9018		Tıp, veterinerlik alet ve cihazları

		9019		Mekanik tedavi, masaj ve psikoteknik cihazları; solunumda terapi cihazları

		9020		Solunumlu cihazlar b.y. adı geçmeyen gaz maskesi

		9021		Ortopedi ve protez cihazları, sağırlar için cihazlar

		9022		X ışınlı cihazlar

		9023		Uygulama için alet, cihaz ve modeller

		9024		Maddelerin mekanik özelliklerini deneme makina ve cihazları

		9025		Yoğunluk ölçer termometre ve barometreler

		9026		Sıvı ve gazların miktarını, seviyesini ve basıncını ölçme alet ve cihazları

		9027		Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar

		9028		Gaz, su ve elektrik sayacı

		9029		Sayaçlar b.y. adı geçmeyen, hız göstergeleri b.y. adı geçmeyen, stroboskoplar

		9030		Elektrik gücünü ve iyonlu radyasyonları ölçme cihazları

		9031		Ölçme veya kontrol aleti, cihaz ve makinaları b.y. adı geçmeyen, profil projektörü

		9032		Otomatik düzenleyici ve kontrol için alet ve cihazlar

		9033		Optik cihaz, fotoğrafçılık, sinemacılık, ölçme, tıbbi cerrahi parça ve aksesuarları b.y. adı geçmeyen

				BÖLÜM 91

				SAATÇİLİK

		9101		Değerli madenli saat, kapaklı kol saati

		9102		Kol saatleri b.y. adı geçmeyen

		9103		Zemberekli çalar saat ve sarkaçlı saatler

		9104		Kenar aynalı kol saatleri

		9105		Diğer saatlerden farklı hareketli çalar saat sarkaçlı saat ve duvar saatleri

		9106		Zaman kontrol ve sayma cihazları

		9107		Saat çubuğu

		9108		Tam ve birleştirilmiş  saat zemberekleri

		9109		Diğer saatlerden farklı tanı ve birleştirilmiş saat zemberekleri

		9110		Saat zemberekleri, b.y. adı geçmeyen saat zemberek taslakları

		9111		Kenar aynalardan farklı saat kapakları

		9112		Saat makinası kafesi

		9113		Saat kayışı

		9114		Saatçi malzemesi b.y. adı geçmeyen

				BÖLÜM 92

				MÜZİK ALETLERİ, PARÇA VE AKSESUARLARI

		9201		Telli ve klavyeli piyano ve enstrümanlar

		9202		Telli müzik aletleri b.y. adı geçmeyen

		9205		Nefesli müzik aletleri, b.y. adı geçmeyen

		9206		Vurmalı çalgılar

		9207		Elektrikli müzik aletleri

		9208		Müzik aletleri  b.y. adı geçmeyen

		9209		Müzik  aletleri parça ve aksesuarları

				KISIM XIX.

				SİLAH, CEPHANE PARÇA VE AKSESUARLARI

				BÖLÜM 93

				SİLAH, CEPHANE PARÇA VE AKSESUARLARI

		9301		Savaş silahları

		9302		Tabancalar

		9303		Ateşli silahlar

		9304		Silahlar, b.y. adı geçmeyen

		9305		Silah parça ve aksesuarları

		9306		Cephane ve mermi

		9350		Askeri eşya (Askeri birliklerce cinsi belirtilen)

		9351		Askeri eşya (Askeri birliklerce cinsi belirtilmeyen, emniyetli)

		9352		Askeri eşya (Askeri birliklerce cinsi belirtilmeyen, emniyetsiz) (*)

		9353		Mühümmat (Emniyetli)

		9354		Mühümmat (Emniyetsiz) (*)

		9355		Patlayıcı Madde, Patlayıcı madde yüklü eşya (emniyetli)

		9356		Patlayıcı Madde, Patlayıcı madde yüklü eşya (emniyetsiz)

		9307		Beyaz silahlar

				KISIM XX.

				FARKLI EŞYA VE ÜRÜNLER

				BÖLÜM 94

				MOBİLYA, TIBBİ CERRAHLIK, DÖŞEME MOBİLYALARI VE BENZERLERİ BAŞKA YERDE ADI GEÇMEYEN VE SINIFLANDIRILMAYAN AYDINLATMA CİHAZLARI; REKLAM LAMBALARI, IŞIKLI DÜKKAN TABELALARI; IŞIKLI GÖSTERİCİ PLAKALAR VE BENZER EŞYALAR; PREFABRİK YAPILAR

		9401		Koltuklar b.y. adı geçmeyen

		9402		Tıp ve veterinerlik için mobilyalar

		9403		Mobilyalar b.y. adı geçmeyen

		9404		Somyalar, döşekler ve yatak takımı eşyası

		9405		Aydınlatma cihazları, ışıklı dükkan  tabelaları b.y. adı geçmeyen

		9406		Prefabrik yapılar

				BÖLÜM 95

				OYUNCAKLAR, OYUNLAR, EĞLENCE VE SPOR MALZEMELERİ PARÇA VE AKSESUARLARI

		9503		Oyuncaklar b.y. adı geçmeyen

		9504		Topluluk oyunları

		9505		Şenlik eşyası

		9506		Spor malzemeleri ve eşyaları, havuzlar

		9507		Oltalar ve av malzemeleri

		9508		Panayır eğlenceleri, sirk

				BÖLÜM 96

				ÇEŞİTLİ EŞYA

		9601		Yontulacak, işlenecek hayvani maddeler ve bu maddelerden yapılmış eşya

		9602		Yontulacak işlenecek bitkisel veya mineral maddeler kalıbı çıkarılmış ve yontulmuş eşya b.y. adı geçmeyen

		9603		Fırçalama maddeleri, süpürgeler

		9604		El eleği ve kalburu

		9605		Seyahat eşyası

		9606		Düğmeler

		9607		Kaygan fermuarlar

		9608		Tükenmez kalem, basmalı (yaylı) kurşun kalemler, mürekkep kalemi

		9609		Kurşun kalem, kalem ucu, tebeşir

		9610		Taş tahta ve yazı tahtaları

		9611		El tarih damgası, kaşesi, mühürü ve zımbası

		9612		Mürekkepli şerit ve ıstampa

		9613		Çakmak ve kibrit

		9614		Pipo ve sigara ağırlığı

		9615		Tarak ve süs iğneleri

		9616		Püskürtmeli losyon, pudra püskül ve püskülcüğü

		9617		İzotermik şişe ve kablar

		9618		Mankenler ve otomatlar

				KISIM XXI.

				SANAT, KOLLEKSİYON VE ANTİKA EŞYA

				BÖLÜM 97

				SANAT, KOLLEKSİYON VE ANTİKA EŞYA

		9701		Elde yapılmış tablo ve yağlı boya resimler

		9702		Orjinal gravur, oyma baskı ve taşbaskılar

		9703		Orijinal yontusal sanat eserleri

		9704		Varış ülkesinde geçerliliği olmayan posta pulları, damga pulları veposta damgaları

		9705		Tarihi ve bilimsel değerleri olan kolleksiyon ve örnekler

		9706		100 yaşından büyük antika eşya

				KISIM XXII.

				BAŞKA YERDE ADI GEÇMEYEN VE SINIFLANDIRILMAYAN EŞYA

				BÖLÜM 99

				BAŞKA YERDE ADI GEÇMEYEN VE SİNIFLANDIRILMAYAN EŞYA

		9901		Ev eşyası

		9902		Grupaj eşya

		9903		Hizmet alım satımında kullanılan dekontlar

		9911		Cenazeler

		9921		Demiryolu ile yapılacak dolu taşıma için kullanımından önce veya sonra iki dingilli boş özel (şahsa ait) vagonlar

		9922		Demiryolu vagonları, 2'den fazla dingilli, boş, dolu taşıma için kullanımından önce veya sonra kullanılan vagonlar

		9924		Demiryolu ile yapılacak dolu taşımadan önce veya sonra boş özel (şahsa ait) vagonlar (Tarifenin 2.15 maddesi kapsamındaki vagonlar)

		9925		Demiryolu ile yapılacak dolu taşımadan önce veya sonra boş özel (şahsa ait) vagonlar (Tarifenin 2.6 maddesi kapsamındaki vagonlar)

		9926		Vagonlar (ABD Doları bazında kiraya verilenler)

		9927		Vagonlar (Kendi tekerlekleri üzerinde taşınan demiryolu araçları)

		9923		Yatay aktarma için taşıma kasaları; demiryolu ile dolu taşımadan önce veya sonra, boş, kullanılmış

		9931		Demiryolu ile yapılan dolu taşımadan önce veya sonra boş kullanılmış büyük konteynerler

		9932		Demiryolu ile yapılan dolu taşımadan önce veya sonra boş ve kullanılmış hareketli kasalar

		9933		Demiryolu ile yapılan dolu taşımadan önce veya sonra boş kullanılmış yarı römorklar

		9934		Demiryolu ile yapılan dolu taşımadan önce veya sonra boş kullanılmış tekerlekler üzerinde seyreden karayolu araçları

		9939		Demiryolu ile yapılan dolu taşımadan önce veya sonra boş ve kullanılmış Intermodel taşıma üniteleri (UTI) b.y. adı geçmeyen

		9941		Dolu büyük konteynerler

		9942		Dolu hareketli sandıklar

		9943		Dolu yarı römorklar

		9944		Dolu tekerlekler üzerinde seyreden karayolu araçları

		9949		Dolu Intermodel taşıma üniteleri (UTI) b.y. adı geçmeyen

		9950		Özel trenle taşıma

		9951		Özel trenle taşıma (*)

		9952		Konteyner (büyük konteyner, TCDD'ye ait vagonlarla yapılan dolu taşımada)

		9953		Konteyner (büyük konteyner, TCDD'ye ait vagonlarla yapılan boş taşımada)

		9954		Konteyner (TCDD'ye ait vagonlarla yapılan ve isminin hizasında (*) işareti bulunan eşya yüklü olan dolu taşımada) (*)

		9955		Konteyner (TCDD'ye ait vagonlarla yapılan, dolu taşıması yapılmamış)

		9956		Konteyner (büyük konteyner, Sahibine ait vagonlarla yapılan dolu taşımada)

		9957		Konteyner (büyük konteyner, Sahibine ait vagonlarla yapılan boş taşımada)

		9958		Konteyner (Sahibine ait vagonlarla yapılan ve isminin hizasında (*) işareti bulunan eşya yüklü olan dolu taşımada) (*)

		9959		Konteyner (Sahibine ait vagonlarla yapılan, dolu taşıması yapılmamış)
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