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T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Özbekistan 

Cumhurbaşkanı'nın PP-4470 sayılı Kararına göre, 1 Ocak 2020'den itibaren üçüncü ülkelere 

yönelik uygulanacak gümrük vergisi oranlarının belirlenmiş olduğu, Müşavirlikçe hazırlanan 

ve 2020 yılından itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını yansıtan tablonun ekte 

sunulduğu bildirilmektedir. Ayrıca PP-4470 sayılı bahse konu karara 

http://lex.uz/docs/4534082 internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir. 

 

Yazıda devamla, gümrük vergileri artan ürünlerin genel olarak, tarım ürünleri, 

işlenmiş gıda ürünleri, gübreler, kozmetik ürünleri, kişisel bakım ürünleri, petrokimya 

ürünleri, plastik mamuller, dış lastikler, deri ve köseleler, ahşap ürünler, tekstil ve 

konfeksiyon ürünleri, kıymetli metaller, demir-çelik ürünleri, makinalar ve optik ürünlerden 

oluştuğu belirtilmektedir. Yapılan değişikliklere göre, tüm ürünlerin yaklaşık %38'inde 

gümrük vergisi artışına gidildiği, birçok ürün grubunda ad-valorem vergiler ile beraber 

uygulanan spesifik vergilerin de artırıldığının anlaşıldığı bildirilmektedir. 

 

Bilgileri ve keyfiyetin ihracatçılarımıza duyurulması hususunda gereği rica olunur. 

 

 

Prof. Dr. Kerem ALKİN 

Genel Sekreter 
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Код ТНВЭД 2017 Наименование товара

101 Canlı atlar, eşekler, katırlar ve hinniler

102 Sığır canlı

103 Canlı domuzlar

104 Koyun ve keçiler canlı

105
Canlı kümes hayvanları, yani evcil tavuklar (Gallus Domesticus), ördekler, kazlar, hindiler 

ve gine tavuğu;

0105 11 - 0105 15 185 g'dan daha ağır olmayan canlı kümes hayvanları.

106 Aşağıdakiler dışında diğer canlı hayvanlar:

0106 11 001 0,

0106 12 001 0,

0106 13 001 0,

0106 14 101 0,

0106 14 901 0,

0106 19 001 0,

0106 20 001 0,

0106 31 901 0, 0106 

19 001 0, 0106 20 

001 0, 0106 31 001 0,

0106 32 001 0,

0106 33 001 0,

0106 39 801 0,

0106 41 000 8,

0106 49 000 1,

0106 90 001 0

201 Sığır eti, taze veya soğutulmuş

202 Dondurulmuş sığır eti

203 Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş domuz eti

204 Kuzu veya keçi eti taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

0205 00 Atların, eşeklerin, katırların veya hinnilerin, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş et

206
Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya hinnilerin yenilebilir sakatatları (taze, 

soğutulmuş veya dondurulmuş)

207
0105 pozisyonunda belirtilen kümes hayvanlarının eti ve yenilebilir sakatatları, taze, 

soğutulmuş veya dondurulmuş

208 Diğer etler ve yenilebilir et sakatatları, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

209

Yağsız etten ayrılan domuz yağı ve kümes hayvanı yağı, eritilmemiş veya başka şekilde 

ekstre edilmemiş, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş 

veya tütsülenmiş

Et ve yenilebilir sakatat (salamura, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş);

Et veya sakatattan elde edilen ince ve kaba gıda unu

araştırma amaçlı

210
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301 Canlı balık

302
Balık filetosu ve 0304 pozisyonundaki diğer balık eti dışındaki taze veya soğutulmuş 

balıklar

303 Dondurulmuş balık, balık filetosu ve 0304 pozisyonundaki diğer balık eti hariç

304 Balık filetosu ve diğer balık eti (kıyılmış et dahil), taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

Kurutulmuş, tuzlu veya salamura balıkları;

tütsülenmiş balıklar, sigara içmeden önce veya sigara içmeden pişmemiş veya 

pişirilmemiş;

İnce ve kaba balık unu ve balık peleti yazılı olarak kullanıma uygun

Kabuklular (kabuklu olsun olmasın), canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, 

tuzlanmış veya salamura edilmiş;

kabuklu veya kabuklu, füme kabuklular, sigara içmeden önce veya sigara sırasında 

pişirilmemiş veya pişirilmemiş;

kabuklu, buharda veya kaynar suda, soğutulmuş veya soğutulmamış, dondurulmuş, 

kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş kabuklular;

insan tüketimine uygun ince ve kaba un ve kabuklu granüller

Kabuklu deniz ürünleri, kabuklu, canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, 

tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun;

tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın), içilmeden önce veya içilmekte 

pişmemiş veya pişirilmemiş;

insan tüketimine uygun ince ve kaba un ve yumuşakça granülleri

Kabuklular ve yumuşakçalar hariç, suda yaşayan omurgasızlar, canlı, taze, soğutulmuş, 

dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş;

Pişmiş kabuklular ve yumuşakçalar, füme pişmemiş ya da değil daha su omurgasızları

önce veya içilmesi sırasında;

kabuklular ve yumuşakçalar dışındaki suda yaşayan omurgasız hayvanlardan elde edilen 

ince ve kaba unu ve peletler, insan tüketimine uygun

401 Konsantre edilmemiş veya şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeler içermeyen süt ve krema

402
Aşağıdakiler hariç, süt veya krema, yoğunlaştırılmış veya ilave şeker veya diğer 

tatlandırıcılar ile:

0402 10 190 0
diğer yoğunlaştırılmış süt ve krema, toz, granüller veya diğer katı formlarda, yağ içeriği 1.5 

m'den fazla olmayan

Yoğunlaştırılmış veya yoğunlaştırılmamış peynir altı suyu (ilave şeker veya başka 

tatlandırıcı madde ihtiva edip etmediği);

Sütün doğal bileşenlerinden ürünler, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan, ilave 

şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içeren veya içermeyen ürünler

Sütten yapılan tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar;

süt macunları hariç:

407 Kabuklu yumurtalar, taze, konserve veya haşlanmış

305

0405 20 süt macunları

406 Peynirler ve süzme peynir

403

Ayran, lor sütü ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente veya fermente süt ve krema, 

yoğunlaştırılmış veya yoğunlaştırılmamış, şekerli veya katkısız, tatlandırıcı katkı maddeleri 

olsun veya olmasın, meyveli veya meyvesiz, fındık veya kakao

404

405

306

307

308
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408

Şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler olsun olmasın, taze, kurutulmuş, buharda pişirilmiş 

veya kaynar suda, şekillendirilmiş, dondurulmuş veya başka bir şekilde korunmuş kuşları 

ve yumurta sarısını çıkarın.

0409 00 000 0 Doğal bal

Başka bir yerde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal kökenli gıda ürünleri

İşlenmemiş, yıkanmış veya yıkanmamış, soyulmuş veya temizlenmemiş insan saçı;

insan saç israfı

Domuz kılları veya domuzları;

fırça ürünlerinin üretiminde kullanılan porsuk veya diğer kıllar;

onların israfı

0504 00 000 0
Bağırsaklar, kabarcıklar ve hayvanların mideleri (balıklar hariç), bütün ve parçalar halinde, 

taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş

Tüylü veya tüylü kuşların derileri ve diğer kısımları, tüyleri ve kesilmiş veya kesilmemiş 

kenarlı tüylerin tüyleri ve saklanması, temizlenmesi, dezenfekte edilmesi veya saklanması 

için işlenmesi, ancak daha fazla işlemeye tabi tutulmaması;

toz ve atık tüyler veya bunların parçaları

Kemikler ve boynuz sapı, işlenmemiş, yağsız, birincil işleme tabi tutulmuş (şekil 

vermeden), asitle

veya degelatinize edilmiş;

bu ürünlerin tozu ve atığı

Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina kemiği ve balina kemiği, boynuzları, boynuzları, 

toynakları, çivileri, pençeleri ve gagaları, işlenmemiş veya önceden işlenmemiş ancak 

şekillendirilmemiş;

bu ürünlerin tozu ve atığı

İşlenmemiş veya işlenmemiş mercanlar ve benzeri malzemeler;

yumuşakçaların, kabukluların veya ekinodermlerin kabukları ve kabukları ve işlenmemiş 

veya önceden işlenmiş, bu ürünlerin şekillendirilmeden, toz ve atık olmadan iskelet 

mürekkep balığı plakaları

Gri ambergris, kunduz akışı, misk ve misk;

shpanki;

kuru dahil safra;

kısa süreli depolama için taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya başka şekilde işlenmiş 

farmasötik ürünlerin imalatında kullanılan bezler ve diğer hayvansal ürünler

Başka bir yerde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal kökenli ürünler;

yiyecek için uygun olmayan, 01 veya 03 gruplarından düşmüş hayvanlar

Soğanlı, yumru kökleri, yumrulu kökler, soğanlar, vejetatif uyuşukluk, bitki örtüsü veya 

çiçeklenme halinde dallanmış dahil rizomlan;

hindiba bitkileri ve 1212 pozisyonları dışındaki kökler

Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), kesimler ve tabakalar;

mantar miselyum

604

Buket ve dekoratif amaçlı, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, ıslatılmış veya başka 

şekilde hazırlanmış, çiçek veya tomurcuk içermeyen bitkilerin yaprakları, dalları ve diğer 

kısımları, otlar, yosunlar ve likenler

602

603
Buketleri düzenlemek için veya dekoratif amaçlar için taze, kurutulmuş, boyalı, ağartılmış, 

ıslatılmış veya başka şekilde hazırlanmış kesme çiçek ve tomurcukları

0 510 00 000 0

511

601

506

507

0508 00 000 0

0501 00 000 0

502

505

0 410 00 000 0
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701 Taze veya soğutulmuş patatesler

0 702 00 000 Taze veya soğutulmuş domatesler

703 Soğan, arpacık soğanı, sarımsak, pırasa ve diğer soğan sebzeleri, taze veya soğutulmuş

704
Brassica cinsinden lahana, karnabahar, alabaşlar, yaprak lahana ve benzeri yenilebilir 

sebzeler, taze veya soğutulmuş

705 Marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.), Taze veya soğutulmuş

706
Havuç, şalgam, pancar, keçi yetiştiricisi, kereviz kökü, turp ve benzeri yenilebilir kök 

bitkileri (taze veya soğutulmuş)

0707 00 Salatalık ve salatalık, taze veya soğutulmuş

708 Kabuklu baklagiller, soyulmuş veya soyulmuş, taze veya soğutulmuş

709 Diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş)

710 Dondurulmuş sebzeler (çiğ veya suda pişirilmiş veya buharda pişirilmiş)

711

Kısa süreli depolama için konserve sebzeler (örneğin, kükürt dioksit, tuzlu su, kükürtlü su 

veya başka bir geçici olarak koruyucu çözelti içinde), ancak bu şekilde doğrudan tüketim 

için uygun değildir

Kuru sebzeler, bütün, dilimlenmiş, dilimlenmiş, doğranmış veya toz halde

fakat daha fazla işlenmemiş

713 Kuru, soyulmuş, baklagiller, soyulmuş veya soyulmamış, doğranmış veya doğranmış

Manyok, ara kök, salep, armut veya Kudüs enginar, tatlı patates veya tatlı patates ve 

yüksek nişasta veya inülin içeriği, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, bütün 

veya dilimlenmiş veya granül formunda olan benzer kök bitkileri ve yumruları;

sago palmiye çekirdeği

Kurutulmuş meyveler, başlık meyveleri hariç 0801-0806;

812

Kısa süreli depolama için konserve meyve ve kuruyemişler (örneğin, kükürt dioksit, 

salamura, kükürtlü su veya diğer geçici olarak koruyan çözelti), ancak bu formda doğrudan 

tüketim için uygun değildir

813

809 Kayısı, kiraz ve vişne, şeftali (nektarinler dahil), erik ve dikenler, taze

810 Diğer meyveler, taze

811
Kaynar suda pişirilmiş olsun veya olmasın, buharda pişirilmiş, dondurulmuş, şekerli veya 

şekersiz tatlandırıcılar

806 Üzümler (taze veya kurutulmuş)

807 Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya, taze

808 Taze elmalar, armutlar ve ayvalar

803 Muzlar, muzlar dahil, taze veya kurutulmuş

804
Tarihler, incir, ananas, avokado, guava, mango ve mangosten veya garcinia (taze veya 

kurutulmuş)

805 Turunçgiller (taze veya kurutulmuş)

714

801
Hindistancevizi, Brezilya fıstığı ve kaju fıstığı, taze veya kurutulmuş, soyulmuş veya 

soyulmamış, soyulmuş veya soyulmamış

802
Taze veya kurutulmuş, soyulmuş veya soyulmamış, soyulmuş veya soyulmamış diğer 

somunlar

712
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bu grubun kuruyemiş veya kuru meyve karışımları

Kafeinli veya kafeinsiz kavrulmuş veya kavrulmuş kahve;

kahve kabukları ve kahve çekirdekleri kabukları;

Aşağıdakileri içeren herhangi bir oranda kahve içeren kahve yerine geçenler:

902 Tatlandırıcı katkı maddesi olan veya olmayan çaylar,

0902 10 000,

0902 30 000 Tek bir pakette 3 kg'dan fazla olmayan bir net ağırlığı olan birincil ambalajında çay

0902 10 000 9,

0902 30 000 9

0903 00 000 0 Mate veya Paraguaylı Çay

Piper cinsinin Biber;

Capsicum veya Pimenta cinsinin meyveleri, kurutulmuş veya ezilmiş veya öğütülmüş

905 vanilya

906 Tarçın ve Tarçın Ağacı Çiçekler

907 Karanfil (bütün meyveler, çiçekler ve pedicel'ler)

908 Küçük hindistan cevizi, matsis ve kakule

Anason, yıldız anason, rezene, kişniş, Roma kimyasası veya Voloshsky kimyon veya 

kimyon tohumu;

ardıç meyveleri

910
Zencefil, safran, zerdeçal (zerdeçal), kekik veya kekik, defne yaprağı, köri ve diğer 

baharatlar

1001 Buğday ve Meslin

1002 çavdar

1003 arpa

1004 yulaf

1005 mısır

1006 pirinç

1007 sorgum tane

Karabuğday, darı ve kanarya tohumu;

diğer tahıllar

1101 00 Buğday veya çavdar unu

1102 Buğday veya buğday çavdar hariç, diğer tahılların tahıllarından elde edilen un

1103 Kabuğu çıkarılmış tane, kepekli un ve tahıl granülleri

1006 pozisyonundaki pirinç hariç, diğer yöntemlerle (örneğin, kabuklu, yuvarlanmış, 

yonga halinde işlenmiş, ezilmiş, doğranmış veya ezilmiş) tahıl gevreği;

Tahıl tanelerinin tohumu, bütün, haddelenmiş, dökülmüş veya öğütülmüş

1105 İnce ve kaba un, toz, pul, patates tanecikleri

1106

0713 pozisyonundaki kuru baklagillerden elde edilen sebzelerden, destan avucunun 

çekirdeğinden, kök bitkilerinden veya 0714 pozisyonundaki yumrulardan veya 08 grup 

ürünlerinden elde edilen ince ve kaba un ve toz

1107 Kızarmış veya kızartılmamış malt

nişasta;

1008

1104

1108

0901 21 - 0901 90
kavrulmuş kahve, kahve kabukları ve kabuklu kahve çekirdekleri, herhangi bir oranda 

kahve içeren kahve ikameleri

primer ambalajında, 3 kg'dan fazla olmayan bir net ağırlığı olan diğer çaylar

904

909

813

0814 00 000 0

Turunçgil meyvesinin veya kavun kabuğunun kabuğu (karpuz kabuğu dahil), salamura, 

kükürtlü suda veya başka bir ortamda kısa süreli depolama için taze, dondurulmuş, 

kurutulmuş veya konserve

901
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inulin

1109 00 000 0 Buğday Gluteni, Kuru veya Ham

1201 Soya fasulyesi, ezilmiş olsun olmasın

1202
Yer fıstığı, kavrulmuş veya başka bir şekilde hazırlanmamış, soyulmuş veya soyulmamış, 

ezilmiş veya ezilmemiş

1203 00 000 0 kurutulmuş Hindistan cevizi içi

1204 00 Keten tohumu (ezilmiş olsun olmasın)

1205 Kolza tohumu ya da kolza tohumları (ezilmiş olsun olmasın)

1206 00 Ayçekirdeği ezilmiş olsun olmasın

1207 Ezilmiş olsun veya olmasın, diğer yağlı tohumların tohumları ve meyveleri

1208 Hardal tohumları hariç, tohumlardan veya tohumlardan elde edilen ince ve kaba unu

1209 Ekim için tohumlar, meyveler ve sporlar

Şerbetçiotu konileri, taze veya kurutulmuş, ezilmiş veya ezilmemiş, toz halinde veya 

granül şeklinde;

lupulin

1211

Çoğunlukla parfümeri, eczane veya böcek öldürücü, mantar öldürücü veya benzeri 

amaçlarla, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, bütün veya doğranmış, ezilmiş 

veya öğütülmüş olarak kullanılan bitkiler ve bunların bölümleri (tohumlar ve meyveler 

dahil)

Keçiboynuzu meyveleri, deniz yosunu ve diğer algler, şeker pancarı ve şeker kamışı, taze, 

soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, ezilmiş veya ezilmemiş;

meyve tohumları ve çekirdekleri, diğer bitki ürünleri (özellikle Cichorium intybus sativum 

türünün kavrulmuş hindiba kökleri dahil), başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan gıda 

amaçlı

1213 00 000 0
Tahıl samanı ve samanı, işlenmemiş, kıyılmış veya kıyılmamış, öğütülmüş veya 

öğütülmemiş, sıkıştırılmamış veya granül formunda

1214
Rutabaga, pancar (pazı), yem kökü bitkileri, saman, yonca, yonca, sainfoin, yem lahanası, 

lupin, fiğ ve benzeri yem ürünleri, granül veya granül olmayan

Shellac doğal rafine edilmemiş;

doğal zamklar, reçineler, zamk reçineleri ve zamk (örneğin, balsamlar)

Sebze suları ve özleri;

pektin maddeleri, pektinatlar ve pektatlar;

Agar-agar ve bitkisel kaynaklı diğer tutkallar ve koyulaştırıcılar (modifiye edilmiş olsun 

olmasın)

1401
Öncelikle dokuma için kullanılan bitki bazlı malzemeler (örneğin bambu, rattan, kamış, 

chinton, söğüt, rafya, soyulmuş, ağartılmış veya boyalı tahıl samanı ve ıhlamur kabuğu)

1404 Bitki esaslı malzemeler? Başka bir yerde belirtilmeyen veya yer almayan

1501
Domuz yağı (domuz yağı dahil) ve kümes hayvanı yağı, 0209 veya 1503 pozisyonundaki 

yağ dışındaki

1502 Sığır, koyun veya keçi yağı, 1503 pozisyonundaki yağlar dışında

1503 00
Lard-stearin, domuz yağı, oleostearin, oleo-yağ ve hayvansal yağ, emülsifiye edilmemiş 

veya karıştırılmamış veya başka bir şekilde hazırlanmamış

1504
Balık veya deniz memelilerinden elde edilen yağlar, yağlar ve bunların fraksiyonları, rafine 

edilmemiş veya rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş

1505 00 Ondan elde edilen yağ ve katı maddeler (lanolin dahil)

1506 00 000 0
Diğer hayvansal yağlar, yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmemiş veya rafine 

edilmiş fakat kimyasal bileşimi değiştirmeden)

1302

1210

1212

1301

1108
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1507
Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak 

değiştirilmemiş)

1508
Fıstık ezmesi ve fraksiyonları (rafine edilmemiş veya rafine edilmiş, fakat kimyasal 

bileşimi değiştirmeden)

1509
Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmemiş veya rafine edilmiş fakat kimyasal bileşimi 

değiştirmeden)

Rafine edilmemiş veya rafine edilmiş,

ancak zeytinlerden veya zeytinlerden elde edilen diğer yağlar ve bunların fraksiyonları;

1512
Ayçiçeği, aspir veya pamuk tohumu yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmemiş veya 

rafine edilmiş, fakat kimyasal bileşimi değiştirmeden)

1514
Kolza yağı (kolza tohumu veya kolzadan) veya hardal ve bunların fraksiyonları (rafine 

edilmemiş veya rafine edilmiş fakat kimyasal bileşimi değiştirmeden)

1515
Diğer uçucu olmayan bitkisel yağlar, yağlar (jojoba yağı dahil) ve bunların fraksiyonları, 

rafine edilmemiş veya rafine edilmiş fakat kimyasal bileşimi değiştirmeden

margarin;

yenilebilir karışımlar veya hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağlardan hazırlanmış 

ürünler veya bu grubun çeşitli katı veya sıvı yağlarının fraksiyonları, yenilebilir katı veya 

sıvı yağlar veya 1516 pozisyonundaki fraksiyonları hariç

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları, kaynatılmış, 

oksitlenmiş, kurutulmuş, sülfürlenmiş, hava temizleme yoluyla oksitlenmiş, bir vakumda 

veya inert bir gazda ısıtılarak polimerize edilmiş veya 1516 pozisyonundaki ürünlerden 

başka bir şekilde kimyasal olarak değiştirilmiş;

Başka bir yerde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal veya bitkisel yağlardan elde 

edilen uygun olmayan karışımlar veya bitmiş ürünler veya bu gruptaki çeşitli katı veya sıvı 

yağların kısımları

Ham gliserin;

gliserin suyu ve gliserin likörü

1521
Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), balmumu, diğer böcek ve spermaceti mumları (renkli 

olsun olmasın, rafine edilmiş olsun olmasın)

Degra;

yağlı maddelerin veya bitki veya hayvansal kökenli mumların işlenmesinden sonra artıklar

Et, sakatat veya kandan elde edilen sosisler ve benzeri ürünler;

bunlara göre hazırlanmış yiyecekler

1602 Aşağıdakiler dışında diğer hazırlanmış veya korunmuş et, sakatat veya kan ürünleri:

1602 10 001 0 küçük çocuklar için homojenize hazırlanmış et, sakatat veya kan ürünleri

1603 00
Et, balık veya kabuklu deniz hayvanlarından, yumuşakçalardan veya diğer suda yaşayan 

omurgasızlardan elde edilen özütler ve meyve suları

Hazır veya konserve balık;

mersin balığı havyarı ve balık yumurtasından yapılan ikameleri
1604

1520 00 000 0

1522 00

1601 00

1513
Hindistan cevizi yağı (kopra), hurma çekirdeği veya Babassu yağı ve fraksiyonları (rafine 

edilmemiş veya rafine edilmiş, fakat kimyasal bileşimlerini değiştirmeden)

1516

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları, tamamen veya kısmen 

hidrojenlenmiş, transesterleştirilmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidinize edilmiş, rafine 

edilmemiş veya rafine edilmiş ancak daha başka işlemlere tabi tutulmamış

1517

1518 00

1510 00

1511
Hurma yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak 

değiştirilmemiş)
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1605 Hazırlanmış veya korunmuş kabuklular, yumuşakçalar ve diğer suda yaşayan omurgasızlar

1701 Baston veya pancar şekeri ve kimyasal olarak saf sukroz, katı halde, ancak:

1701 99 beyaz şeker ve diğer

Katı halde kimyasal olarak saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil diğer şekerler;

tatlandırıcı veya renklendirici madde ilavesi olmadan şeker şurupları;

yapay bal, doğal bal ile karıştırılmış veya karıştırılmamış;

karamel soğutucu

1703 Şekerin çıkarılması veya rafine edilmesinden elde edilen melas

1801 00 000 0 Kakao çekirdeği (bütün veya ezilmiş, çiğ veya kavrulmuş)

1802 00 000 0 Kabuğu, kabukları, kabuğu ve diğer kakao atıkları

1803 Yağsız veya yağsız kakao ezmesi

1804 00 000 0 Kakao Yağı, Kakao Yağı

1805 00 000 0 Şeker veya başka tatlandırıcı madde içermeyen kakao tozu

Malt özü;

kakao içermeyen veya ağırlıkça% 40'dan az kakao içeren, tamamen belirtilmeyen veya 

dahil edilmeyen, tamamen yağsız bir bazda hesaplanan ince veya kaba un, tahıllar, nişasta 

veya malt ekstraktından hazırlanmış yiyecekler;

0401-0404 pozisyonunda yer alan hammaddelerden, ağırlıkça 5'ten az içermeyen veya 

içermeyen hazır yiyecekler. Aşağıdakileri içermeyen, başka bir yerde belirtilmeyen veya 

dahil olmayan, tamamen yağsız olarak hesaplanan% kakao:

1901 10 000 0 küçük çocuklar için hazırlanmış yiyecekler, perakende satış için hazır

Spagetti, makarna, erişte, lazanya, köfte, mantı, makarna;

kuskus, pişmiş veya hazırlıksız

1903 00 000 0
Tapyoka ve nişastadan yapılmış pullar, granüller, taneler, taneler veya diğer benzeri 

formlarda

Tahıl tanelerinin veya tahıl ürünlerinin (örneğin mısır gevreği) şişmesi veya kızartılmasıyla 

elde edilen hazır yiyecekler;

Tahıl formunda veya mısır gevreği (mısır hariç) veya başka şekilde işlenmemiş (başka bir 

yerde belirtilmemiş veya dahil edilmemiş), önceden işlenmiş (ince ve kaba un hariç)

Kakao içeren veya içermeyen ekmek, unlu mamüller, kekler, kurabiyeler ve diğer unlu 

mamuller ve unlu mamüller;

gofret plakaları, farmasötik kullanıma uygun boş kapsüller, gofretleri yapıştırma, pirinç 

kağıdı ve benzeri ürünler

2001
Sirke veya asetik asit ilavesiyle hazırlanmış veya konserve edilmiş sebzeler, meyveler, 

fındıklar ve diğer yenilebilir bitki parçaları

2003
Sirke veya asetik asit eklenmeden pişirilmiş veya konserve edilmiş mantar ve trüf 

mantarları

1904

1905

2002 Sirke veya asetik asit olmadan pişirilmiş veya korunmuş domatesler

1704 10 şeker kaplı veya kaplanmamış sakız

1806 Kakao içeren çikolata ve diğer hazır yiyecekler

1901

1902

1702

1704 Aşağıdakiler dışında kakao içermeyen şekerleme (beyaz çikolata dahil):
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2004
Sirke veya asetik asit eklenmeden hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer sebzeler, 2006 

pozisyonları hariç, dondurulmuş

2005
2006 yılı pozisyonları haricindeki diğer sebzeler (donmuş olmayan, sirke veya asetik asit 

eklenmemiş veya konserve edilmemiş),

2005 10 001 0
homojenleştirilmiş sebzeler, küçük çocuklar için, sirke veya asetik asit eklenmeden 

hazırlanmış veya korunmamış, dondurulmamış

Sirke veya asetik asit içermeyen, dondurulmuş (hazırlanmış) veya konserve edilmiş 

zeytinler (donmuş değil),

2006 pozisyonundaki ürünler hariç

2006 00
Aşağıdakiler hariç, sebzeler, meyveler, kuruyemişler, meyvelerin kabukları ve diğer bitki 

kısımları;

2007 10 101 0
şeker içeriği ağırlıkça 13'ten fazla olan küçük çocuklar için homojenleştirilmiş bitmiş 

ürünler. %

2007 10 911 0 homojenize tropikal meyve bitmiş ürünler küçük çocuklar için

2007 10 991 0 küçük çocuklar için diğer homojenleştirilmiş bitmiş ürünler

2008

Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan meyveler, kuruyemişler ve bitkilerin 

yenilebilir kısımları (başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş), ilave şeker veya başka 

tatlandırıcı madde veya alkol içermeleri veya içermemeleri

2009
Meyveli sular (üzüm bağı dahil) ve fermente edilmemiş ve alkolsüz sebze suları, şeker 

veya diğer tatlandırıcılar hariç:

2009 50 - 2009 79 domates suyu, üzüm suyu (üzüm bağı dahil), elma suyu

2009 89 110 0 - 2009 

89 190 9
armut suyu

2009 89 500 0 - 2009 

89 710 9
armut, vişne veya vişne suyu

2009 89 960 0 vişne veya vişne suyu

2009 90 110 0 - 2009 

90 390 0
elma ve armut sularının karışımları, diğer suların karışımları

Kahve, çay veya mate veya Paraguay çayının özleri ve esansları ile bunlara dayalı veya 

kahve, çay veya mate veya Paraguaylı çayı temel alan bitmiş ürünler;

kavrulmuş hindiba ve diğer kavrulmuş kahve ikameleri ve özleri, esansları ve bunların 

konsantreleri

Maya (aktif veya etkin değil);

diğer ölü tek hücreli mikroorganizmalar (3002 pozisyonundaki aşılar hariç);

bitmiş kabartma tozu

Soslar ve hazırlanmış soslar için ürünler;

karışık katkı maddeleri ve baharatlar;

hardal tozu ve hazır hardal

Hazırlanan çorbalar ve et suları ve bunların hazırlanması için hazırlıklar;

Aşağıdakiler dışında homojenize edilmiş bileşik bitmiş gıdalar:

2101

2102

2103

2104

2006 00 350 0 tropik meyveler ve tropik kuruyemişler, şeker içeriği ağırlıkça 13'ten fazladır. %

2006 00 910 0 şeker ile korunmuş diğer tropikal meyveler ve tropikal kuruyemişler

2007
Şekerler veya diğer tatlandırıcılar dahil, ısıl işlemle elde edilen reçeller, meyve jölesi, 

marmelat, meyve veya fındık püresi, meyve veya fındık ezmesi,

2005 70.000 0
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2104 20 001 0 küçük çocuklar için homojenleştirilmiş bileşik bitmiş gıdalar

2106 Şunlar dışında başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan gıda ürünleri:

2106 90 980 1,

2106 90 980 2

Doğal veya yapay mineral içeren, karbonatlı, ilave şeker veya başka tatlandırıcı veya tat 

verici maddeler içermeyen sular;

buz ve kar

Güçlendirilmiş olanlar dahil doğal üzüm şarapları;

üzüm, 2009 pozisyonunda belirtilenler dışında olmalıdır

Diğer fermente içecekler (örneğin elma şarabı, perry veya armut şarabı, ballı içecek, sake);

fermente içecek karışımları ve fermente içecek ve alkolsüz içecek karışımları, başka yerde 

belirtilmemiş veya dahil edilmemiş

% 80 veya daha fazla bir alkol konsantrasyonuna sahip denatüre edilmemiş etil alkol;

Herhangi bir konsantrasyonda denatüre edilmiş etil alkol ve diğer alkollü tentürler

% 80'den az bir alkol konsantrasyonuna sahip denatüre edilmemiş etil alkol;

alkol tentürler, likörler ve diğer alkollü içecekler

2209 00 Sirke ve asetik asitten elde edilen ikameleri

Et veya sakatat, balık veya kabuklular, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarından elde 

edilen ince ve kaba un ve granüller, insan tüketimine uygun;

donyağı tortusu

2302

Kepek, ekim, aylar ve diğer artıkları elemeler, öğütme veya diğer tahıl veya baklagillerin 

işlenmesi, granüle edilmemiş veya granül haline getirilmesinden kaynaklanan diğer 

yöntemler

2303

Nişasta üretimi ve benzeri artıklar, pancar posası, küspe ya da şeker kamışı hamurundan 

kalan artıklar ve şeker, taş ve diğer demleme, damıtmadan elde edilen, granüle edilmemiş 

veya granül haline getirilmemiş diğer atıklardan elde edilen diğer atıklar

2304 00 000
Soya yağı ekstraksiyonundan elde edilen yağ keki ve diğer katı tortular, öğütülmüş veya 

öğütülmemiş, öğütülmüş veya öğütülmemiş

2305 00 000 0
Yer fıstığı ezmesi, öğütülmüş veya öğütülmüş, granül edilmemiş veya öğütülmemiş yağ 

keki ve diğer katı artıklar

2206 00

2207

2208

2301

2202
Mineralli ve karbonatlı, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı veya tat verici maddeler içeren 

sular ve 2009 pozisyonundaki meyve veya sebze suları hariç, diğer alkolsüz içecekler

2203 00 Malt birası

2204

2205 Bitkisel veya aromatik maddelerin eklenmesiyle diğer vermut ve üzüm doğal şarapları

2105 00 Dondurma ve kakao içermeyen veya içermeyen yenilebilir diğer buzlar

şekersiz sakız (sakaroz) ve / veya bir şeker ikamesi kullanarak

2106 90 980 5 işlenmiş peynirler

2201
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2306

Bitkisel yağların veya yağların, 2304 veya 2305 pozisyonlarında belirtilenlerin dışında elde 

edilmesinden elde edilen yağlı kekler ve diğer katı tortular, öğütülmüş veya öğütülmemiş, 

granül veya granül değildir

Şarap berbat;

şarap kame?

2308 00
Bitkisel ürünler ve bitki atıkları, tanecikli veya taneli olmayan, hayvan yemi için 

kullanılan, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan bitki artıkları ve yan ürünleri

2309 Aşağıdakiler hariç, hayvanları beslemek için kullanılan ürünler:

2309 10 perakende köpek veya kedi maması

Tütün hammaddesi;

tütün atığı

Diğer üretilen tütün ve endüstriyel tütün ikameleri;

“Homojenleştirilmiş” veya “sulandırılmış” tütün;

tütün ekstreleri ve esansları

Tuz (sofra tuzu ve denatüre tuz dahil) ve suda çözünmüş veya çözünmemiş veya katkı 

maddesi, yapışma önleyici maddeler veya akışkanlık içeren veya içermeyen saf sodyum 

klorür;

deniz suyu

2502 00 000 0 Yanmamış pirit

2503 00 Yüceltilmiş, çökmüş ve kolloidal kükürt hariç her türlü kükürt

2504 Doğal grafit

2505 Grubun metal içeren kumları hariç, renkli veya boyanmamış her türlü doğal kumlar

Kuvars (doğal kumlar hariç);

kuvarsit, kabaca parçalanmış veya parçalanmamış, kesilmiş veya kesilmemiş veya başka 

şekilde dikdörtgen (kare dahil) bir şekle sahip bloklara veya plakalara bölünmüş

2507 00 Diğer kaolin ve diğer kaolinik killer (kalsine edilmiş olsun olmasın)

Diğer killer (6806 pozisyonundaki genişletilmiş killer hariç), andalusit, kiyanit ve 

silimanit, kalsine edilmiş veya kalsine edilmemiş;

mullit;

şamot veya dinas toprakları

2509 00 000 0 tebeşir

2510 Doğal kalsiyum fosfatlar, doğal alüminyum-kalsiyum fosfatlar ve fosfat tebeşir

Doğal baryum sülfat (barit);

doğal baryum karbonat (forerit), kalsine edilmiş veya kalsine edilmemiş, 2816 

pozisyonundaki baryum oksit hariç

2512 00 000 0
Silikon infüzorik toprakları (örneğin, kieselguhr, tripoli ve diatomit) ve benzer silisli 

topraklar (1 veya daha az bir özgül ağırlığı ile kalsine edilmiş olsun olmasın)

Ponza taşı

zımpara;

doğal korindon, doğal garnet ve diğer doğal aşındırıcı malzemeler, ısıl işlem görmüş veya 

işlenmemiş

2508

2511

2513

2403

2501 00

2506

2401

2402 Purolar, kesik uçlu purolar, tütün veya ikame edicilerden elde edilen purolar ve sigaralar;

2402 20 900 0 tütün içeren diğer sigaralar

2307 00
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2514 00 000 0
Kayrak, kabaca parçalanmış ya da parçalanmamış, kesilmiş ya da parçalanmamış veya 

başka şekilde dikdörtgen (kare dahil) bir şekle sahip blok ya da plakalara bölünmüş

2515

Mermer, traverten veya kireç tufa, ekaussin ve 2.5 veya daha fazla özgül ağırlığa sahip 

anıtlar veya inşaatlar için diğer kireçtaşları ve kabaca parçalanmış, kesilmemiş veya 

kesilmemiş veya dikdörtgen biçiminde bloklara veya levhalara bölünmüş kaymaktaşı şekil

2516 Granit, porfir, bazalt, kum - Ik ve diğer anıtlar veya yapı taşları

Genellikle beton dolguları, karayolları veya demiryolları için balast veya diğer balastlar, 

çakıl taşları, kayalar ve çakmaktaşı çakıl, ısıl işlem görmemiş veya işlenmemiş çakıl 

taşları;

pozisyonun birinci bölümünde belirtilen malzemeler dahil olsun olmasın, cüruf, cüruf veya 

benzeri endüstriyel atıklardan macadam;

asfalt macadam;

2515 veya 2516 pozisyonundaki granüller, kırıntılar ve taş tozu, ısıl işlem görmemiş veya 

işlem görmemiş

Dolomit iri ya da kesilmiş, sinterlenmiş ya da sinterlenmemiş dolomit, kalsine edilmiş ya 

da kalsine edilmemiş, sinterlenmiş ya da sinterlenmemiş, aksi halde dikdörtgen (kare dahil) 

şeklinde blok ya da plakalara bölünmüş;

dolomit salmastra karışımı

Doğal magnezyum karbonat (manyezit);

kaynaşmış magnezi;

sinterlemeden önce kalsine edilmiş (aglomere edilmiş), aglomerasyondan önce ilave 

edilmiş az miktarda başka oksitler içeren olsun olmasın;

diğer magnezyum oksitler, safsızlığı olan veya olmayan

alçı;

anhidrit;

alçı bağlayıcılar (kalsine edilmiş alçı veya kalsiyum sülfattan oluşur), boyanmış olsun veya

olmasın, az miktarda hızlandırıcı veya moderatör içermesi veya içermemesi

Kireçtaşı akısı;

kireçtaşı ve kireç taşı veya çimento üretiminde kullanılan diğer kireçtaşı taşları

2522
Çabuk kirlenmiş, sönmüş kireç ve kalsiyum oksit ve hidroksit dışındaki hidrolik kireç, 

2825 pozisyonunda

2523
Portland çimentosu, alümina çimentosu, cüruf çimentosu, süper sülfat çimentosu ve 

benzeri hidrolik çimentolar, boyasız veya boyanmış, bitmiş veya klinker şeklinde

2524 asbest

Katmanlı dahil mika;

mika atık

Doğal steatit, kabaca parçalanmış veya parçalanmamış, kesilmiş veya kesilmemiş veya 

başka türlü dikdörtgen (kare dahil) bir şekle sahip bloklara veya plakalara bölünmüş;

talk pudrası

Doğal brinlerden izole edilmiş boratlar hariç, doğal boratlar ve bunların konsantreleri 

(kalsine edilmiş veya kalsine edilmemiş);

en fazla 85 ağırlık.% H, içeren doğal borik asit 3 BO 3 kuru ürün göre

feldspat;

lösit;

nefelin ve nefelin siyenit;

kalsiyum floriti

2526

2528 00 000 0

2529

2520

2521 00 000 0

2525

2517

2518

2519

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.ID: daaa804b-a7a2-4dd1-b06c-b1005d0787d3-185963092. Bu kod ile https://evrak.tim.org.tr/evrakdogrulama adresinden doğrulayabilirsiniz.



2530 Başka yerde tanımlanmamış veya yer almayan mineral maddeler

2601 Kalsine pirit dahil olmak üzere demir cevherleri ve konsantreleri

2602 00 000 0

Demirli manganez cevherleri dahil olmak üzere manganez cevherleri ve konsantreleri ve 

kuru üründe hesaplanan, ağırlıkça% 20 veya daha fazla bir manganez içeriğine sahip 

konsantrasyonlar

2603 00 000 0 Bakır cevherleri ve konsantreleri

2604 00 000 0 Nikel cevherleri ve konsantreleri

2605 00 000 0 Kobalt cevherleri ve konsantreleri

2606 00 000 0 Alüminyum cevherleri ve konsantreleri

2607 00 000 0 Kurşun cevherleri ve konsantreleri

2608 00 000 0 Çinko cevherleri ve konsantreleri

2609 00 000 0 Kalay cevherleri ve konsantreleri

2610 00 000 0 Krom cevherleri ve konsantreleri

2611 00 000 0 Tungsten cevherleri ve konsantreleri

2612 Uranyum veya toryum cevherleri ve konsantreleri

2613 Molibden cevherleri ve konsantreleri

2614 00 000 0 Titanyum cevherleri ve konsantreleri

2615 Niyobyum, Tantal, Vanadyum veya Zirkonyum Cevher ve Konsantreleri

2616 Değerli metal cevherleri ve konsantreleri

2617 Diğer cevherler ve konsantreler

2618 00 000 0 Demir metallerinin üretimi sürecinde elde edilen granül cürufu (cüruf kumu)

2619 00 Cüruf, kısma (tanecikli cüruf hariç), demir ve metallerin üretiminden kaynaklanan atıklar

2620
Metal, arsenik veya bunların bileşiklerini içeren cüruf, kül ve artıklar (demirli metallerin 

üretiminde üretilenler hariç)

Yosun külü (yosun külü) dahil olmak üzere diğer cüruf ve kül;

belediye atıklarının yakılmasından kaynaklanan kül ve artıklar

Kömür;

kömürden elde edilen briketler, granüller ve benzeri katı yakıt türleri

2702 Jet dışında, aglomere edilmiş olsun olmasın linyit veya kahverengi kömür

2703 00 000 0 Turba (turba dahil), topaklanmış olsun olmasın

Kömür, linyit veya turbadan çıkan kok ve yarı-kok (topaklanmış olsun olmasın);

imbik kömür

2705 00 000 0
Kömür, su, jeneratör gazı ve benzeri gazlar, petrol gazları ve diğer gaz halindeki 

hidrokarbonlar hariç

2706 00 000 0
Kömür, linyit, turba ve diğer mineral reçineler, "sulandırılmış" reçineler dahil olmak üzere, 

kurutulmuş veya kurutulmuş

Kömür katranının yüksek sıcaklıkta damıtılmasından kaynaklanan yağlar ve diğer ürünler;

aromatik bileşenlerin kütlesinin aromatik olmayan kütlenin üzerine çıktığı benzer ürünler

2708 Kömür katranı veya diğer mineral reçinelerden elde edilen pitch ve pitch kok

2709 00 Katrandan elde edilen ham petrol ve ham petrol ürünleri

Ham petrol dışındaki bitümlü kayaçlardan elde edilen petrol ve petrol ürünleri;

ağırlık olarak% 70 veya daha fazla bitümlü kayalardan türetilmiş yağ veya yağ ürünleri 

içeren, başka yerde tanımlanmamış veya yer almayan ürünler, bu yağ ürünleri, ürünlerin 

ana bileşenleridir;

2707

2710

2621

2701

2704 00
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atık yağ ürünleri hariç:

2710 19 820 0 motor yağları, kompresör yağlama yağı, türbin yağlama yağı

2710 19 840 0 hidrolik sıvılar

2710 19 860 0 hafif yağlar, sıvı parafin

2710 19 880 0 dişli yağı ve dişli yağı

2710 19 920 0 metal işleme için bileşimler, yağlama kalıpları için yağlar, korozyon önleyici yağlar

2710 19 940 0 elektriksel yalıtım yağları

2710 19 980 0 diğer yağlama yağları ve diğer yağlar

2711 Petrol gazları ve diğer gaz halindeki hidrokarbonlar

Petrol jeli;

parafin, mikrokristalin petrol mumu, parafin mumu, ozokerit, kahverengi kömür mumu, 

turba mumu, diğer mineral mumlar ve sentez veya diğer işlemler sonucu elde edilen, renkli 

veya boyanmamış ürünler

2713
Petrol kömürü, petrol bitümü ve katrandan elde edilen petrol veya petrol ürünlerinin 

işlenmesinden elde edilen diğer artıklar

Bitüm ve asfalt, doğal;

katran veya yağ şeylleri ve katran kumtaşları;

asfaltitler ve asfalt kayaları

2715 00 000 0
Doğal asfalt, doğal bitüm, petrol bitüm, mineral reçineler veya mineral katran aralığına 

dayalı bitümlü karışımlar (örneğin, bitümlü macunlar, yol yüzeyleri için asfalt karışımları)

2716 00 000 0 Elektrik gücü

2801 Flor, klor, brom ve iyot

Yüceltilmiş veya çökmüş kükürt;

kolloidal kükürt

2803 00 000 0 Karbon (başka bir yerde belirtilmeyen veya yer almayan kurum ve diğer karbon türleri)

2804 Hidrojen, inert gazlar ve diğer metaller

Alkali veya alkali toprak metalleri;

Nadir toprak metalleri, skandiyum ve itriyum saf haliyle, karışım halinde veya alaşımlarda;

cıva

Hidrojen klorür (hidroklorik asit);

klorosülfonik asit

Sülfürik asit;

oleum

Nitrik asit;

sülfonik asitler

Pentoxide difosfor;

fosforik asit;

polifosforik asitler (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın)

Bor oksitler;

borik asitler

2811 Diğer inorganik asitler ve diğer oksijen inorganik diğer metal olmayan bileşikler

2812 Metal olmayan halitler ve halojenür oksitler

Metal olmayan sülfitler;

teknik fosfor trisülfür

2814 Amonyak, susuz veya sulu çözelti içinde

2809

2810 00

2813

2806

2807 00 000

2808 00 000 0

2714

2802 00 000 0

2805

2710

2712
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Sodyum hidroksit (kostik soda);

potasyum hidroksit (potasyum hidroksit);

sodyum veya potasyum peroksitleri

Magnezyumun hidroksit ve peroksit;

stronsiyum veya baryum oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri

Çinko oksit;

çinko peroksit

Yapay korindon (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın);

alüminyum oksit;

alüminyum hidroksit

2819 Krom oksitler ve hidroksitleri

2820 Mangan oksitler

Demirin oksitler ve hidroksitleri;

Fe açısından 70 ağırlık.% Ya da daha fazla kimyasal olarak bağlanmış demir içeren 

mineral boyalar 2 O 3

Kobalt oksitler ve hidroksitleri;

teknik kobalt oksitler

2823 00 000 0 Titanyum oksitler

Kurşun oksitler;

kurşun kırmızı kurşun (kırmızı ve turuncu)

Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları;

diğer inorganik bazlar;

diğer metal oksitler, hidroksit ve peroksit

fluoridler;

florosilikatlar, floroalüminatlar ve diğer karmaşık flor tuzları

Kloritler, klorür oksitler ve klorür hidroksitleri;

bromitler ve bromid oksitler;

iyodürler ve iyodür oksitler

hipokloritler;

teknik kalsiyum hipoklorit;

kloritler;

hipobromid

Kloratlar ve perkloratlar;

bromatlar ve perbromatlar;

iyodürler ve süreler

sülfürler;

kimyasal polisülfit, kimyasal olarak tanımlanmış olsun veya olmasın

2831 Diyonyonitler ve sülfoksilatlar

sülfitler;

tiosülfatlar

sülfatlar;

alum;

peroksosülfatlar (persülfatlar)

nitriller;

nitratlar

Fosfinatlar (hipofosfit), fosfonatlar (fosfit)

ve fosfatlar;

2834

2835

2830

2832

2833

2827

2828

2829

2824

2825

2826

2818

2821

2822 00 000 0

2815

2816

2817 00 000 0
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polifosfatlar (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın)

karbonatlar;

peroksokarbonatlar (perkarbonatlar);

amonyum karbamat içeren ticari amonyum karbonat

2837 Siyanürler, siyanür oksitler, kompleks siyanürler

silikatlar;

teknik alkali metal silikatlar

boratlar;

perokoboratlar (perboratlar)

2841 Oksometalik veya peroksometalik asit tuzları

2842
Azitlerin dışındaki inorganik asitlerin veya peroksoasitlerin tuzları (belirli veya belirsiz bir 

kimyasal bileşimin alüminosilikatları dahil)

Kolloidal halde değerli metaller;

kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın, değerli metallerin inorganik veya organik 

bileşikleri;

değerli metallerin amalgamları

Radyoaktif kimyasal elementler

ve radyoaktif izotoplar (bölünebilir veya çoğaltılabilir kimyasal elementler ve izotoplar 

dahil) ve bunların bileşikleri;

bu ürünleri içeren karışımlar ve artıklar

2844 pozisyonundakiler dışında izotoplar;

Kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın, bu izotopların inorganik veya organik 

bileşikleri

2846
Nadir toprak metallerinden inorganik veya organik bileşikler, itriyum veya skandiyum veya 

bu metallerin karışımları

2847 00 000 0 Üre ile kürlenmiş veya kürlenmemiş hidrojen peroksit

2849 Karbürler (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın)

2850 00
2849 pozisyonundaki karbür bileşikler dışında, kimyasal olarak tanımlanmış olsun 

olmasın, hidritler, nitritler, azitler, silisitler ve boritler

2852
Analgam dışında kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın inorganik veya organik cıva 

bileşikleri

Ferrofosfor hariç, kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın fosfitler;

diğer inorganik bileşikler (damıtılmış veya kondüktometrik su ve benzer saflıktaki su 

dahil);

sıvı hava (inert gaz giderimi olan veya olmayan);

sıkıştırılmış hava;

değerli metal amalgamlar dışındaki amalgamlar

2901 Asiklik hidrokarbonlar

2902 Döngüsel hidrokarbonlar

2903 Halojenli hidrokarbon türevleri

2904
Halojenli veya halojenli olmayan sülfonlanmış, nitratlanmış veya nitrosatlanmış 

hidrokarbon türevleri

2905 Asiklik alkoller ve bunların halojenli, sülfonatlı, nitratlı veya nitrosatlı türevleri

2906 Siklik alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu, nitratlı veya nitrosatlı türevleri

fenoller;

fenol alkolleri
2907

2844

2845

2853

2839

2840

2843

2835

2836
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2908
Fenollerin veya fenol alkollerin halojenlenmiş, sülfonlanmış, nitratlanmış veya 

nitrosatlanmış türevleri

2909

Eterler, eter alkoller, eter fenoller, eter alkol fenoller, alkollerin peroksitleri, eterler ve 

ketonlar (belirli veya belirsiz bir kimyasal bileşime sahip) ve bunların halojenli, sülfonatlı, 

nitratlanmış veya nitrosatlanmış türevleri

Üç üyeli bir halka ve bunların halojenli, sülfonatlı,

nitratlanmış veya nitrosatlanmış türevlerini içeren epoksitler, epoksi alkoller, 

epoksifenoller ve epoksi esterleri

2911 00 000 0
Asetaller ve yarı-asetaller, başka bir oksijen içeren fonksiyonel grup içermesin veya 

olmasın ve bunların halojenli, sülfonatlı, nitratlanmış veya nitrosatlanmış türevleri

Aldehitler, başka bir oksijen içeren fonksiyonel grup ihtiva edip etmediği;

siklik aldehit polimerleri;

paraformaldehit

2913 00 000 0
Halojenlenmiş, sülfonlanmış, nitratlanmış veya nitrozlanmış 2912 pozisyonundaki 

bileşiklerin türevleri

2914
Ketonlar ve kinonlar, başka bir oksijen içeren fonksiyonel grup içermesin veya edilmesin 

ve bunların halojenli, sülfonatlı, nitratlanmış veya nitrosatlanmış türevlerinin

Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri 

ve peroksiasitleri;

Halojenlenmiş, sülfonatlanmış, nitratlanmış veya nitrosatlanmış türevleri hariç,

2915 21 000 0 asetik asit

Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksilik asitler, bunların 

anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri;

halojenli, sülfonlanmış, nitratlanmış veya nitrosatlanmış türevleri

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

halojenli, sülfonlanmış, nitratlanmış veya nitrosatlanmış türevleri

Oksijen içeren ek bir fonksiyonel grup içeren karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, 

halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri;

halojenli, sülfonlanmış, nitratlanmış veya nitrosatlanmış türevleri

Laktofosfatlar dahil fosforik esterler ve bunların tuzları;

halojenli, sülfonlanmış, nitratlanmış veya nitrosatlanmış türevleri

Metal olmayan diğer inorganik asitlerin esterleri (hidrojen halojenür esterleri hariç) ve 

bunların tuzları;

halojenli, sülfonlanmış, nitratlanmış veya nitrosatlanmış türevleri

2921 Amin Fonksiyon Bileşikleri

2922 Oksijen içeren bir fonksiyonel grup içeren amino bileşikleri

Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri;

kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın diğer lesitinler ve fosfoaminolipitler

Bir karboksamid fonksiyonel grup içeren bileşikler;

karbonik asidin amid fonksiyonel bileşikleri

2925
Bir karboksiimid fonksiyonel grubu içeren bileşikler (sakarin ve bunun tuzları dahil) ve bir 

imin fonksiyonel grubu içeren bileşikler

2926 Nitril Fonksiyonel Grubu İçeren Bileşikler

2927 00 000 0 Diazo, azo veya azoksi bileşikleri

2928 00 Organik hidrazin veya hidroksilamin türevleri

2929 Diğer azot içeren fonksiyonel gruplar içeren bileşikler

2923

2924

2918

2919

2920

2915

2916

2917

2910

2912
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2930 Organosülfür bileşikleri

2931 Diğer organik inorganik bileşikler

2932 Sadece oksijen heteroatomu içeren heterosiklik bileşikler

2933 Sadece azot heteroatom içeren heterosiklik bileşikler

Nükleik asitler ve bunların tuzları (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın);

diğer heterosiklik bileşikler

2935 sülfonamidler

2936

Provitaminler ve vitaminler, doğal veya sentezlenmiş (doğal konsantreler dahil), bunların 

esas olarak vitamin olarak kullanılan türevleri ve bu çözücülerin herhangi bir çözücü dahil 

karışımları

Doğal veya sentezlenmiş hormonlar, prostaglandinler, tromboksanlar ve lökotrienler;

Öncelikle hormon olarak kullanılan zincir modifıye polipeptitler dahil olmak üzere 

türevleri ve yapısal analogları

2938 Glikozitler, doğal veya sentezlenmiş, tuzları, eterleri ve esterleri ve diğer türevleri

2939 Alkaloitler, doğal veya sentezlenmiş, tuzları, eterleri ve esterleri ve diğer türevleri

Sükroz, laktoz, maltoz, glukoz ve fruktoz hariç kimyasal olarak saf şeker;

şeker eterleri, şeker asetalleri ve şeker esterleri, bunların tuzları, 2937, 2938 veya 2939 

pozisyonları dışındaki ürünler

2941 antibiyotikler

2942 00 000 0 Diğer organik bileşikler

Organoterapi amaçlı bezler ve diğer organlar; toz dahil kurutulmuş, ezilmemiş veya 

ezilmemiş;

bezlerin veya diğer organların özleri veya organoterapiye yönelik sırları;

heparin ve tuzları;

başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan terapötik veya profilaktik amaçlarla 

kullanılmak üzere hazırlanmış diğer insan veya hayvan kökenli maddeler

İnsan kanı;

terapötik, profilaktik veya teşhis amaçlı kullanım için hazırlanmış hayvan kanı;

biyoteknolojik yöntemlerle elde edilenler de dahil olmak üzere modifiye edilmiş veya 

değiştirilmemiş bağışıklık serumları, diğer kan fraksiyonları ve immünolojik ürünler;

aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (maya hariç) ve benzeri ürünler

3003

Terapötik veya profilaktik kullanım için, ancak birim dozaj formlarında veya perakende 

formunda veya ambalajında paketlenmemiş, iki veya daha fazla bileşenin bir karışımından 

oluşan ilaçlar (3002, 3005 veya 3006 pozisyonundaki ürünler dışındakiler)

3004

Terapötik veya profilaktik amaçlar için, birim dozaj formlarında (transdermal sistemler 

formundaki ilaçlar dahil) veya paketlenmiş formlarda paketlenmiş (karışık veya karışımsız) 

oluşan ilaçlar (3002, 3005 veya 3006 pozisyonundaki ürünler dışındakiler) perakende satış

3005

Pamuk yünü, gazlı bez, bandajlar ve benzeri ürünler (örneğin, sargılar, yapışkan sıvalar, 

kümes hayvanları), farmasötik maddelerle emprenye edilmiş veya kaplanmış veya 

perakende formda paketlenmiş veya tıp, cerrahi, dişçilik veya veteriner hekimlikte 

kullanılmak üzere ambalajlanmış

3006 Not 4'te belirtilen farmasötik ürünler bu gruba

Hayvansal veya bitkisel kökenli, karıştırılmamış veya karıştırılmamış, kimyasal olarak 

işlenmiş veya işlenmemiş gübreler;

Bitkisel veya hayvansal kaynaklı ürünlerin karıştırılması veya kimyasal olarak işlenmesi 

ile elde edilen gübreler

3002

3101 00 000 0

2937

2940 00 000 0

3001

2934
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3102 Mineral veya kimyasal gübreler, azot

3103 Fosforlu mineral veya kimyasal gübreler

3104 Mineral veya kimyasal gübreler, potas

İki veya üç besin içeren azot, fosfor ve potasyum içeren mineral veya kimyasal gübreler;

diğer gübreler;

bu grubun tablet veya benzeri şekillerde veya brüt kütlesi 10 kg'ı aşmayan ambalajlarda

Bitkisel kaynaklı tabaklama;

tanenler ve tuzları, eterleri, basit ve karmaşık ve diğer türevleri

Sentetik organik tanenler;

inorganik tanenler;

doğal tanen içeren veya içermeyen tabaklama preparatları;

ön tabaklama için enzim preparatları

Kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın, bitkisel veya hayvansal kökenli boya 

maddeleri (hayvansal kömür dışındaki boya özleri dahil);

Bu gruba not 3'te belirtilen bitkisel veya hayvansal kökenli renklendirici maddeler 

temelinde yapılan müstahzarlar

Kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın, sentetik organik renklendirici madde;

not 3'te belirtilen sentetik organik renklendirici maddeler temelinde bu grup için hazırlanan 

müstahzarlar;

kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın optik parlatıcılar veya fosforlar olarak 

kullanılan sentetik organik ürünler

3205 00 000 0
Not 3'de belirtilen renkli vernikler ve bu vernikler için belirtilen renkli vernikler bazındaki 

preparatlar

Diğer renklendirici maddeler;

Not 3'te belirtilen ve bu gruptaki 3203, 3204 veya 3205 pozisyonlarındaki preparasyonlar;

Kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın, fosfor olarak kullanılan inorganik ürünler

Bitmiş pigmentler, bitmiş cam susturucular ve bitmiş boyalar, camsı emaye ve camlar, 

engoblar (kayma), sıvı parlaklık ve seramik, emaye veya cam imalatında kullanılan benzer 

müstahzarlar;

Vitröz frit ve toz, granül veya pul içerisindeki diğer camlar:

3,207 30,000 0 sıvı parlaklık ve benzeri müstahzarlar

0.1 mm veya daha uzun, ancak 3.5 mm'den fazla olmayan ve 2 mikron veya daha fazla, 

ancak 5 mikrondan fazla olmayan tahıllarda cam;

toz halinde cam veya ağırlık olarak 99 içeren granüller. % veya daha fazla silikon dioksit

Sulu olmayan bir ortamda dağılmış veya çözünmüş sentetik polimerlere veya kimyasal 

olarak değiştirilmiş doğal polimerlere dayalı boyalar ve cilalar (emayeler ve cilalar dahil);

not 4'te belirtilen çözümler bu gruba

3209
Sentetik polimerlere veya kimyasal olarak değiştirilmiş doğal polimerlere dayalı, sulu bir 

ortamda dağılan veya çözündürülen boyalar ve cilalar (emayeler ve vernikler dahil)

Diğer boya ve vernikler (emayeler, vernikler ve yapışkan boyalar dahil);

deri için kullanılan bitmiş su pigmentleri

3211 00 000 0 Hazır kurutucular

3207 40 400 0

3208

3210 00

3204

3206

3207

3201

3202

3203 00

3105
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Boya üretiminde kullanılan (emayeler dahil), sulu olmayan ortamda, sıvı veya macunda 

yayılmış pigmentler (metal tozları ve pullar dahil);

folyo damgalama;

perakende formlarda veya ambalajlarda paketlenmiş boyalar ve diğer renklendirici 

maddeler

3213

Sanatçılar, öğrenciler veya tabelalar için kullanılan sanat boyaları, tabletler, tüpler, 

bankalar, şişeler, tepsiler veya benzeri formlarda veya ambalajlarda sır boyaları, eğlence 

boyaları ve benzeri ürünler

Cam ve bahçe macunları, reçine simanları, dolgu macunları ve diğer macunlar;

boyama için macunlar;

cephelerin yüzeylerini, binaların iç duvarlarını, tabanları, tavanları vb. hazırlamak için 

yanmaz bileşikler

3215
Konsantre veya konsantre olmayan, katı veya katı olmayan yazma veya çizim ve diğer 

mürekkepler için mürekkep, mürekkep veya mürekkep yazdırma,

3215 11 000 0,

3215 19 000 0

Ayrıntılar ve mutlaklar dahil olmak üzere uçucu yağlar (terpenleri içeren veya içermeyen);

resinoidler;

ekstre edilmiş uçucu yağlar;

uçucu yağların yağlar, sabit yağlar, balmumları veya benzeri ürünlerdeki konsantrelerini 

enflerasyon veya maserasyon yöntemi ile elde edilir;

esansiyel yağın caydırılması için terpen yan ürünleri;

sulu distilatlar ve uçucu yağların sulu çözeltileri

Endüstriyel hammadde olarak kullanılan bir veya daha fazla maddeye dayanarak aromatik 

maddelerin karışımları (alkol çözeltileri dahil);

içecek üretiminde kullanılan diğer koku bazlı müstahzarlar

Bronzlaşma veya bronzlaşma ürünleri dahil kozmetik veya makyaj ürünleri ve cilt bakım 

ürünleri (ilaçlar hariç);

manikür veya pedikür için araçlar

Sabitleme tozları ve takma diş macunları dahil oral veya diş hijyen ürünleri;

perakende için ayrı ayrı sarılmış, diş arası boşluklarını temizlemek için kullanılan iplikler

Başka bir yerde belirtilmeyen veya yer almayan kişisel kullanım deodorantları, banyo 

preparatları, epilasyon ürünleri ve diğer parfümler, kozmetik veya tuvalet preparatları;

aromalı olsun olmasın, iç mekan deodorantları dezenfektan özelliği olan veya olmayan

sabun;

yüzey aktif organik maddeler ve sabun olarak kullanılan, sabun içeren veya içermeyen 

çubuklar, parçalar veya kalıplanmış ürünler şeklinde araçlar;

cildin bir sıvı veya krem şeklinde yıkanması ve sabun içeren veya içermeyen perakende 

satışa hazır hale getirilmiş yüzey aktif organik maddeler ve araçlar;

kağıt, pamuk yünü, keçe veya keçe ve dokuma olmayan malzemeler, sabun veya deterjanla 

emprenye edilmiş veya kaplanmış,

3306

3307

3401

3302

3303 00 Parfüm ve tuvalet suyu

3304

3305 Saç ürünleri

3212

3214

matbaa mürekkebi

3301
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3401 20 100 0 diğer şekillerde sabun, pul, gofret, granül, toz

Organik yüzey aktif maddeler (sabun hariç);

sabun içeren olsun olmasın (3401 pozisyonundaki ürünler hariç), yüzey aktif cisimleri, 

deterjanlar (yardımcı deterjanlar dahil) ve temizlik ürünleri:

3402 11 - 3402 19 organik yüzey aktif maddeler

3403

Yağlayıcılar (kesici takımlar için kesme yağlayıcıları, cıvata veya somunların sökülmesini 

kolaylaştıran ajanlar, pas sökücüler veya korozyon önleyici ajanlar ve yağlayıcılardan 

yapılan kalıpların sökülmesini kolaylaştıran preparatlar dahil) ve yağ veya gres işleme için 

kullanılan ajanlar dahil tekstil malzemeleri, deri, kürk veya diğer malzemeler, ana 

bileşenler olarak, ağırlıkça% 70 veya daha fazla katran kumundan elde edilen yağ veya yağ 

ürünleri içeren ürünler hariç, krom e:

3403 11 tekstil malzemeleri, deri, kürk veya diğer malzemeleri işlemek için araçlar

3403 19 100 0
tekstil malzemeleri, deri, kürk veya ana bileşen olarak değil, ağırlıkça% 70 veya daha fazla 

katrandan türetilmiş petrol ürünleri içeren diğer malzemeleri işlemek için diğer araçlar

3404 Yapay ve bitmiş mumlar

3405

Mobilya, zemin, araba gövdesi, cam veya metal, temizlik macunları ve tozları ve benzeri 

ürünler (kağıt, pamuk yünü, keçe veya keçe, dokuma olmayan malzemeler, gözenekli 

plastikler veya gözenekli kauçuk dahil) için ayakkabı mumları ve kremleri, cilaları ve 

macunları emdirilmiş veya bu maddelerle kaplanmış), 3404 pozisyonundaki mumlar 

dışında

3406 00 000 0 Mumlar, ince balmumu mumlar ve benzeri ürünler

Çocuk modellemesi için kil de dahil olmak üzere pastaları modelleme;

“Dental balmumu” veya set halinde, perakende satış paketlerinde veya kiremit formunda, 

at nalı şeklinde, çubuk veya benzeri formlarda paketlenmiş diş baskı formülasyonları;

alçıta dayanan diğer diş preparatları (kalsine alçı veya kalsiyum sülfat)

Kazein, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri;

kazein yapıştırıcılar

3502

Albümin (kuru maddede hesaplanan ağırlıkça% 80'den fazla peynir altı suyu proteini 

içeren iki veya daha fazla peynir altı suyu proteini konsantreleri dahil), albüminler ve 

albümin diğer türevleri

Jelatin (dikdörtgen şeklinde (kare dahil) tabakalar dahil, yüzey işlemeli veya yüzeysiz, 

boyalı veya boyasız) ve jelatin türevleri;

balık tutkalı;

3501 pozisyonundaki kazein hariç diğer hayvan kökenli yapıştırıcılar

Peptonlar ve türevleri;

başka bir yerde belirtilmeyen veya yer almayan diğer protein maddeleri ve bunların 

türevleri;

deri veya krom, krom veya krom olmayan toz

Dekstrinler ve diğer modifiye nişastalar (örneğin nişastalar, önceden jelleşmiş veya ester);

nişastalara veya dekstrinlere veya diğer modifiye nişastalara dayalı yapıştırıcılar

Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan hazır yapıştırıcılar ve diğer hazır 

yapıştırıcılar;

yapıştırıcılar veya yapıştırıcılar olarak kullanım için uygun, yapıştırıcılar veya yapıştırıcılar 

olarak perakende satışa sunulan ürünler, net ağırlığı 1 kg'ı geçmeyenler:

3506 91 000 3901 ila 3913 pozisyonunda yer alan polimerlere dayalı yapıştırıcılar veya kauçuk

3504 00

3505

3506

3407 00 000 0

3501

3503 00

3402
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enzimler;

başka yerde tanımlanmamış veya yer almamış enzim preparatları

3601 00 000 0 toz

3602 00 000 0 Barut dışındaki hazır patlayıcılar

Yangın kordonları;

patlama kabloları;

şok veya patlama kapsülleri;

tapası;

elektrikli ateşleyiciler

3604 Havai fişekler, sinyal roketleri, yağmur roketleri, sis sinyalleri ve diğer piroteknik ürünler

Herhangi bir biçimde diğer ferro seryum ve diğer piroforik alaşımlar;

not 2'de belirtilen yanıcı maddelerden ürünler bu gruba

Fotoğraf plakaları ve fotoğraf filmleri düz, duyarlı, kâğıt, karton veya tekstil dışındaki 

herhangi bir malzemeden;

anında fotoğraf çekimi için düzleştirilmiş, hassaslaştırılmış, pozlanmamış, ambalajlı veya 

ambalajsız

Rulo, kâğıt, karton veya tekstil dışındaki herhangi bir malzemeden hassaslaştırılmamış, 

pozlandırılmamış fotoğraf filmi;

rulo halinde anında fotoğraf çekimi için film, duyarlı, pozlanmamış

3703 Fotoğraf kağıdı, karton ve tekstil malzemeleri, hassaslaştırılmış, pozlandırılmamış

3704 00 Fotoğraf plakaları, film, kağıt, karton ve tekstil malzemeleri

3705 00 Fotoğraf plakaları ve fotoğraf filmi, film hariç, açık ve geliştirilmiş

3706
Ses şeridi olan veya olmayan veya yalnızca bir ses şeridi içeren, gösterilen ve geliştirilen 

film

Fotokimyasallar (vernikler, yapıştırıcılar, yapıştırıcılar ve benzeri müstahzarlar hariç);

Fotoğraf amaçlı kullanılan, ölçülen dozlarda sunulan veya kullanıma hazır formda 

perakende satış için paketlenmiş karışık ürünler

Yapay grafit;

koloidal veya yarı koloidal grafit;

macun, blok, plaka veya diğer yarı mamul ürünler şeklinde grafit veya diğer karbon bazlı 

ürünler

Aktif karbon;

aktive edilmiş mineral ürünler;

kullanılmış kömür de dahil olmak üzere hayvan kömürü

3803 00 Uzun yağ, rafine edilmiş veya rafine edilmemiş

3804 00 000 0

Odun hamuru, konsantre veya konsantre olmayan, şekersiz veya şekersiz, kimyasal işlem 

görmüş veya işlenmemiş, lignin sülfonatlar dahil, 3803 pozisyonunda yer alan uzun boylu 

yağlar dışında kalan likör

Terpantin, odun veya sülfat terebentin ve damıtma veya iğne yapraklı odunun diğer 

işlemleriyle elde edilen diğer terpen yağları;

ham dipenten;

terebentin sülfit ve diğer ham para-silol;

Ana bileşen olarak alfa terpineol içeren çam yağı

Rosin ve reçine asitleri ve bunların türevleri;

3805

3806

3707

3801

3802

3606

3701

3702

3507

3603 00

3605 00 000 0 3604 pozisyonundaki piroteknik ürünler dışındaki eşleşmeler
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rosin alkol ve rosin yağları;

erimiş reçineler

Katran ağacı;

odun katranından elde edilen yağlar;

ahşap kreozot;

nafta ağacı;

sebze zifti;

demleme zift ve reçine, reçine asitleri veya sebze zift dayalı benzer ürünler

3808
Perakende ambalajında paketlenmiş veya bitmiş ürün veya ürünlerde paketlenmiş (örneğin 

kükürtle işlenmiş bantlar, fitiller ve mumlar ve sineklerden yapışkan kağıt)

3809

Tamamlayıcı ajanlar, boyaların ve diğer ürünlerin boyanmasını veya sabitlenmesini 

hızlandırıcı ajanlar ve tekstil, kağıt, deri ve benzeri sektörlerde kullanılan, başka yerde 

belirtilmeyen veya yer almayan mamul ürünlerde kullanılan bitmiş preparatlar (örneğin 

işleme ve dikim maddeleri)

Metal yüzeylerin dağlanması için hazırlıklar;

düşük sıcaklıkta lehimleme, yüksek sıcaklıkta lehimleme veya kaynaklama için diğer 

akışlar ve yardımcı müstahzarlar;

düşük sıcaklıkta lehimleme, yüksek sıcaklıkta lehimleme veya kaynak için metal ve diğer 

malzemelerden oluşan tozlar ve macunlar;

kaynak elektrotları veya çubuklar için çekirdek veya kaplama olarak kullanılan malzemeler

3811

Antiknock ajanları, antioksidanlar, sakız inhibitörleri, koyulaştırıcılar, antikorozif 

maddeler ve petrol ürünleri (benzin dahil) veya petrol ürünleri ile aynı amaçla kullanılan 

diğer sıvılar için hazırlanan diğer katkı maddeleri

Hazır kauçuk vulkanizasyon hızlandırıcıları;

başka bir yerde belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastikler için bileşik 

plastikleştiriciler;

kauçuk veya plastikler için diğer bileşik antioksidanlar ve stabilizatörler

Yangın söndürücüler için kompozisyonlar ve şarjlar;

yangınları söndürmek için el bombaları

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik kompleks çözücüler ve 

incelticiler;

boya veya verniklerin giderilmesi için hazır kompozisyonlar

3815
Belirtilen veya dahil edilmeyen reaksiyon başlatıcıları, reaksiyon hızlandırıcıları ve 

katalizörleri

3816 00 000 0 Refrakter çimentolar, harç, beton ve benzeri bileşimler, 3801 pozisyonundaki ürünler hariç

3817 00
2707 veya 2902 pozisyonundaki ürünler hariç, karışık alkilbenzenler ve karışık karışık 

alkil naftalenler

Elektronikte, disk, plaka veya benzeri formlarda kullanılması amaçlanan kimyasal katkılı 

elemanlar;

elektronikte kullanılması amaçlanan kimyasal alaşımlı bileşikler

3821 00 000 0
Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri dahil) veya bitki, insan veya hayvan 

hücrelerinin aktivitesini büyütmek veya sürdürmek için hazır kültür ortamı

3820 00 000 0 Hazır antifriz ve buzlanma önleyici sıvılar

3814 00

3818 00

3819 00 000 0
Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik dişliler için hazırlanmış diğer sıvılar, katrandan elde 

edilen ağırlıkça% 70'ten az yağ veya petrol ürünleri içermeyen veya içermeyen

3810

3812

3813 00 000 0

3806

3807 00
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Substrat üzerinde diyagnostik veya laboratuar reaktifleri, 3002 ve 3006 pozisyonundaki 

mallar hariç, substrat üzerinde veya substrat üzerinde hazır teşhis veya laboratuvar 

reaktifleri;

sertifikalı referans malzemeleri

Endüstriyel monokarboksilik yağ asitleri;

rafine edildikten sonra asit yağları;

endüstriyel yağ alkolleri

Döküm kalıpları veya döküm maçalarının üretimi için bitmiş bağlayıcılar;

kimyasal ve kimyasal ürünler ile ilgili endüstriler (aşağıda belirtilenler dışında 

belirtilmeyen veya yer almayan) (doğal ürün karışımlarından oluşan müstahzarlar dahil):

3824 99 930 0, 3824 

99 960 8
sadece nikotin içeren sıvı

Başka bir yerde belirtilmeyen veya yer almayan kimyasal veya ilgili sanayi artıkları;

belediye atığı;

lağım çamuru;

not 6'da belirtilen diğer atıklar bu gruba

3826 00
Biyodizel ve bunların karışımları, bitümlü kayalardan türetilmiş ağırlıkça% 70'ten az yağ 

veya petrol ürünleri içermeyen veya içermeyen

3901 Birincil Etilen Polimerler

3902 Birincil formdaki propilen veya diğer olefin polimerleri

3903 Birincil formdaki stiren polimerleri

3904 Birincil formdaki vinil klorür veya diğer halojenli olefin polimerleri

Birincil formdaki vinil asetat veya diğer vinil ester polimerleri;

primer formlardaki diğer vinil polimerler

3906 Birincil formdaki akrilik polimerler

Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineleri birincil formlarda;

polikarbonatlar, alkid reçineleri, polialilil esterler ve birincil formdaki diğer polyesterler

3908 Birincil formlardaki poliamidler

3909 Amino-aldehit reçineleri, fenol-aldehit reçineleri ve primer poliüretanlar

3910 00 000 Birincil formdaki silikonlar

Petrol reçineleri, koumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfitler, polisülfonlar ve 

not 3'te belirtilen diğer ürünler

bu grupta belirtilmiş veya dahil edilmemiş birincil formda

3912
Selüloz ve bunun kimyasal türevleri, başka yerde tanımlanmamış veya yer almayan birincil 

formda

3913

Doğal polimerler (örneğin alginik asit) ve doğal olarak modifiye edilmiş polimerler 

(örneğin, kürlenmiş proteinler, doğal kauçuğun kimyasal türevleri), başka yerde 

tanımlanmamış veya dahil edilmemiş birincil formlarda

3914 00 000 0
Birincil formdaki 3901 ila 3913 numaralı başlıkların polimerlerine dayanan iyon değiştirici 

reçineler

3915 Plastik atık, hurda ve hurda

3916
1 mm'den büyük enine kesit boyutuna sahip monofilament, işlenmiş veya işlenmemiş bir 

yüzeye sahip, ancak plastikten başka bir işlem görmemiş çubuklar, çubuklar ve profiller

3907

3911

3824

3825

3905

3822 00 000 0

3823
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3917
Plastik borular, tüpler, hortumlar ve bunların bağlantıları (örneğin; bağlantılar, dirsekler, 

flanşlar)

Rulo veya plaka halinde, kendinden yapışkanlı veya yapışkan olmayan plastik yer 

döşemeleri;

Not 9'da belirtilen plastik duvarlar veya tavanlar için kaplamalar bu gruba

3919
Plastik, kendinden yapışkanlı, rulo halinde veya rulo halinde olmayan levha, levha, film, 

bant, şerit ve diğer düz formlar

3920

Plastik malzemeden, gözeneksiz ve takviyeli olmayan, lamine edilmemiş, plastik olmayan 

plakalar, tabakalar, filmler ve şeritler veya bantlar, diğer malzemelere benzer şekilde 

bağlanmamış

3921 Plastik plakalar, levhalar, filmler ve şeritler veya plastik bantlar

3922
Küvetler, duşlar, su tahliyesi için lavabolar, lavabolar, bide, tuvaletler, koltuklar ve bunlar 

için kılıflar, drenaj tankları ve benzeri plastik ürünler

Plastikten mamul malların taşınması veya ambalajlanması için ürünler;

plastikten yapılmış mantarlar, kapaklar, kapaklar ve diğer kapaklar

3924
Sofra takımları ve mutfak eşyaları, çatal-bıçak takımı ve mutfak eşyaları, diğer ev eşyaları 

ve plastikten yapılmış hijyen veya tuvalet eşyaları

3925 Başka bir yerde belirtilmeyen veya yer almayan plastikten yapılmış yapı bileşenleri

3926 Diğer plastik maddeler ve 3901 ila 3914 pozisyonlarındaki diğer maddelerden,

3926 90 970 4
diğer plastik ürünler ve uçak motorları imalatı için 3901 ila 3914 pozisyonlarının diğer 

malzemelerinden ürünler

3926 90 970 5
diğer plastik ürünler ve teknik amaçlar için, sivil havacılık için diğer 3901 - 3914 

pozisyonlarındaki girdilerden ürünler

Doğal kauçuk, balat, gutta-percha, guaula, chikl

ve aolojik doğal reçineler, birincil formda veya plaka, tabaka veya şerit veya bant 

formunda

Yağlardan, birincil formlarda veya plakalar, tabakalar veya şeritler veya bantlar şeklinde 

elde edilen sentetik kauçuk ve olgu;

4001 pozisyonundaki herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürün ile 

karışımları, primer formlarda veya plakalar, tabakalar veya şeritler veya bantlar şeklinde

4003 00 000 0
Geri kazanılmış kauçuk birincil formlarda veya plakalar, tabakalar veya şeritler veya 

bantlar şeklinde

4004 00 000 0 Atık, hurda ve kauçuk hurdaları (sert kauçuk hariç), tozlar, onlardan elde edilen granüller

4005
Vulkanize edilmemiş kauçuk bileşiği, birincil formda veya plaka, tabaka veya şerit veya 

bant formunda

4006
Vulkanize edilmemiş kauçuktan diğer formlar (örneğin çubuklar, borular ve şekilli 

profiller) ve ürünler (örneğin, diskler ve halkalar)

4007 00 000 0 Vulkanize kauçuk ipler ve kordon

4008
Sert kauçuk hariç plaklar, levhalar, şeritler veya şeritler, çubuklar ve vulkanize kauçuktan 

şekillendirilmiş profiller

4009
Sert kauçuk dışındaki vulkanize kauçuktan borular, borular ve hortumlar, rakorsuz veya 

rakorlu (örneğin, rakorlar, memeler, flanşlar)

4010 Konveyör bantlar veya tahrik bantları veya vulkanize kauçuktan yapılmış kayışlar

4011 40 havalı lastik ve lastikler

4011 Aşağıdakiler dışında yeni pnömatik lastik ve lastikler:

3923

4001

4002

3918
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4011 50 pnömatik lastik ve lastikler bisikletlere yeni

4011 80 inşaat, madencilik veya endüstride kullanılan araç ve makineler için yeni lastikler

Lastikler ve lastikler, pnömatik kauçuk, yenilenmiş veya kullanılmış;

katı veya yarı pnömatik lastikler ve lastikler, lastik izleri ve jant şeritleri, lastik hariç:

4012 90 katı veya yarı pnömatik lastikler ve lastikler, lastik halkaları, jant bantları

4013 Kauçuk kameralar

4014
Sert kauçuk bağlantı elemanları ile birlikte veya sert kauçuk bağlantı parçaları olmadan, 

vulkanize edilmiş kauçuktan, hijyenik veya farmasötik ürünler

4015
Aşağıdakiler dışında, sert kauçuk dışındaki vulkanize kauçuktan yapılmış giysi ve giyim 

aksesuarları (eldiven, eldiven ve eldiveni dahil):

4,015 11,000 0 sert kauçuk dışındaki vulkanize kauçuktan cerrahi eldivenler

4016 Sert kauçuk dışındaki diğer vulkanize kauçuk ürünleri

Sert kauçuk (örneğin sert kauçuk), atık ve hurda dahil her türlü formda;

sert kauçuk ürünler

4101

Ham sığır derileri (bufalolar dahil) veya at ailesinin hayvanları (eşleştirilmiş veya 

tuzlanmış, kurutulmuş, yaldızlı, salamura edilmiş veya başka bir şekilde korunmuş, fakat 

tabaklanmamış, parşömen altında yapılmış veya daha fazla işlenmemiş), saç çizgisi olan 

veya olmayan çift mi çift mi

Ham koyun derileri veya kuzu derisi derileri (eşleştirilmiş veya tuzlanmış, kurutulmuş, 

yaldızlanmış, salamura edilmiş veya başka türlü korunmuş, fakat tabaklanmış,

parşömen altında yapılmış veya daha fazla işlenmemiş), yünlü veya katsız, çiftli veya 

çatallı Not 1 (c) bu gruba

4103

Diğer işlenmemiş ciltler (eşleştirilmiş veya tuzlanmış, kurutulmuş, yaldızlanmış, salamura 

edilmiş veya başka bir şekilde korunmuş, ancak tabaklanmış, parşömene yapılmayan veya 

daha fazla işlenmemiş), Not 1'de aksi belirtilmediği sürece, saçlı veya saçsız, çift veya çift 

b) veya bu gruba 1 (c)

4104
Sığır derilerinden (mandalar dahil) veya at ailesinin hayvanlarından, saç çizgisi olmadan, 

çift veya çift, ancak daha fazla işlemden geçirilmemiş tabaklanmış deri veya deri kabuğu

4105
Tabaklanmış, çift veya çift, ancak daha fazla işlem görmeden koyun derisi veya kuzu 

derisinden yapılmış tabaklanmış deri veya bronzlaşma kabuğu

4106
Tabaklanmış deri veya deri, diğer hayvanların derisinden, yün veya kılsız, ikiye veya ikiye 

katlanmayan, ancak daha fazla işlemden geçirilmeyen kabuk

4107
Bronzlaşma sonrasında veya sığır derisinden yapılan parşömen (buffalos dahil) veya at 

ailesinin hayvanları (4114 pozisyonu derisi hariç), saçsız, çift veya çift

4112 00 000 0

İlave olarak, tabaklama sonrası veya parşömen dahil olmak üzere deri kabuğu şeklinde 

işlenmiş, koyun ve kuzu derilerinden yapılmış, yünlü, çift veya çift, 4114 pozisyonundaki 

deri hariç

4113
Deri tabaklama işleminden sonra veya diğer hayvanların derilerinden yapılan parşömen 

dahil, yün veya saçsız, çift veya çift, 4114 pozisyonundaki deri hariç

Süet (kombinasyon süet dahil);

rugan ve lamine deri;

metalize deri

Tabaklarda, tabakalarda veya şeritlerde veya bantlarda, rulo halinde veya rulo halinde 

orijinal deri veya tabaklama elyaflarına dayalı kompozit deri;

4102

4114

4115

4011 70 zirai veya ormancılık taşıtları ve makineleri için lastik ve lastikler

4012

4,017 00,000 0
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deri eşyaların imalatı için uygun olmayan süslemeler ve diğer doğal ya da kompozisyon 

deri atıkları;

deri tozu, toz ve un

4201 00 000 0
Herhangi bir malzemeden yapılmış (giysiler, reçineler, dizlikler, battaniyeler ve benzeri 

ürünler dahil) hayvanlara yönelik saraçlık ve koşum ürünleri

Seyahat sandıkları, valizler, kozmetikler için evrak çantaları veya kişisel bakım setleri, iş 

kağıtları için kılıflar, evrak çantaları, okul çantaları ve el çantaları, gözlükler için 

dürbünler, kameralar, müzik aletleri, silahlar, kılıflar ve benzeri ürünler;

seyahat çantaları, yiyecek veya içecek için termos çantalar, kozmetik için el çantaları veya 

kişisel bakım kitleri, sırt çantaları, el çantaları ve erkekler için çantalar, alışveriş çantaları, 

cüzdanlar, cüzdanlar, coğrafi haritalar için kılıflar, sigara kutuları, torbalar, çalışma 

araçları çantaları, spor çantaları, şişe kılıfı, mücevher için kutular, pudra kutuları, çatal 

durumlarda

deri veya bileşim deri, plastik tabaka, tekstil malzemeleri, vulkanize lif ve benzeri kaplar

veya ka sesi veya tamamen veya baskın olarak bu tür malzemelerin veya kağıt ile kaplı

4203 Şunlar haricinde, gerçek deri veya derilerden yapılan giyim eşyası ve giyim aksesuarları;

4205 00 Diğer hakiki deri veya kompozisyon deri

4206 00 000 0
İç organlardan (ipekböceği ipekböceği bezleri hariç) ürünleri, tapalar, kabarcıklar veya 

tendonlar

4301

4101, 4102 veya 4103 pozisyonundaki ham deriler hariç, kürk ve kürk hammaddeleri 

(başlıklar, kuyruklar, pençeler ve diğer silt parçaları? Kürk ürünlerinin imalatına uygun 

süslemeler)

4302

Tabaklanmış veya işlenmiş kürk derileri (kafalar, kuyruklar, pençeler ve diğer parçalar 

veya bir kapak dahil), 4303 pozisyonunda belirtilenlerin dışında, birleştirilmemiş veya 

monte edilmiş (başka malzemeler eklemeden)

4303 Giyim eşyası, giyim aksesuarları ve diğer ürünlerden elde edilen doğal ürünler

4304 00 000 0 Kürk kumaşı ve bunlardan mamul eşya

Odun kütükleri, kütükler, dallar, fırça odun demetleri veya benzeri türlerdeki odun;

talaş veya talaş şeklinde odun;

talaş ve odun atıkları ve hurdaları, kütük, briket, granül veya benzeri türler şeklinde 

aglomere veya aglomere edilmemiş

4402 Kömür (kabuk veya fındık kömürü dahil), topaklanmış olsun olmasın

4403
Ağaç kabuğu, kabuğu veya öz odunu çıkarılmış veya çıkarılmamış veya kabaca 

kenarlanmış veya sökülmüş halde

Cooper odunu;

kıyılmış günlükleri;

odun yığınları, kazıkları ve direkleri, sivri fakat kesilmiş değil;

baston, şemsiye, el aleti veya benzeri ürünler için kullanılan ahşap, kabaca düzeltilmiş, 

ancak döndürülmemiş, kavisli veya başka şekilde işlenmemiş;

talaş ve benzeri ağaç

Ahşap yünü;

odun unu

4406 Demiryolu veya tramvay rayları için ahşap traversler

4404

4,405 00,000 0

4202

4203 10 000 1 hakiki deri ürünler

4401

4115
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4407
6 mm kalınlıkta uç derzleri olan veya olmayan derzleme veya parçalama, planya veya 

soyma ile elde edilen, işlenmemiş veya işlenmemiş ahşap malzemeler

4408

Yapıştırılmış kontrplak veya benzeri lamine ahşaplar için (ahşap laminatların ayrılması ile 

elde edilenler de dahil olmak üzere) kaplama levhaları ve uç yüzleri olsun veya olmasın, 

işlenmemiş veya planlanmamış, zımparalanmış, kesilmemiş veya kesilmemiş, 

planyalanmış veya soyulmuş olarak kesilerek veya ayrılarak elde edilen diğer keresteler 

bağlantıları, en fazla 6 mm kalınlık

4409

Kenarlık, uç veya düzlemlerin herhangi birindeki profilli kalıplar (oluklar, oluklar, oluklu, 

yivli kenarlı, kenarları, uçları veya düzlemleri şeklinde olan bir bağlantı ile) profilli 

kalıplar şeklinde kereste (tahtalar ve frizler dahil) Planyalama, taşlama, uç bağlantılarla ya 

da uçsuz olarak işlenmemiş ya da işlenmemiş

4410

Reçine veya diğer organik bağlayıcılarla emprenye edilmemiş veya emprenye edilmemiş, 

ahşap veya diğer ahşap esaslı malzemelerden yapılmış Yonga Levhalar, Yönlendirilmiş 

Yonga Levhalar (OSB) ve benzeri levhalar (örneğin gofret levhaları)

4411
Reçineler veya diğer organik maddelerin ilavesi veya ilavesi olmadan ahşabın veya diğer 

lignize malzemelerin ahşabı

4412 Yapıştırılmış kontrplak, kaplama paneller ve benzeri lamine ahşap malzemeler

4413 00 000 0 Tahta, blok, kiriş veya profil şekilli preslenmiş ahşap

4414 00 Resimler, fotoğraflar, aynalar veya benzeri ürünler için ahşap çerçeveler

Tahta kutular, sandıklar, ambalaj sandıkları veya tahtaları, varilleri ve tahtadan yapılmış 

benzer kapları;

ahşap kablo makaraları;

paletler, paletler ve diğer yükleme tahtaları, ahşap;

ahşap kabukları

4416 00 000 0
Perçinler dahil olmak üzere ahşabın, fıçıların, fıçıların, küvetlerin ve diğer işbirliği 

ürünlerinin ve bunların parçalarının

Tahta, tahta parça ve süpürge veya fırça kulplarından yapılmış aletler için aletler, kılıflar 

ve kulplar;

tahta ayakkabı pabuçları ve ayakkabı uzantıları

4418
Doğramacılık ve marangozluk işleri, ahşap, hücresel ahşap paneller, monte zemin 

panelleri, zona ve çatı zona dahil inşaat malzemeleri

4419 Yemek ve mutfak aksesuarları, ahşap

Ahşap mozaik ve kakma ürünleri;

mücevher veya çatal-bıçak takımı ve benzeri ürünler için ahşap tabut ve kutular;

figürinler ve diğer dekoratif ürünler, ahşap;

Bölüm 94'de belirtilmeyen ahşap mobilya parçaları

4421 Diğer ahşap ürünler

Doğal mantar, işlenmemiş veya işlenmemiş;

mantar atıkları;

ezilmiş, granül veya öğütülmüş mantar

4502 00 000 0

Dış tabaka çıkarılmış veya pürüzlü kesilmiş ya da dikdörtgen (kare dahil) bloklar, levhalar, 

tabakalar ya da şeritler halinde (mantarların ya da keskin kenarlı talaşların imalatı için 

boşluklar dahil) şeklinde doğal mantar

4503 Doğal Mantar Ürünleri

4504 Aglomera mantar (bağlayıcı ile veya olmadan) ve bunların eşyaları

Şeritlere veya bantlara bağlı olsun olmasın, dokuma malzemelerinden hasır ve benzeri 

ürünler;

4601

4417 00 000 0

4420

4501

4415
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Dokuma malzemeleri, dokuma ve benzeri dokuma malzemelerinin ürünleri, paralel şerit 

halinde örülmüş veya dokunmuş,

tabaka halinde, tamamlanmış veya tamamlanmamış (örneğin halılar, paspaslar, elekler)

Dokuma materyallerinden veya 4601 pozisyonundaki mallardan doğrudan yapılmış sepet, 

hasır ve diğer ürünler;

lif kabağı ürünleri

4701 00 Odun hamuru

4702 00 000 0 Odun hamuru, çözülebilir çeşitler

4703 Çözünebilir çeşitler dışında odun, soda veya sülfat selülozu

4704 Ahşap, sülfit selüloz, çözünen çeşitler dışında

4705 00 000 0 Mekanik ve kimyasal pişirme yöntemlerinin bir kombinasyonu ile elde edilen kağıt hamuru

4706
Yenilenmiş kağıt veya mukavvadan (atık kağıt ve atık) veya diğer lifli selülozik 

malzemelerden elde edilen kağıt hamuru

4707 Kurtarılabilir kağıt veya karton (atık kağıt ve atık)

4801 00 000 0 Rulo veya tabaka halinde gazete kağıdı

4801 veya 4803 pozisyonundaki kağıtlardan başka herhangi bir boyuttaki rulo veya 

dikdörtgen (kare dahil) yapraklarda, rulo halinde veya dikdörtgen (kare dahil) yapraklarda, 

yazmak, yazdırmak veya diğer grafik amaçlı kullanılan kaplanmamış kağıt ve karton;

el yapımı kağıt ve karton

Tuvalet kağıdı havluları veya yüz peçeteleri, havlular ve ev veya sağlık amaçlı diğer kağıt 

türleri, selüloz yünü ve selüloz elyaftan bir bez, kreplenmiş veya düzeltilmemiş, oluklu 

veya kaplanmamış, kabartılmış veya kabartılmamış, delikli veya deliksiz, boyalı veya 

boyanmamış

rulo veya tabaka halinde basılmış veya baskısız yüzey

4804
Kaplanmamış kraft kağıdı ve kraft kartonu, 4802 veya 4803 pozisyonlarında belirtilenlerin 

dışında rulo veya tabaka halinde

4805
Diğer kaplanmamış kağıt ve mukavvalar, bu gruba not 3'te belirtildiği gibi, daha fazla 

işlem yapılmadan veya işlenmeden rulo veya tabaka halinde

4806
Bitkisel parşömen, yağlı kağıt, aydınger kağıdı, cam ve diğer camlı saydam veya yarı 

saydam kağıtlar (rulo veya tabaka halinde)

4807 00

Çok katmanlı kağıt ve mukavvalar (düz kağıt tabakasını veya yapıştırıcı ile mukavva 

tabakalarını yapıştırmak suretiyle yapılır), yüzey kaplaması veya emprenye edilmeden, 

güçlendirilmiş veya desteklenmemiş, rulo halinde veya tabaka halinde

Oluklu kağıt ve mukavva (yapıştırılmış veya pürüzsüz dış tabakalara yapıştırılmış değil),

4803 pozisyonunda belirtilenler dışındaki kreplenmiş, kabartılmış veya delikli, rulo veya 

tabaka halinde

4809

Karbonsuz, kendinden kopyalama ve diğer kopyalama veya aktarma kağıtları (fotokopi 

makineleri veya ofset plakaları için kaplanmış veya emprenye edilmiş şablon kağıdı dahil), 

rulo halinde veya yazılı olarak basılmış veya baskısız

4810

Bir veya her iki tarafına kaolin (Çin kili) veya diğer inorganik maddeler içeren, bağlayıcı 

madde içeren veya içermeyen ve başka bir kaplama içermeyen, boyanmış veya 

boyanmamış, dekore edilmiş veya boyanmamış yüzeyli, baskılı veya baskısız kağıt ve 

kartonlar rulo şeklinde veya her boyutta dikdörtgen (kare dahil) sayfalar halinde

4803 00

4808

4601

4602

4802
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4811

Kağıt, karton, selüloz yünü ve bir selüloz elyaf levha, kaplanmış, emprenye edilmiş, lamine 

edilmiş, boyalı veya süslenmiş bir yüzeye sahip veya basılmış, 4803, 4809 veya 4810 

pozisyonundaki mallar hariç, her büyüklükte rulo veya dikdörtgen (kare dahil) yapraklarda

4812 00 000 0 Kağıt hamurundan filtre blokları, plakalar ve plakalar

4813 Sigara kağıdı, boyuta göre veya kitapçık veya tüp şeklinde kesilmiş olsun olmasın

Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları;

windows için şeffaf kağıt

4816

Karbonsuz, karbonsuz ve diğer kopya veya transfer kağıtları (4809 pozisyonundaki kağıtlar 

hariç), fotokopi makineleri için şablonlar ve kutularda paketlenmiş olsun olmasın kağıttan 

yapılmış ofset plakaları

Zarflar, mektup kartları, çizimsiz kartpostallar ve yazışma için kartlar, kâğıt veya 

kartondan;

kağıt kırtasiye setleri içeren kâğıt veya mukavva kutular, çantalar, kılıflar ve özetler

Tuvalet kağıdı ve benzeri kağıt, selüloz vatka veya ev veya sıhhi amaçlar için selüloz 

elyaftan bir tabaka, 36 cm genişliğini aşmayan veya boyut veya şekle kesilmiş rulolar 

halinde;

mendiller, kozmetik peçeteler, havlular, masa örtüleri, peçeteler, çarşaflar ve benzer ev 

eşyası, sıhhi veya tıbbi ürünler, giysi ve giysi aksesuarları, kağıt hamuru, kağıt, selüloz 

yünü veya selüloz lifi kumaşından ürünler:

4818 50 000 0 giysi ve giyim aksesuarları

perakende, satış amaçlı olmayan, cerrahi, tıbbi veya hijyen amaçlı kullanılan diğer ürünler;

diğer

Karton, kutu, kutu, torba, çanta ve kağıt, karton, selüloz yünü veya selüloz elyaftan bir 

bezden yapılmış diğer ambalaj kapları;

kurumlarda, mağazalarda veya benzeri amaçlarla kullanılan dosya dolapları, mektup 

tepsileri ve benzeri ürünler, kağıt veya kartondan kutular

Kayıt dergileri, defterler, defterler, sipariş defterleri, makbuz defterleri, mektuplar, notlar, 

günlükler ve benzeri ürünler için defterler, defterler, kurutma kağıdı içeren not defterleri, 

çıkarılabilir ciltler (yırtma kağıtları veya diğerleri için), klasörler, klasörler, kendi kendini 

kopyalama işi kağıt veya kartondan formlar, yapraksız kopya setleri ve diğer kırtasiye 

malzemeleri;

Örnekler veya koleksiyonlar ve kitap kapakları için albümler, kağıt veya kartondan

4821 Basılı olsun veya olmasın her türlü kağıt veya kartondan etiket ve etiketler

4822
Makaralar, makaralar, makaralar ve benzeri tutucular, kağıt hamurundan, kağıttan veya 

kartondan (delikli veya deliksiz, güçlendirilmiş veya güçlendirilmemiş)

Kağıt, karton, selüloz yünü ve diğer boyutta veya şekilde kesilmiş bir selüloz elyaftan 

tabaka;

diğer kağıt hamurundan, kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya bir selüloz elyaftan 

yapılma diğer eşya

4901
Basılı kitaplar, broşürler, el ilanları ve benzeri basılı materyaller (tek sayfalarda olsun 

olmasın)

4902
Gazete, dergi ve diğer süreli yayınlar (resimli olsun olmasın), reklam materyali içerip 

içermediği

4903 00 000 0 Resimli kitaplar, çizim ve boyama kitapları, çocuk kitapları

4904 00 000 0 Basılı veya el yazması, ciltli veya ciltsiz, resimli veya gösterilmemiş notalar

4819

4820

4823

4817

4818

4818 90

4814
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4905
Coğrafi ve hidrografik haritalar veya atlaslar, duvar haritaları, topografik planlar ve basılı 

küreler dahil olmak üzere her türlü benzer harita

Elle yapılan orijinalleri temsil eden mimari, mühendislik, endüstriyel, ticari, topografik 

veya benzeri amaçlar için planlar ve çizimler;

el yazısı metinleri;

Yukarıdaki ürünlerin hassaslaştırılmış kâğıt ve karbon kopyalarında fotografik 

reprodüksiyonlar

Posta pulları, devlet görev damgaları veya benzer pullar, tanınmış bir nominal değere sahip 

oldukları veya sahip oldukları ülkede hızlı, güncel veya yeni sayılar;

pul kağıdı;

banknotlar;

kitapları kontrol et

hisse senetleri, tahviller veya tahviller ve benzeri menkul kıymetler

4908 Çıkartmalar (decalcomania)

Basılı veya resimli kartpostallar;

tebrik kartı, mesaj veya mesajı olan veya gösterilmeyen veya gösterilmeyen, zarflı veya 

zarfsız, dekorasyonlu veya taslaksız kartlar

4910 00 000 0 Ayırma takvimleri dahil her türlü basılı takvimler

4911 Basılı reprodüksiyonlar ve fotoğraflar dahil diğer basılı materyaller

5001 00 000 0 Koza yürüdü? Spit, gevşemek için uygun

5002 00 000 0 Ham İpek (Çözümsüz)

5003 00 000 0
İpek atıkları (gevşemeye uygun olmayan kozalar, koza filamentleri atıkları ve kopmuş 

hammaddeler dahil)

5004 00 İpek iplik (ipek atık ipliği hariç), perakende satışa sunulmamış

5005 00 İpek iplik, perakende satışa sunulmadı

Perakende satışa hazır ipek iplik ve ipek atık ipliği;

ipekböceği lif

5007 İpek veya ipek atıkları

5101 Yün taranmış veya taranmamış

5102 Hayvan kılı, ince veya kaba, karde edilmemiş veya taranmamış

5103
Yün veya ince veya kaba hayvan kıllarından elde edilen, eğirme atıkları dahil, ancak 

kopmuş hammaddeler hariç

5104 00 000 0 Yün veya ince veya kaba hayvan kıllarından dağılmış ham maddeler

5105 Yünlü ve ince veya kaba hayvan kılı, karde veya taranmış

5106 İplik eğirme yün, perakende satışa hazır değildir

5107 Penye ipliği, perakende satışa sunulmadı

5108 Perakende satışa sunulmamış, ince tüylü hayvanların ipliği (donanım veya penye iplik)

5109 Perakende satışa hazır yün veya ince hayvan kıllarından iplikler

5110 00 000 0 Perakende satışa hazır olsun ya da olmasın, hayvan ya da at kılı iri iplik

5111 Yün iplikten veya ince hayvan kılından eğrilmiş iplikten yapılan kumaşlar

5112 Penye ipliği veya ince hayvan kıllarından penye ipliği dokuma kumaşlar

5113 00 000 0 Kaba hayvan veya at kılı kumaşları

5201 00 Pamuk lifi, karde edilmemiş veya taranmamış

5202 Pamuk lifi atığı (eğirme atığı ve yontma malzemesi dahil)

5203 00 000 0 Pamuk lifi taranmış veya taranmış

5204 Perakende satışa hazır olsun veya olmasın, pamuk ipliği dikmek

5006 00

4906 00 000 0

4907 00

4909 00 000 0
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5205
Ağırlık itibariyle% 85 veya daha fazla miktarda pamuk lifi içeren pamuk ipliği (dikiş 

iplikleri hariç), perakende satışa sunulmamış

5206
Ağırlığa göre% 85'ten az pamuk elyafı içeren pamuk ipliği (dikiş iplikleri hariç), 

perakende satışa hazır değildir

5207 Perakende satışa hazır hale getirilmiş pamuk ipliği (dikiş iplikleri hariç)

5208
85 ağırlık içeren pamuklu kumaşlar. 200 g / sq'den fazla olmayan bir yüzey yoğunluğuna 

sahip% veya daha fazla pamuk lifi. m

5209
85 ağırlık içeren pamuklu kumaşlar. 200 g / sq'den daha fazla yüzey yoğunluğuna sahip 

pamuk liflerinin% veya daha fazlası. m

5210
Ağırlık olarak% 85'ten az pamuk elyafı içeren pamuklu kumaşlar, çoğunlukla veya sadece 

kimyasal elyaflarla harmanlanmış, yüzey yoğunluğu 200 g / sq'den fazla olmamalıdır. m

5211
Ağırlık olarak% 85'ten az pamuk içeren pamuklu kumaşlar, çoğunlukla veya yalnızca 

kimyasal liflerle harmanlanmış, yüzey yoğunluğu 200 g / sq'den fazla olan pamuk lifleri. m

5212 Diğer pamuklu kumaşlar

Ham keten veya keten işlenmiş fakat eğirilmemiş;

keten çekme ve atık (eğirme atıkları ve serpilmiş hammaddeler dahil)

Kenevir (Cannabis sativa L.), çiğ veya işlenmiş fakat eğirilmemiş;

çekme ve kenevir atıkları (eğirme atıkları ve serpilmiş hammaddeler dahil)

Jüt lifi ve diğer tekstil tomurcuk elyafları (keten, kenevir ve rami hariç), işlenmiş veya 

işlenmemiş fakat eğirilmemiş;

bu elyafların çekilmesi ve atılması (eğirme atıkları ve serpilmiş hammaddeler dahil)

Hindistan cevizi lifi, abaküs (manila keneviri veya musa textilis nee), rami ve diğer bitkisel 

tekstil elyafları, başka bir yerde belirtilmemiş veya dahil edilmemiş, işlenmemiş veya 

işlenmemiş halde bükülmüş;

bu elyafların çekilmesi ve atılması (eğirme atıkları ve serpilmiş hammaddeler dahil)

5306 Keten iplik

5307 Jüt elyafından veya 5303 pozisyonundaki diğer tekstil liflerinden iplik

Diğer bitkisel tekstil elyaflarından iplikler;

kağıt ipliği

5309 Keten kumaşlar

5310 Jüt elyafından veya 5303 pozisyonundaki diğer tekstil elyaflarından yapılmış kumaşlar

Diğer bitkisel tekstil elyaflarından kumaşlar;

kağıt ipliği kumaşları

5401 Perakende satış için hazır olsun veya olmasın insan yapımı ipliklerin dikiş iplikleri

5402
67 dtex'ten daha düşük doğrusal yoğunluktaki sentetik monofilamentler dahil, perakende 

satışa sunulmamış sentetik multifilament iplikler (dikiş ipliği hariç)

5403
67 dtex'ten daha düşük lineer yoğunluklu yapay monofilamentler dahil, perakende satışa 

sunulmamış, karma suni iplikler (dikiş iplikleri hariç)

Monofilament sentetik doğrusal yoğunluk 67 dtex veya daha fazla ve enine kesit boyutu 1 

mm'den fazla olmayan;

5 mm'den fazla olmayan sentetik tekstil malzemelerinin düz ve benzeri iplikleri (örneğin 

yapay saman)

67 dtex veya daha fazla ve enine kesit büyüklüğü 1 mm'den fazla olmayan doğrusal 

yoğunluktaki yapay monofilamentler;

5 mm'den fazla olmayan yapay tekstil malzemelerinin yassı ve benzeri dişleri (örneğin 

yapay saman)

5311 00

5404

5,405 00,000 0

5303

5305 00 000 0

5308

5301

5302
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5,406 00,000 0 Bileşik kimyasal iplikler (dikiş iplikleri hariç), perakende satış için hazır

5407
5404 pozisyonundaki malzemelerden yapılmış kumaşlar da dahil olmak üzere, sentetik 

multifilament ipliklerden kumaşlar

5408
5405 pozisyonundaki malzemelerden yapılmış kumaşlar dahil olmak üzere suni 

multifilament ipliklerden kumaşlar

5501 Sentetik filament çekici

5502 İnsan yapımı iplikçik

5503 Sentetik elyaflar, karde edilmemiş, taranmamış ya da eğirme için hazırlanmamış

5504 Taraklama, taraklama veya diğer eğirme işlemlerine tabi olmayan suni elyaf

5505 Kimyasal elyaf atıkları (tarak çekme, eğirme atığı ve yontma hammadde dahil)

5506 Sentetik elyaflar, taranmış, taranmış veya başka bir şekilde eğirmek için hazırlanmış

5507 00 000 0 Eğirmek için taranmış, taranmış veya başka şekilde hazırlanmış suni lifler

5508 Perakende satışa hazır olsun ya da olmasın, kimyasal liflerin dikiş ipliği

5509 Sentetik elyaf iplik (dikiş ipliği hariç), perakende satışa sunulmadı

5510 Perakende satışa sunulmamış suni elyaftan (dikiş ipliği hariç) yapılan iplik

5511 Perakende satışa hazır kimyasal lif ipliği (dikiş ipliği hariç)

5512 Bu elyafların ağırlıkça% 85 veya daha fazlasını içeren sentetik elyaf kumaşlar

5513
Ağırlıkça% 85'ten az içeren sentetik elyaf kumaşlar. bu liflerin% 170'i, esasen veya sadece 

pamuk lifleriyle karıştırılarak, yüzey yoğunluğu 170 g / sq'den fazla değildir. m

5514
170 g / sq'den daha fazla bir yüzey yoğunluğuna sahip olan, esasen veya sadece pamuk 

elyafı ile karıştırılmış, ağırlıkça% 85'ten daha az içeren sentetik elyaf kumaşlar. m

5515 Diğer sentetik elyaf kumaşlar

5516 Yapay Elyaf Kumaşlar

Tekstil malzemelerinden pamuk yünü ve bunlardan elde edilen ürünler;

5 mm'yi aşmayan (aşağı) tekstil elyafları, tekstil tozu ve nodülleri

5602
Emprenye edilmiş, kaplanmış veya kaplanmamış, çoğaltılmış veya çoğaltılmamış olsun 

veya olmasın keçe veya keçe

5603
Aşağıdakiler hariç, dokunmamış materyaller (emprenye edilmiş, kaplanmış veya 

kaplanmamış, çoğaltılmış veya çoğaltılmamış):

5603 14 100 1
150 g / sq yüzey yoğunluğuna sahip dokunmamış malzemelere dayanan PVC kaplamalı 

masa örtüsü. m

5603 94
150 g / m2'den daha fazla yüzey yoğunluğuna sahip dokunmamış malzemelere dayalı PVC 

kaplamalı diğer masa örtüleri, diğer

Tekstil kaplamalı kauçuk iplik ve kordon;

5404 veya 5405 pozisyonundaki düz ve benzeri tekstil iplikleri, emprenye edilmiş, 

kaplanmış veya kauçuk veya plastik ile kaplanmış

5605 00 000 0

Tekstil ipliği veya 5404 veya 5405 pozisyonunda yer alan düz veya benzeri bir iplik olan, 

bir iplik, şerit veya bant veya toz şeklinde metal ile birleştirilmiş veya metal ile kaplanmış 

olan metalize, yapışmış veya takılmamış bir iplik

Jilet ve yassı diş ve 5404 veya 5405 pozisyonundaki dişe benzer, gimbal (5605 pozisyon ve 

dişi at kılı hariç);

şönil iplik (flokajlı şönil dahil);

ilmekledi iplik

Örgülü ya da örgülü olsun ya da olmasın sicim, kordon, ip ve kablolar ve emprenye edilmiş 

olsun

ya da olmasın, kaplanmış olsun veya olmasın, kauçuk veya plastikle kaplanmış olsun 

olmasın

Sicim, ip veya ipten dokunmuş ağlar;

5607

5608

5601

5604

5606 00
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hazır balık ağları ve diğer tekstil malzemelerinden hazır ağlar

5 609 00 000 0
5404 veya 5405 pozisyonunda yer alan düz veya benzeri iplikler, sicim, kordon, halatlar 

veya kablolar, başka bir yerde belirtilmemiş veya dahil edilmemiş

5801 Kazık ve şönil kumaşlar, 5802 veya 5806 pozisyonları dışındakiler

5806 pozisyonundaki dar kumaşlar hariç, havlu havlu ve benzeri havlu kumaşlar;

5703 pozisyonunda yer alan ürünler hariç tafted tekstil malzemeleri

5803 00 Leno kumaşlar, 5806 pozisyonundaki dar kumaşlar dışındaki

Tül ve diğer örgü kumaşlar, dokuma kumaşlar hariç, örme ya da tığ işi kumaşlar;

6002 - 6006 pozisyonlarındaki resimler hariç, şeritler halinde veya ayrı süslemeler 

biçiminde dantel

5805 00 000 0
Belçika, Obusson, Beauvais halıları ve benzer halılar ve halılar gibi elle dokunmuş halılar, 

bir iğne ile işlenmiş (örneğin, saten dikiş, çapraz), bitmiş veya hazırlanmamış

5807 pozisyonundaki ürünler dışındaki dar kumaşlar;

dar kumaşlar bacaksızdır, yapıştırma (boldyuk)

5807
Tekstil malzemelerinin etiketleri, amblemleri ve benzeri ürünleri, parçalar halinde, şeritler 

halinde veya kesilmiş veya kesilmiş, ancak işlemeli değil

Bir parça halinde örgü;

örme veya tığ işi hariç, bir parçada nakış olmadan kaplama malzemeleri;

fırçalar, pompons ve benzeri ürünler

Başka bir yerde belirtilmeyen veya yer almayan giysilerde, mobilya kumaşlarında veya 

benzer amaçlarla kullanılan, 5605 pozisyonunda yer alan metal ipliklerden yapılmış metal 

iplikler ve kumaşlar

5810 Parça halinde, kurdeleli veya ayrı süslemeli nakışlar

5811 00 000 0

5810 pozisyonundaki nakışlar hariç, yumuşak bir tabakaya dikilerek veya başka yollarla 

bağlanmış bir veya daha fazla tekstil malzemesi tabakasından oluşan bir parçadaki 

kapitone tekstil malzemeleri

Kitap ciltleri veya benzeri amaçların yapımında kullanılan, katlanmış veya nişastalı tekstil 

malzemeleri;

aydınger kağıdı;

boyama için astarlanmış tuval;

şapka çerçeveleri için bortovka ve benzeri sert tekstil malzemeleri

5902
Naylon veya diğer poliamid, polyester veya yüksek mukavemetli viskoz ipliklerden 

yapılmış lastikler için kord malzemeleri

5903
5902 pozisyonundaki malzemeler dışındaki, emprenye edilmiş, kaplanmış veya plastiklerle 

çoğaltılmış tekstil malzemeleri

Linolyum, kesilmiş ya da şeklinde kesilmemiş;

5901

5904

5806

5808

5809 00 000 0

5705 00 Diğer halılar ve tekstil yer döşemeleri (bitmiş olsun veya olmasın)

5802

5804

5702
Kilim, sumak, kermani ve benzeri el yapımı halılar dahil, dokuma halılar ve diğer tekstil 

zemin kaplamaları

5703 Halılar ve diğer tekstil yer döşemeleri, kümelenmiş, bitmiş veya hazırlıksız

5704
Halılar ve diğer tekstil yer döşemeleri keçe veya keçeli, aşılı veya kilitli olmayan 

(bitmemiş olsun veya olmasın)

5608

5701 Düğümlü halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (bitmiş olsun veya olmasın)
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tekstilde kesilmiş olsun olmasın tekstil esaslı zemin kaplamaları

5905 00 Tekstil malzemelerinden duvar kaplamaları

5906 Lastikli tekstil malzemeleri, 5902 pozisyonundaki malzemeler hariç

Tekstil malzemeleri, başka şekilde emprenye edilmiş veya kaplanmış;

tiyatro sahnesi olan boyalı tuvaller, sanat stüdyoları için zeminler veya benzeri

Lambalar, gazyağı, çakmaklar, mumlar veya benzeri ürünler için dokunmuş, örülmüş veya 

örme tekstil fitilleri;

emprenye edilmiş olsun olmasın, gazlı fenerler ve akkor gazlı ağlar için boru şeklinde 

örme kumaşlar için emprenye edilmiş ağlar

5909 00
Tekstil hortumlar ve benzeri tekstil borular; astarlı, kılıfsız veya kılıfsız veya diğer 

malzemelerin aksesuarları

5910 00 000 0

Konveyör bantlar veya tahrik bantları veya tekstil malzemelerinden bantlar, emprenye 

edilmiş, kaplanmış veya kaplanmamış, çoğaltılmış veya plastik ile çoğaltılmamış veya 

çoğaltılmamış veya metal veya başka bir malzeme ile takviye edilmiş olsun olmasın

5911 Not: 7'de belirtilen teknik amaçlı tekstil malzemeleri ve ürünleri, aşağıdakiler haricinde:

5911 20 000 0 elek bezi, bitmiş veya hazırlıksız

6001 Uzun tüylü ve havlu kumaş dahil olmak üzere örme veya tığ işi kazık bezi

6002

Ağırlık olarak% 5 veya daha fazla elastomerik veya lastik iplikler içeren, 6001 

pozisyonundakiler dışında 30 cm'yi geçmeyen bir genişliğe sahip örme veya tığ işi 

kumaşlar

6003
6001 veya 6002 pozisyonundaki örme kumaşlar dışında, 30 cm'yi geçmeyen genişlikte 

örme veya tığ işi kumaşlar

6004
Ağırlık olarak% 5 veya daha fazla elastomerik veya kauçuk iplikler içeren, 6001 

pozisyonundakiler dışında 30 cm'yi aşan bir genişliğe sahip örme veya tığ işi kumaşlar

6005
Temel örme kumaşlar (galon yapmak için örme makinelerinde örme olanlar dahil), 6001 - 

6004 pozisyonlarındaki örme kumaşlar hariç

6006 Diğer örme veya tığ işi kumaşlar

6104 51 - 6104 59 etek veya pantolon, örme veya tığ işi

6103 43 000 sentetik iplikler, pantolonlar, önlükler ve kayışlar ile tulumlar, pantolonlar ve şortlar

6103 49 000
diğer tekstil malzemelerinden, önlüklü ve askılı tulumlar, şortlar, pantolonlar, örme 

pantolonlar

6104

Takımlar, takımlar, ceketler, blazerler, elbiseler, etekler, etekler, pantolonlar, pantolonlar, 

önlükler ve kayışlar ile tulumlar, pantolonlar ve şortlar (banyo hariç), örme veya tığ işi, 

kadınlar için veya kızlar için:

6103
Takım elbise, set, ceket, blazer, pantolon, önlük ve askılı tulum, pantolon ve şort (banyo 

hariç), erkekler için veya diğer çocuklar için örme veya tığ işi

6103 41 000 0
yünlü veya ince hayvan kıllarından, pantolonlardan, önlük ve kayışlardan tulumlar, 

pantolonlar ve şortlardan

6103 42 000 pamuk ipliği, pantolon, önlük ve kayışlı tulum, pantolon ve şort

5908 00 000 0

6101

6103 pozisyonunda yer alan ürünler hariç, erkekler veya erkekler için paltolar, kısa 

paltolar, pelerinler, yağmurluklar, ceketler (kayaklar dahil), ön camlar, rüzgarlıklar ve 

benzeri ürünler (örme veya tığ işi)

6102

6104 pozisyonunda yer alan ürünler dışındaki kadınlar veya kız çocukları için paltolar, kısa 

paltolar, pelerinler, yağmurluklar, ceketler (kayaklar dahil), ön camlar, rüzgarlıklar ve 

benzeri ürünler (örme veya tığ işi)

5904

5907 00 000 0
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6111 Çocuk giyimi ve trikotaj veya örülmüş çocuk giyim aksesuarları

6113 00 5903, 5906 veya 5907 pozisyonundaki örme veya tığ işi kumaşlardan yapılmış giysiler

Diğer örme veya tığ işi giyim aksesuarları;

(ör. triko veya tığ işi giyim veya giysi aksesuarları, aşağıdakiler hariç):

6203
Takım elbise, set, ceket, blazer, pantolon, önlük ve kayışlı tulum, pantolon ve şort (mayo 

hariç), erkekler ve erkekler için

6203 11 000 0 yünlü veya ince hayvan kıllarından erkekler veya erkekler için takım elbise

6,203 12,000 0 sentetik iplikten erkekler veya erkekler için takım elbise

6117 80 100 1
üst ekstremitede lenfovenöz yetmezliği olan, örme veya tığ işi, elastik veya lastikleşmiş 

hastalar için manşetler

6201

Paltolar, kısa paltolar, pelerinler, yağmurluklar, ceketler (kayaklar dahil), ön camlar, 

rüzgarlıklar ve benzeri ürünler, erkekler veya erkekler için, 6203 pozisyonundaki ürünler 

hariç

6202
Paltolar, kısa paltolar, pelerinler, yağmurluklar, ceketler (kayaklar dahil), ön camlar, rüzgar 

barınakları ve benzeri ürünler (6204 pozisyonu dışındakiler)

6115

Külotlu çoraplar, çoraplar, çoraplar, çoraplar ve ayak destekleri ve dağıtılmış basınçlı 

(örneğin varisli damarlar için çoraplar) ve tabanı olmayan, örme veya tığ işi olan 

ayakkabılar dahil olmak üzere diğer çoraplar dahil

6116 Eldivenler, eldivenler ve eldivenler, örme veya tığ işi

6117

6 117 10 000 0 şal, eşarp, susturucu, manto, peçe ve benzeri ürünler, örme, tığ işi veya tığ işi

6110 Kazak, hırka, hırka, yelek ve benzeri ürünler, örme veya tığ işi

6112 Spor, kayak ve mayo, örme veya tığ işi

6114 Örme veya tığ işi diğer giysiler

6108
Kadınlar veya kızlar için, örme veya tığ işi, kombine, kombinezon, külot, kısa pantolon, 

gecelik, pijama, sabahlık, bornoz, ev bornozları ve benzeri ürünler

6108 21 - 6108 29 kadınlar için veya kız çocukları için külot ve külot

6109 Tişörtler, kollu sweatshirtler ve diğer triko kazaklar, örme veya tığ işi

6106 Kadınlar veya kızlar için örme veya tığ işi bluzlar, bluzlar ve bluzlar

6107
Aşağıdakiler dışında, erkekler veya erkekler için, külotlar, külotlar, gecelikler, pijamalar, 

bornozlar, bornozlar ve benzeri ürünler, örme veya tığ işi.

6107 11 - 6107 19 erkek veya erkek külotu ve külotu

6104 61 - 6104 69 pantolonlar, önlükler ve kayışlar ile tulumlar, pantolonlar ve şortlar, örme veya tığ işi

6105 Erkek veya erkek çocuklar için örme veya tığ işi gömlekler
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6204 22 100 0 pamuk ipliğinden endüstriyel ve profesyonel bayan veya kız setleri

6204 22 800 0 diğer kadın veya pamuk ipliği setleri

6204 23 100 0 sentetik iplikten endüstriyel ve profesyonel kadın veya kız setleri

6204 19 100 0 yapay iplikler ile kadınlar için veya kızlar için kostümler

6204 19 900 0 diğer tekstil malzemelerinden kadınlar veya kız çocukları için diğer kıyafetler

6204 21 000 0 yünlü veya ince hayvan kıllarından kadınlar veya kızlar için setler

6,204 11,000 0 yün veya ince hayvan kıllarından kadınlar veya kızlar için

6,204 12,000 0 kadınlar için veya pamuk ipliğinden kızlar için takım elbise

6204 13 000 0 kadınlar için veya sentetik ipliklerdeki kızlar için

6203 29 300 0 erkek veya erkek yün veya ince hayvan kılı setleri

6203 29 900 0 erkekler veya erkekler için diğer tekstil malzemeleri setleri

6204
Takım elbise, set, ceket, blazer, elbise, etek, etek, pantolon, pantolon, önlük ve kayışlı 

tulum, bayan ve kız çocukları için pantolon ve şort (mayo hariç):

6203 23 800 0 sentetik iplikten erkekler veya erkekler için diğer takımlar

6203 29 110 0 endüstriyel ve erkek takımlar, erkek veya erkek çocuklar için suni iplikler

6203 29 180 0 yapay iplikler ile erkekler için diğer takımlar

6203 22 100 0 pamuk ipliği üretimi ve profesyonel erkek veya erkek setleri

6203 22 800 0 erkekler veya pamuk ipliği olan erkekler için diğer

6203 23 100 0 sentetik iplikten erkekler veya erkekler için üretim ve profesyonel setler

6203 19 100 0 pamuk ipliğinden yapılmış erkek veya erkekler için takım elbise

6203 19 300 0 yapay iplikten erkekler veya erkekler için takım elbise

6203 19 900 0 erkekler için veya diğer tekstil malzemelerinden erkekler için takım elbise
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6209 Çocuk giyim ve çocuk giyim aksesuarları

6210
5602, 5603, 5903, 5906 veya 5907 pozisyonlarındaki malzemelerden yapılmış giyim 

eşyaları

Spor, kayak ve mayo;

diğer giyim eşyaları

6212
Sutyenler, kayışlar, korseler, askılar, jartiyer ve benzer eşya ve bunların parçaları, örme 

veya tığ işi veya örme olmayan

6211

6213 şallar

6214 Şal, eşarp, susturucu, manto, peçe ve benzeri ürünler

6207
Diğer tişörtler ve iç çamaşırlar, iç çamaşırlar, iç çamaşırlar, gecelikler, gecelikler, 

pijamalar, bornozlar, bornozlar ve benzeri ürünler:

6207 11 - 6207 19 erkekler veya erkekler için pantolon veya külot

6208
Diğer tişörtler ve iç çamaşırlar, kombinasyonlar, kombinezonlar, iç çamaşırları, kısa 

pantolonlar, gecelikler, pijamalar, sabahlıklar, bornozlar, sabahlıklar ve benzeri ürünler

6204 49 900 0
kadınlar veya kızlar için diğer tekstil malzemelerinden (ipek iplik veya ipek atık ipliğin 

tekstil malzemeleri hariç) yapılmış elbiseler

6205 Erkek gömlekleri

6206 Kadınlar veya kızlar için bluzlar, bluzlar ve bluzlar

6204 43 000 0 kadınlar için veya sentetik ipliklerdeki kızlar için elbiseler

6204 44 000 0 yapay iplikler ile kadınlar için veya kızlar için elbiseler

6204 49 100 0 ipek iplik veya ipek atık ipliğinden yapılmış elbiseler, bayan veya kız çocukları için

6204 29 900 0 diğer tekstil malzemelerinden kadınlar ve kızlar için diğer setler

6204 41 000 0 yün veya ince hayvan kıllarından kadınlar veya kızlar için elbiseler

6204 42 000 0 pamuk ipliğinden kadın veya kız elbiseleri

6204 23 800 0 kadınlar için veya sentetik iplikler için diğer kızlar

6204 29 110 0 Kadınlar için veya kızların setleri, endüstriyel ve suni diş ipliği profesyonelleri için

6204 29 180 0 kadınlar için veya yapay iplikler için diğer kızlar

6204 23 100 0 sentetik iplikten endüstriyel ve profesyonel kadın veya kız setleri
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Diğer hazır giyim aksesuarları;

giysi veya giysi aksesuarlarının parçaları, 6212 pozisyonunda belirtilenler hariç

Perdeler (perdeler dahil) ve iç perdeler;

Pelet veya yatak başı

6305 Paket çanta ve torbalar

Brandalar, tenteler, tenteler;

çadır;

tekneler, rüzgar sörfü panoları veya kara taşıtları için yelkenler;

kamp malzemeleri

6307 Aşağıdakiler dışında, giyim modelleri dahil olmak üzere diğer bitmiş ürünler

6307 20 000 0 can yelekleri ve kemerler

6308 00 000 0

Kümeler, comp. ambalajlı veya perakende satış için, halı, duvar halısı, nakışlı masa örtüsü 

veya peçete veya benzeri tekstil ürünlerinin imalatı için, aksesuarlarla veya aksesuarsız 

kumaşlardan ve ipliklerden veya iplikler

6403 12 000 0
kayak ayakkabısı, kros kayağı ayakkabısı ve snowboard botları, lastik, plastik, hakiki veya 

kompozit deri tabanlar ve hakiki deri üst

Ayakkabı parçaları (bağlı veya bağlı olmayan ana iç tabanı bulunan üst ayakkabılar için 

boşluklar dahil);

tabanlık, topuklu ayakkabı ve benzeri ürünler;

tozluklar, tozluklar ve benzeri ürünler ve bunların ayrıntıları

Şapka formları, şapka boşlukları ve keçe kapakları, şekilsiz, kenarlıksız;

Keçe (uzunlamasına kesitli dahil) düz ve silindirik boşluklar
6501 00 000 0

6404 Kauçuk, plastik, deri veya deri bileşimli ayakkabı tabanı ve tekstil üst ile ayakkabı

6405 Diğer ayakkabılar

6406

6401

Tabanı, tabanına tutturulmamış ve tabanı, ipliğe veya saç tokasına veya çiviyle veya 

vidayla veya perçinli veya benzeri herhangi bir şekilde bir taban veya kauçuk üst kısmı 

olan su geçirmez ayakkabılar

6402 Taban ve üstü kauçuk veya plastikten yapılmış diğer ayakkabılar

6403 Aşağıdakiler hariç, kauçuk, plastik, deri veya deri bileşimli ve deri üst tabanlı ayakkabılar:

6306

6309 00 000 0 İkinci el kıyafet ve diğer ürünler

6310
Kullanılan veya yeni paçavra, sicim, ip, ip ve kablo parçaları ile sicim, ip, ip veya kablo 

ürünleri, kullanılmış tekstil malzemelerinden

6301 Seyahat battaniyeleri ve battaniyeleri

6302 Keten yatak, yemek odası, tuvalet ve mutfak

6303

6304 9404 pozisyonundaki ürünler hariç diğer dekoratif ürünler

6215 Kravatlar, papyonlar ve boyun atkısı

6.216 00.000 0 Eldivenler, eldivenler ve eldivenler

6217

6214 Şal, eşarp, susturucu, manto, peçe ve benzeri ürünler
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6502 00 000 0
Herhangi bir malzemeden, şeritsiz, astarsız ve bitimsiz şeritlerin birleştirilmesiyle 

dokunmuş veya yapılmış yarı mamul şapka ürünleri

Şapka ve diğer başlıklar, kıvrımlı ya da herhangi bir malzemeden şeritlerin 

birleştirilmesiyle yapılmış, kaplı olsun ya da olmasın,

veya kesilmiş

Örme veya tığ işi veya dantel, keçe veya diğer tekstil malzemelerinin bir bütününün (çizgili 

olmayan) şapkaları ve diğer şapkaları (astarlı olsun olmasın, olsun olmasın);

Astarlı veya astarsız ya da süslemeli ya da süslemesiz her türlü malzemeden yapılmış saç 

fileleri

6506 Çizilmiş veya kesilmiş olsun ya da olmasın, diğer şapkalar

6507 00 000 0 Şeritler, astarlar, kılıflar, çözgü, çerçeveler, siperlikler ve şapka bağları

6601
Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (kamış şemsiyeleri, bahçe şemsiyeleri ve benzeri 

şemsiyeler dahil)

6602 00 000 0 Bastonlar, bastonlar, kamçılar, kamçılar ve benzeri ürünler

6603 6601 veya 6602 pozisyonundaki ürünler için parçalar, döşeme parçaları ve aksesuarlar

6701 00 000 0

Tüylü veya tüylü kuşların derileri ve diğer kısımları, tüyler, tüylerin kısımları, tüyler ve bu 

malzemelerden yapılmış ürünler (0505 pozisyonundaki ürünler ve işlenmiş gövdeler ve 

tüylerin gövdeleri hariç)

Yapay çiçekler, yapraklar ve meyveler ve bunların parçaları;

yapay çiçek, yaprak veya meyveden ürünler

İnsan saçı taranmış, inceltilmiş, ağartılmış veya başka şekilde işlenmiş;

peruk veya benzeri ürünlerin üretimi için hazırlanmış yün veya diğer hayvan kılı veya 

diğer tekstil malzemeleri

İnsan saçı veya hayvan kılından veya tekstil malzemelerinden peruklar, takma sakallar, 

kaşlar ve kirpikler, kaplamalar ve benzeri ürünler;

başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan insan saçı eşyaları

6801 00 000 0 Parke taşları, bordürler ve doğal taştan döşeme plakaları (arduvaz hariç)

Anıtlar veya inşaatlar için işlenmiş (arduvaz hariç) ve 6801 pozisyonundaki mallar hariç, 

bunlardan yapılmış ürünler;

mozaikli küpler ve doğal taştan (slate dahil) taban ve benzeri olmayan ürünler için küpler;

yapay renkli granüller, cipsler ve doğal taş tozu (arduvaz dahil)

6803 00 İşlenmiş kayrak ve kayrak veya yığılmış kayrak eşya

6804

Öğütme taşları, öğütme taşları, öğütme taşları ve destekleyici yapısız benzer ürünler, 

öğütme, bileme, parlatma, yerleştirme veya kesme işlemleri, elle bileme veya cilalama 

taşları ve doğal taş parçaları, aglomere edilmiş doğal veya suni aşındırıcılar veya 

seramikler, diğer malzemelerden parçalar ile veya parçalar olmadan montaj

6805 Dokuma, kağıt, karton veya başka bir bazda doğal veya yapay aşındırıcı toz veya tahıl

Cüruf yünü, mineral yün ve benzeri mineral yün;

katmanlı vermikülit, genişletilmiş killer, köpüklü cüruf ve benzeri genişletilmiş mineral 

ürünler;

6811 veya 6812 pozisyonundaki ürünler veya grup 69 hariç, ısı yalıtıcı, ses yalıtıcı veya 

ses emici mineral madde karışımları ve ürünleri

6807
Asfalt veya benzeri malzemelerden yapılmış ürünler (örneğin, petrol bitüm veya kömür 

katranı zifti)

6808 00 000 0

Paneller, levhalar, fayanslar, bloklar ve benzeri bitkisel lifler, saman veya tahta yongaları, 

cipsler, parçacıklar, talaş veya diğer ahşap atıkları, çimento, alçı veya diğer mineral 

bağlayıcı maddeler ile aglomere edilmiş

6806

6702

6 703 00 000 0

6704

6802

6504 00 000 0

6505 00
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6809 Alçıdan veya buna göre karışımlardan ürünler

6810 Çimento, beton veya suni taş ürünleri, güçlendirilmemiş veya güçlendirilmiş

6811 Asbestli çimento, selüloz lifli çimento veya benzeri malzemelerden ürünler

İşlenmiş asbest lifi;

asbest veya asbest ve magnezyum karbonat bazlı karışımlar;

bu karışımlardan veya asbestten mamul ürünler (örneğin, iplikler, kumaşlar, giysiler, 

şapkalar, ayakkabılar, contalar), güçlendirilmiş veya desteklenmemiş, 6811 veya 6813 

pozisyonundaki ürünler hariç

6813

Asbeste, diğer mineral maddelere veya selüloza dayalı olarak asbest, diğer mineral 

maddeler veya selüloz esaslı, frensiz, kavrama veya benzeri cihazlar için kullanılan, 

sürtünme malzemeleri ve bunların ürünleri (örneğin, tabakalar, rulolar, bantlar, segmentler, 

diskler, rondelalar, contalar) onlarsız

6814
Topaklanmış veya rejenere edilmiş mika dahil olmak üzere işlenmiş mika ve bunlardan 

yapılmış ürünler, kağıda, mukavvaya veya başka malzemelere sahip olsun veya olmasın

6815
Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan taş veya diğer mineral ürünler (karbon 

fiberler, karbon fiber ürünler ve turba ürünleri dahil)

6901 00 000 0
Silisli taş unu (örneğin, kieselguhr, tripolit veya diatomitten) veya benzer silisli kayalardan 

tuğla, blok, fayans ve diğer seramik ürünler

6902
Silika taş unu veya benzeri silisli kayalardan yapılan ürünler dışındaki ateşe dayanıklı 

tuğlalar, bloklar, fayanslar ve benzeri ateşe dayanıklı seramik yapı malzemeleri

6903

Silisli taş unu veya benzeri silisli kayalardan yapılan ürünler dışında diğer refrakter 

seramik ürünler (örneğin, retorts, potalar, muflar, nozüller, tapalar, destekler, test kapları, 

tüpler, borular, muhafazalar, çubuklar, çubuklar)

6904
İnşaat tuğlaları, döşeme blokları, seramik yatak taşları veya kiriş yapılarını ve benzeri 

seramik ürünleri doldurmak için

6905
Çatı kiremitleri, perdeler, baca başlıkları, baca parçaları, mimari dekorasyonlar ve diğer 

seramik yapı parçaları

6906 00 000 0 Seramik borular, yalıtım boru hatları, drenaj sistemleri ve boru ek parçaları

Kaldırım döşeme, zemin, soba, şömine veya duvar seramik karoları;

mozaik eseri ve benzeri ürünler için seramik küpler;

seramik ürünler

Laboratuar, kimyasal veya diğer teknik amaçlar için seramik ürünler;

tarımda kullanılan seramik tekneler, fıçılar ve benzeri tanklar;

seramik kaplar, kaplar ve eşya taşımak veya paketlemek için kullanılan benzer ürünler

Cam kavgası, hurda ve diğer cam atıkları;

6913 Figürinler ve diğer dekoratif seramik ürünler

6914 Diğer seramik ürünler

7001 00

6910
Lavabolar, lavabolar, lavabo konsolları, banyo küvetleri, bide, tuvaletler, kızarma 

sarnıçları, pisuarlar ve benzeri sıhhi seramikler

6911 Sofra takımları, mutfak gereçleri ve diğer porselen ev ve tuvalet ürünleri

6912 00
Yemek takımları, mutfak gereçleri ve seramikten yapılmış diğer ev ve tuvalet eşyaları, 

porselen hariç

6812

6907

6909
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bloklar halinde cam

7002
Top şeklinde camlar (7018 pozisyonundaki mikroküreler hariç), işlenmemiş çubuklar veya 

borular

7003
Cam, levha veya profilli, emici, yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan, ancak başka şekilde 

işlenmemiş dökme veya haddelenmiş

7004
Cam, emici, yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan bir tabaka ile birlikte veya bunlar olmadan 

tabakalar halinde çekilmiş ve üflenmiş, ancak başka hiçbir şekilde işlenmemiş

7005
Termal olarak parlatılmış cam ve parlatılmış veya parlatılmış bir yüzeye sahip cam, emici, 

yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan bir tabaka içeren veya içermeyen levhalar halinde

7006 00

7003, 7004 veya 7005 pozisyonunda yer alan cam, kavisli, yönlü, oyulmuş, delinmiş, 

emaye veya başka şekilde işlenmiş ancak çerçeveye yerleştirilmemiş veya diğer 

malzemelerle birleştirilmemiş

7007 Sertleştirilmiş (sertleştirilmiş) veya lamine cam dahil güvenlik camı

7008 00 Çok katmanlı yalıtım camı ürünleri

7009 Cam aynalar, çerçeveli olsun olmasın, dikiz aynaları dahil

Malların depolanması, taşınması veya paketlenmesi için şişeler, şişeler, şişeler, sürahiler, 

tencere, teneke kutular, ampuller ve diğer cam kaplar;

konserve için cam kavanozlar;

emniyet camı fişleri, mantarları, kapakları ve diğer benzeri cam ürünleri

Cam tüpler (ampuller ve tüpler dahil), açık, cam parçaları, armatürler olmadan, elektrik 

lambaları, katod ışın

tüpleri veya benzeri ürünler için

Yemek takımı ve mutfak eşyaları, tuvalet ve kırtasiye aksesuarları, ev dekorasyon ürünleri 

veya benzeri amaçlar

için cam (7010 veya 7018 pozisyonundaki ürünler hariç)

7014 00 000 0
Sinyalizasyon cihazları ve camdan optik elemanlar (7015 pozisyonunda yer alanlar hariç) 

için optik işlemden geçirilmiş cam ürünler

Optik olarak işlenmemiş gözlükleri ve benzeri gözlükleri, düzeltici veya görüntü düzeltici 

gözlükleri, kavisli, oyukları veya benzeri gözlükleri olan gözlükleri izleyin;

içi boş cam küreler ve bu camların imalatı için bölümleri

Kaldırım, döşeme, tuğla, fayans ve preslenmiş veya dökme camdan yapılmış, takviye 

edilmiş veya takviyeli olmayan diğer yapı ürünleri;

mozaik veya benzeri dekoratif işler için cam küpler ve diğer küçük cam formlar;

vitray pencereler ve benzeri ürünler;

Şunlar hariç, bloklar, paneller, plakalar şeklinde, mermi veya diğer biçimlerdeki hücresel 

veya köpüklü cam:

7016 90 100 0 vitray pencereler ve benzeri ürünler

7017
Laboratuar, hijyenik veya eczacılık amaçlı cam eşyalar, dereceli veya derecelendirilmemiş, 

kalibre edilmiş veya kalibre edilmemiş

Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı değerli taşlar ve benzeri küçük cam 

formları;

protezler hariç cam gözler;

takı dışında bir kaynak makinesi ile hazırlanmış figürler ve diğer dekoratif cam eşyalar;

1 mm'den büyük olmayan cam mikroküreler

7019 Cam lifi (cam yünü dahil) ve bunların eşyaları (ör. İplik, kumaşlar)

7020 00 Diğer cam ürünleri

7015

7016

7018

7010

7011

7013

7001 00
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Doğal veya kültür incileri, işlenmiş veya işlenmemiş, sıralanmış veya sıralanmamış, ancak 

dişli olmayan, gevşek veya gevşek;

Kolay taşınması için geçici olarak gerilmiş doğal veya kültür incileri

7102 Elmaslar işlenmiş veya işlenmemiş, fakat gevşek veya gevşek

Değerli (elmaslar hariç) ve yarı değerli taşlar (işlenmiş veya işlenmemiş, sıralanmış veya 

sıralanmamış, ancak gerilmemiş, düzeltilmemiş veya gevşek);

sınıflandırılmamış taşlar (elmaslar hariç) ve yarı değerli taşlar geçici olarak taşıma 

kolaylığı için gerilmiş

Kıymetli ya da yarı değerli taşlar, yapay ya da yeniden yapılandırılmış, işlenmiş ya da 

işlenmemiş, sıralanmış ya da sıralanmamış, ancak gergin, bağlanmamış ya da gevşek 

olmayan;

sınıflandırılmamış yapay veya yeniden yapılandırılmış değerli veya yarı değerli taşlar, 

taşıma kolaylığı için geçici olarak gerilmiş

7105 Doğal veya yapay değerli veya yarı değerli taşların tozu ve tozu

7106
Gümüş (işlenmemiş veya yarı işlenmiş veya toz formunda gümüş, altın veya platin 

kaplamalı gümüş dahil)

7 107 00 000 0 Baz metaller, gümüş kaplama, yarı mamul, daha fazla işlemden geçmeden

7108 Altın (platin kaplı altın dahil), işlenmemiş veya yarı işlenmiş veya toz halde

7 109 00 000 0 Baz metaller veya gümüş, altın kaplama, işlenmemiş veya yarı mamul

7110 İşlenmemiş veya yarı işlenmiş platin veya toz halinde

7111 00 000 0 Baz metaller, gümüş veya altın, platin kaplamalı, işlenmemiş veya yarı mamul

Değerli metallerin veya değerli metallerle kaplı metallerin atık ve hurdaları;

değerli metalleri veya değerli metallerin bileşiklerini içeren diğer atık ve hurdalar, 

çoğunlukla değerli metallerin çıkarılması için kullanılır.

7113 Kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerin mücevher ve parçaları

7114
Altın veya gümüş ustalarının ürünleri ve bunların değerli metallerden veya değerli 

metallerle kaplanmış metallerden parçaları

7115 Değerli metallerle veya değerli metallerle kaplı diğer metal eşya

7116
Doğal veya kültür incilerinden, kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan ürünler (doğal, yapay 

veya yeniden yapılandırılmış)

7117 sahte mücevher

7118 madeni para

7201
Domuzlarda, domuzlarda veya diğer birincil formlarda dönüştürülmüş ve ayna dökme 

demir

7202 ferroalyajlar

Demir cevheri ve diğer süngerimsi demirin parça, topak veya benzeri formlarda doğrudan 

indirgenmesi;

99.94 wt ana elementinin minimum içeriğine sahip demir. % adet parça, pelet veya benzeri

Demir metal atıkları ve hurdaları;

eritmek için demir metal külçeleri (şarj külçeleri)

7205 Pik demir ve ayna dökme demir, demir metallerden granüller ve tozlar

7206
Külçe veya diğer birincil formlardaki demir ve alaşımsız çelikler (7203 pozisyonundaki 

demir hariç)

7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamul ürünler

7208
600 mm genişliğinde veya üzeri, sıcak haddelenmiş, kaplanmamış, kaplamasız veya diğer 

kaplamaların yassı haddelenmiş demir veya alaşımsız çelik ürünleri

7203

7204

7103

7104

7112

7101
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7209
600 mm genişliğinde veya üzeri yassı haddelenmiş demir veya alaşımsız çelik ürünleri, 

soğuk haddelenmiş (soğuk preslenmiş), kaplanmamış, kaplanmamış veya kaplanmamış

7210 600 mm veya daha geniş, yassı, kaplamalı veya kaplamalı yassı haddelenmiş ürünler:

7210 49 000 0
600 mm genişliğinde veya üstü, kaplanmış, kaplanmış veya başka şekilde kaplanmış demir 

veya alaşımsız çelikten yassı ürünler: aksi takdirde galvanizli, diğer

600 mm genişliğinde veya üzeri demir, alaşımlı, vernikli veya

plastik kaplamalı , demir veya alaşımsız çelikten yassı mamuller , diğer

7211
Demir veya alaşımsız çelikten yassı ürünler, en az 600 mm genişliğinde, kaplamasız, 

kaplamasız veya diğer kaplama

7212
Kaplamalı, kaplamalı veya kaplamalı, 600 mm'den geniş, demir veya alaşımsız çelik yassı 

ürünler

7213 Demir ya da alaşımsız çelikten gevşek sargılı sargılardaki sıcak haddelenmiş çubuklar

7214
Demirden veya alaşımsız çelikten çubuklar, işlem görmeden, dövme, sıcak haddeleme, 

sıcak çekme veya sıcak haddeleme hariç, haddeleme sonrası bükülmüş çubuklar dahil,

7215 Diğer demir veya alaşımsız çelik çubuklar

7216 Köşeler, şekiller ve demir veya alaşımsız çelikten özel profiller

7217 Demir veya alaşımsız çelik tel

Külçe veya diğer birincil formlarda korozyona dayanıklı çelik;

prefabrik paslanmaz çelik

7219 600 mm genişliğinde veya daha fazla paslanmaz çelik yassı ürünler

7220 600 mm'den az genişlikte paslanmaz çelik yassı ürünler

7221 00 Sıcak haddelenmiş çubuklar, serbest bir şekilde sarılmış rulolarda, paslanmaz çelik

Diğer paslanmaz çelik çubuklar;

paslanmaz çelikten köşeler, şekiller ve özel profiller

7223 00 Korozyona Dayanıklı Çelik Tel

Külçe veya diğer birincil formlardaki diğer alaşımlı çelik türleri;

diğer alaşımlı çelik türlerinden yarı mamul ürünler

7225 600 mm genişliğinde veya daha fazla başka tip alaşımlı çelik yassı ürünler

7226 600 mm'den az genişlikte diğer alaşımlı çelik yassı ürünler

7227 Sıcak haddelenmiş çubuklar, diğer alaşımlı çelik türlerinden serbest rulolar

Diğer alaşımlı çeliklerin diğer çubukları;

diğer alaşımlı çelik türlerinden köşeler, şekilli ve özel profiller;

alaşımlı veya alaşımsız çeliklerin delinmesi için içi boş çubuklar

7229 Diğer alaşımlı çelik tel

Delikli, delikli veya deliksiz, monolitik veya prefabrik elemanlardan yapılmış olsun 

olmasın, demirden metallerden yapılmış levha kazıklama tasarımları;

köşeli, şekilli ve özel profillerden kaynaklı, demir metallerden

7302

Raylı veya tramvay rayları, raylar, karşı raylar ve dişli raylar, transfer rayları, ölü 

çaprazlar, transfer çubukları ve diğer çapraz bağlantılar, traversler, kıç pedleri ve astarlar, 

takozlar, taban plakaları, kanca rayı cıvataları, yastıklar ve rayların bağlantısı veya 

sabitlenmesi için kullanılan flamalar, yataklar, kirişler ve diğer parçalar

7303 00 Dökme demir borular, borular ve oyuk bölümler

7304 İçi boş, demirsiz metallerden ince borular, borular ve profiller (demir döküm hariç)

7305
Diğer boru ve borular (örneğin kaynaklı, perçinlenmiş veya benzer şekilde bağlanmış), dış 

çapı 406.4 mm'den fazla olan, demir metallerden yapılmış, dairesel kesitli

7306
Diğer içi boş borular, borular ve profiller (örneğin açık dikişli veya kaynaklı, perçinlenmiş 

veya benzer şekilde bağlanmış), metallerden yapılmış

7228

7301

7218

7222

7224

7210 70 800 0
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7307
Demir veya çelikten yapılmış boru veya tüp bağlantı parçaları (örneğin bağlantılar, 

dirsekler, dirsekler)

Demirli metallerden çelik yapılar (9406 pozisyonundaki prefabrik bina yapıları hariç) ve 

bunların parçaları (örneğin, köprüler ve bölümleri, kapı geçitleri, kuleler, kafes direkleri, 

çatı tavanları, makaslar, kapılar ve pencereler ve çerçeveleri, kapı eşikleri, güneşlikler, 

korkuluklar, destekler ve sütunlar);

metal yapılarda kullanılmak üzere tasarlanan demir veya çelik levhalar, çubuklar, köşeler, 

şekillendirilmiş profiller, borular ve benzeri ürünler:

7308 90 esas olarak sac malzemeden yapılmış diğer metal yapılar, diğer

7309 00

300 l'den fazla kapasiteye sahip herhangi bir madde (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz 

hariç), kaplamalı veya ısıl yalıtımsız veya mekanik veya ısıtma teçhizatı olmadan, demir 

metallerden tanklar, sarnıçlar, tanklar ve benzeri kaplar

7310

300 litreden fazla olmayan, astarlı veya ısıl yalıtımlı veya ısıl yalıtımsız veya mekanik veya 

ısıl teçhizatsız (her türlü madde için) (metal veya metal gazdan yapılmış) demir, metal, 

tanklar, variller, variller, kutular, kutular ve benzeri konteynerler

7311 00 Şunlar hariç, demir metallerinden sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz tankları,

7311 00 130 0

Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için demirli metaller, dikişsiz, 165 bar veya daha fazla 

bir basınç için tasarlanmış, 20 l veya daha fazla kapasiteli, ancak 50 l'den fazla olmayan 

tanklar

7311 00 190 0
Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz, demirli, 165 bar veya daha fazla bir basınç için 

tasarlanmış, 50 l'den daha fazla kapasiteye sahip kaplar

7312
Bükülmemiş tel, kablolar, halatlar, örgülü kablolar, sapanlar ve benzeri ürünler, demir veya 

çelikten, elektrik yalıtımı olmadan

Demir metallerin dikenli tel;

Bükülmüş çelik bant veya tek yassı tel, dikenli veya dikenli olmayan, demir 

parmaklıklardan eskrim için serbestçe bükülmüş çift tel

Metal kumaş (sonsuz şeritler dahil), ızgaralar, tel ağlar ve demir metallerden yapılmış 

çitler;

genişletilmiş metal levha

7315 Demir veya çelikten zincirler ve bunların parçaları

7316 00 000 0 Demir veya çelikten çapalar, kediler ve bunların parçaları

El yapımı demir veya çelikten dikiş iğneleri, örgü iğneleri, baykuşlar, kroşe kancaları, 

dekker iğneleri ve benzeri ürünler;

emniyet pimleri ve diğer pimler, demir veya çelikten, başka yerde sınıflandırılmamış veya 

dahil edilmemiş

7320 Yaylar, yaylar ve onlar için demir veya çelikten saclar

7321

Isıtma fırınları, ısıtma ve pişirme fırınları ve pişirme fırınları (yardımcı merkezi ısıtma 

kazanları içeren sobalar dahil), fritözler, mangallar, soba brülörleri, gıda ısıtıcıları ve 

benzeri ev aletleri, elektrikli olmayanlar ve bunların parçaları, demir veya çelikten:

7318
Vidalar, cıvatalar, somunlar, kapak vidaları, vida kancaları, perçinler, dübeller, çatal 

pimler, rondelalar (yaylar dahil) ve benzeri ürünler, demir veya çelikten

7319

7321 11
yiyecekleri sadece gazda veya gazda ve diğer yakıt türlerinde pişirmek ve ısıtmak için 

cihazlar

7313 00 000 0

7314

7317 00

Çiviler, düğmeler, raptiyeler, yivli çiviler, zımbalar (8305 pozisyonunda yer alanlar hariç) 

ve benzeri ürünler, demir veya çelikten, bakır başlı eşyalardan başka malzemelerden 

yapılmış kafalar olmadan veya kafa olmadan

7308
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Elektrikli olmayan ısıtmalı merkezi ısıtma için radyatörler ve bunların parçaları, demir 

veya çelikten;

Bir motorla çalıştırılan bir fan veya üfleyici ile donatılmış bir fan ve üfleyici ile donatılmış, 

demirli metallerden yapılmış, elektrikli ve ısıtmasız ısıtıcılar ve sıcak hava (ayrıca taze 

veya şartlandırılmış hava sağlayan cihazlar dahil) sıcak hava sağlamak için dağıtıcılar

Demir, çelikten sofra, mutfak eşyası veya diğer ev eşyaları ve bunların parçaları;

Demir metallerinden "Yün";

bulaşıkları yıkamak için yıkama bezleri, temizleme veya cilalama pedleri, eldiven veya 

benzeri ürünler, demir veya çelikten

7324 Sıhhi teçhizat ve bunların parçaları, demir veya çelikten

7325 Demir veya çelikten diğer dökme ürünler

7326 Diğer demir veya çelikten eşya

Bakır mat;

sementasyon bakır (çökmüş bakır)

Rafine edilmemiş bakır;

elektrolitik rafine için bakır anotlar

7403 Rafine bakır ve işlenmemiş bakır alaşımları

7404 00 Bakır atık ve hurda

7,405 00,000 0 Bakır bitişik harfler

7406 Bakır tozları ve pulları

7407 Bakır çubuklar ve profiller

7408 Bakır tel

7409 Kalınlığı 0.15 mm'yi aşan bakır levhalar, levhalar ve şeritler veya şeritler

7410
Bakır folyo (tabansız veya kağıt, karton, plastik veya benzeri malzemeler temelinde), 

kalınlık (taban hariç), 0.15 mm'den fazla değil

7411 Bakır boru ve tüpler

7412 Borular veya borular için bakır rakorlar (örneğin; rakorlar, dirsekler, flanşlar)

7413 00 000
Bükülmemiş tel, kablolar, örgülü kablolar ve elektrik yalıtımı olmayan benzer bakır 

ürünler

Çiviler, düğmeler, çizim düğmeler, zımbalar (8305 pozisyonundakiler hariç) ve benzer 

bakır veya demir başlı metal eşya;

vidalar, cıvatalar, somunlar, kapak vidaları, vida kancaları, perçinler, dübeller, çatal 

pimler, rondelalar (yaylar dahil) ve benzeri bakır ürünler

Sofra takımları, mutfak gereçleri veya evsel kullanım için diğer ürünler ve bunların 

parçaları, bakırdan yapılmış;

bulaşıkları yıkamak için bezler, temizleme veya parlatma pedleri, eldivenler ve benzeri 

bakır ürünler;

sıhhi teçhizat ve bunların parçaları, bakırdan

7419 Diğer bakır ürünler

7501 Nikel mat, nikel oksit aglomeratlar ve nikel metalurjisinin diğer ara ürünleri

7502 Ham nikel

7503 00 Nikel atık ve hurda

7504 00 000 Nikel tozları ve pulları

7505 Nikel çubuklar, profiller ve tel

7506 Nikel plakalar, tabakalar, şerit veya bant ve folyo

7507 Nikel borular, tüpler ve bağlantı parçaları (örneğin, rakorlar, dirsekler, flanşlar) nikel

7415

7418

7322

7323

7401 00 000 0

7,402,00,000 0
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7508 Diğer nikel ürünleri

7601 İşlenmemiş alüminyum

7602 00 Alüminyum atık ve hurda

7603 Alüminyum Tozları ve Pulları

7604 Alüminyum çubuklar ve profiller hariç:

7605 Alüminyum tel

7606
Aşağıdakiler hariç, 0,2 mm'den daha kalın alüminyum levhalar, levhalar, şeritler veya 

bantlar

7606 12 200 Boyalı, vernikli veya plastik kaplı

7607
0,2 mm'den fazla olmayan bir kalınlığa sahip (taban hariç veya kağıt, karton, plastik veya 

benzeri malzemeler temelinde) alüminyum folyo

7608 Alüminyum borular

7 609 00 000 0 Boru veya boru bağlantı parçaları alüminyum (örneğin; kavramalar, dirsekler, flanşlar)

Alüminyum metal yapılar (9406 pozisyonundaki prefabrik metal yapılar hariç) ve bunların 

parçaları (örneğin, köprüler ve bölümleri, kuleler, kafes direkleri, çatı tavanları, makaslar, 

kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri, kapılar için eşikler, korkuluklar, destekler ve 

sütunlar) );

metal yapılarda kullanılmak üzere alüminyum levhalar, çubuklar, profiller, borular ve 

benzeri ürünler

7 611 00 000 0

300 l'den fazla kapasiteye sahip herhangi bir madde (basınçlı veya sıvılaştırılmış gaz 

hariç), kaplama veya ısı yalıtımı olmadan veya mekanik veya ısıtma teçhizatı olmadan 

tanklar, sarnıçlar, tanklar ve benzeri alüminyum kaplar

7612

Aluminyum varil, varil, teneke kutu, kutu ve benzeri kaplar (sert veya deforme olabilen 

boru şeklindeki kaplar dahil), 300 l'den daha büyük olmayan, kaplama veya ısıl yalıtım 

olmadan, mekanik veya ısıl teçhizatsız olan (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç)

7 613 00 000 0 Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz alüminyum tankları

7614
Bükülmüş tel, kablolar, örgülü kablolar ve elektrik yalıtımı olmayan benzeri alüminyum 

ürünler

Ev eşyaları, mutfak eşyaları veya ev içi kullanım için diğer ürünler ve bunların parçaları 

alüminyumdan yapılmıştır;

mutfak eşyaları temizliği için yıkama bezleri, temizlik veya cilalama pedleri, eldivenler ve 

benzeri alüminyum ürünler;

sıhhi tesisat malzemeleri ve aluminyumdan parçaları

7801 Ham kurşun

7802 00 000 0 Kurşun atık ve hurda

Kurşun levhalar, tabakalar, şeritler veya bantlar ve folyolar;

7615

7616 Diğer alüminyum ürünler

7804

7,604 21,000 0 alüminyum alaşımlı içi boş profiller

7604 29 900 0 diğer alüminyum alaşımlı profiller

7610

7604 10 900 0 alaşımsız alüminyum profiller
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kurşun tozları ve pulları

7806 00 Diğer kurşun ürünler

7901 Ham çinko

7902 00 000 0 Çinko atık ve hurda

7903 Çinko tozu, tozlar ve pullar

7904 00 000 0 Çinko çubuklar, profiller ve tel

7905 00 000 0 Çinko levha, levha, şerit veya bant ve folyo

7907 00 000 Diğer çinko ürünler

8001 Ham kalay

8002 00 000 0 Teneke atık ve hurda

8003 00 000 0 Kalay çubuklar, profiller ve tel

8007 00 Diğer teneke ürünler

8101 Tungsten ve atık ve hurda dahil olmak üzere bunların eşyaları

8102 Molibden ve atık ve hurda dahil olmak üzere bunların eşyaları

8103 Tantal ve atık ve hurda dahil ürünleri

8104 Magnezyum ve atık ve hurda dahil olmak üzere bunların eşyaları

Kobalt mat ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri;

kobalt ve atık ve hurda dahil olmak üzere bunların eşyaları

8 106 00 Bizmut ve atık ve hurda dahil olmak üzere bunlardan eşya

8107 Kadmiyum ve atık ve hurda dahil olmak üzere bunların eşyaları

8108 Atık ve hurda dahil, titanyum ve bunlardan eşya

8109 Zirkonyum ve artıkları ve hurdaları içeren eşyaları

8110 Atık ve hurda dahil antimon ve bunlara ait eşyalar

8111 00 Manganez ve atık ve hurda dahil olmak üzere bunların eşyaları

8112
Berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galyum, hafniyum, indiyum, niyobyum 

(columbia), renyum, talyum ve bunların atık ve hurdaları da dahil olmak üzere ürünleri

8113 00 Atık ve hurdalar dahil olmak üzere, metreler ve bunların eşyaları

El aletleri kürekler süngü ve kürekler, çapalar, seçtikleri, doğrayıcılar, çatallar ve tırmıklar;

eksenler, fatura kancaları ve benzeri doğrama aletleri;

her türlü secateur;

tırpanlar, oraklar, satın alma bıçakları, bahçe makası, odun yarma kamaları ve tarımda, 

bahçecilik veya ormancılıkta kullanılan diğer aletler

El testereleri;

her tür testere bıçağı (dilimleme, oyukların kesilmesi için veya dişsiz testere bıçakları 

dahil)

8203

Dosyalar, dosyalar, törpüler, kerpetenler (kerpeten dahil), kerpetenler, kerpetenler, 

cımbızlar, cımbızlar, metal kesme makasları, boru kesme cihazları, cıvata kesme makasları, 

zımbalar ve benzeri el aletleri

El anahtarları (torsiyonölçerli anahtarlar dahil, ancak anahtarlar hariç);

kulplu veya kulpsuz değiştirilebilir anahtar prizleri

Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan el aletleri (elmas cam kesiciler dahil);

Lamba lehim;

makine aletlerinin veya su jetiyle kesme makinelerinin aksesuarları ve parçaları hariç, 

mengene, kelepçeler ve benzeri ürünler;

örsler;

8205

8201

8202

8204

7804

8105
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taşınabilir boynuzlar;

Manuel veya ayak tahrikli, destek yapılı taşlama taşları

8 206 00 000 0 Perakende satışa yönelik setlerde iki veya daha fazla başlıklı 8202 - 8205 enstrüman

8207

El aletleri için, mekanik tahrikli veya tahriksiz el aletleri için veya makine aletleri için 

(örneğin presleme, delme, delme, diş açma, delme, delme, delme, çekme, frezeleme, 

tornalama veya vidalama için), metal çekme veya çekme için kalıplar dahil değiştirilebilir 

aletler Kaya veya toprak delme aletleri

8208 Makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar ve kesme bıçakları

Tabaklar, monte edilmemiş, sopa, ipuçları ve araçlar için olduğu gibi,

sermets

8210 00 000 0
Yiyecek veya içecek hazırlamak, işlemek veya servis yapmak için 10 kg veya daha az 

ağırlıklı manuel mekanik cihazlar

8211
Kesme bıçağı, testere dişi ya da olmayan bıçaklar (ağaçları kesmek için bıçaklar dahil), 

8208 pozisyonundaki bıçaklar hariç, ve bunlar için bıçaklar

8212 Jiletler ve bunların bıçakları (bıçak ağızları dahil):

8.212 90.000 0 onlar için traş makineleri ve bıçaklar (bıçak için şerit boşlukları dahil), diğer parçalar

8213 00 000 0 Makas, terzi ve benzeri makaslar ve onlar için bıçaklar

Diğer kesim ürünleri (örneğin, saç kesme makineleri, kasaplar için özel bıçaklar veya özel 

mutfak bıçakları ve kesimleri, kağıt bıçakları);

manikür veya pedikür kitleri ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)

8215
Kaşık, çatal, kepçe, yağlandırıcı, kek için spatula, balık için bıçak, tereyağı, şeker için 

maşa ve benzeri mutfak veya çatal bıçak takımı

Asma kilitler ve gömme kilitler (bir anahtar, kombinasyon kodu veya elektrik ile 

geçerlidir), baz metal;

sürgülü vanalar ve ana metalden yapılmış kilitlerle birleştirilmiş sürgülü vanalarla 

çerçeveler;

Baz metalden yukarıdaki ürünlerin herhangi biri için anahtarlar

Mobilya, kapı, merdiven, pencere, perde, taşıt içlerinde, saraçlık, bavul, kutu, tabut veya 

benzeri ürünler için kullanılan ana metalden yapılmış bağlantı elemanları, bağlantı 

elemanları ve benzeri ürünler;

şapka askıları, şapka kancaları, braketler ve benzeri metal ana malzemeler;

ana metalden yapılmış bağlantı elemanlarına sahip mobilya tekerlekleri;

Kapıları kapatmak için ana metal otomatik cihazlar:

8302 41 diğer donanımlar, donanımlar ve benzeri detaylar

8303 00

Banka kasalarında değerli eşyaların güvenli bir şekilde depolanması için yanmaz kasalar, 

kasalar ve kapılar ve kilitlenebilir kutular, para ve belgelerin saklanması için özel olarak 

tasarlanmış kutular ve zırhlı veya güçlendirilmiş, ana metalden yapılmış benzer ürünler

8304 00 000 0

Dosya dolapları, dosya dolapları, kağıt tepsileri, kağıt tutucular, kalem tepsileri, kaşe 

tutucular ve benzeri ofis veya ofis ekipmanları, 9403 pozisyonundaki ofis mobilyaları 

dışındaki ana metalden

Klasör veya klasör aksesuarları, kırtasiye ataşları ve ataçları, indeks kartı dizinleri ve 

benzeri kırtasiye malzemeleri, ana metalden yapılmış;

metal tel bloklarda (örneğin, ofis amaçları için, mobilya döşemeleri, ambalajlama) tel 

zımbalar

Elektrik olmayan, baz metalden ziller, gonglar ve benzeri ürünler;

baz metalden yapılmış figürinler ve diğer takılar;

temel metalden fotoğraflar, resimler veya benzeri çerçeveler için çerçeveler;
8306

8301

8302

8305

8205

8209 00

8214
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temel metal aynalar, hariç:

8306 10 000 0 çanlar, gonglar ve benzeri metal ana maddeler

8307 Temel metalden yapılmış esnek, esnek borular

Klipsler, klipsli çerçeveler, tokalar, tokalar, tokalar, kancalar, halkalar, bloklar ve benzeri 

ürünler, giysi veya giyim aksesuarları, ayakkabı, mücevher, saat, kitap, çadır, deri eşya, 

seyahat aksesuarları için kullanılan ana metal veya saraçlık veya diğer bitmiş ürünler;

baz metalden tübüler veya çatallı perçinler;

ana metal boncuk ve parıldıyor

8309

Mantarlar, kapaklar ve kapaklar (kron kapakları, vidalı kapaklar ve döküm cihazlı kapaklar 

dahil), şişe kapakları, dişli kapaklar, mantar kapaklar, sızdırmazlık ve diğer ambalaj 

aksesuarları, ana metalden

8310 00 000 0
9405 pozisyonunda yer alan ürünler hariç, levha, isim, adres ve benzeri levhalar, rakamlar, 

harfler ve tehlikeli olmayan metallerin diğer sembollerine sahip levhalar.

Düşük sıcaklıkta lehimleme, yüksek sıcaklıkta lehimleme, metallerin veya metal 

karbürlerin kaynaklanması veya biriktirilmesi için kullanılan, baz metal veya metal karbür 

teller, borular, levhalar, elektrotlar ve benzeri ürünler;

Sprey metalizasyonu için kullanılan sinter bazlı metal toz tel ve çubuklar

Nükleer reaktörler;

nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (yakıt elemanları);

izotop ayırma ekipman ve cihazları

Buhar kazanları veya diğer buhar üreten kazanlar (düşük basınçlı buhar da üretebilen 

merkezi ısıtma suyu kazanları hariç);

kızgın su kazanları

8403 Merkezi ısıtma kazanları, 8402 pozisyonundaki kazanlar hariç, aşağıdakiler hariç:

8,403 10,900 0 diğer merkezi ısıtma kazanları

8402 veya 8403 pozisyonundaki kazanlarla kullanım için yardımcı ekipman (örneğin, 

ekonomizörler, aşırı ısıtıcılar, kurum sökücüler, gaz geri kazanıcılar);

buhar veya diğer buhar santralleri için kondansatörler

Arıtma tesisleri olan veya olmayan gaz jeneratörleri veya su gazı jeneratörleri;

asetilen gazı jeneratörleri ve arıtma tesisleri olan veya olmayan benzer gaz jeneratörleri

8406 Buhar türbinleri ve diğer buhar türbinleri

8407 Aşağıdakiler hariç, dönen veya pistonlu pistonlu içten yanmalı motorları ateşleyin:

8,407 34,300
kullanılmış grup 87 araçlarını itmek için kullanılan pistonlu pistonlu motorlar, silindirleri 

1000 cm³'den daha büyük silindir hacmi ile kullanılmış, diğer

Aşağıdakilerin dışında sıkıştırma pistonu içten yanmalı motorlar (dizel veya yarı dizel):

8 408 10 110 0

8901-8906 pozisyonlarındaki deniz gemileri, 8904 00 100 0 alt pozisyonundaki 

römorkörler ve 8906 10 000 0 pozisyonundaki savaş gemileri için kullanılan sıkıştırma 

ateşlemeli pistonlu içten yanmalı motorlar

8,408 10,190 0 diğer sıkıştırma içten yanmalı motorlar pistonlu kompresyon ateşleme tahrik yüzer araçlar

8,408 90,270 0
diğer kullanılmış motorlar (hareketli araçlar hariç ve 87 grubundaki araçları sevk etmek 

için kullanılır)

8409 Özel veya esas olarak 8407 veya 8408 pozisyonundaki motorlar için üretilmiş parçalar

8410 Hidrolik türbinler, su çarkları ve onlar için regülatörler

8411 Turbojet ve turboprop motorlar, diğer gaz türbinleri

8405

8408

8401

8402

8404

8306

8308

8311
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8412 Diğer motorlar ve enerji santralleri

Debimetreli veya debimetresiz sıvı pompaları;

Sıvı asansörleri hariç:

8413 40 - 8413 60 beton pompaları, pistonlu pompalar, dişli, pervane, döner yer değiştirme, diğer

diğer pompalar;

Akışkan asansörleri, pompa parçaları

Hava veya vakum pompaları, hava veya gaz kompresörleri ve fanları;

Havalandırma veya sirkülasyon davlumbazları veya vantilatörlü, filtreli veya filtresiz 

dolaplar,

8414 20 bisikletler için manuel pompalar, diğer pnömatik manuel veya ayak pompaları

8414 51
kompresörler masaüstü, duvar, zemin, tavan, çatılar için veya anma çıkış gücü 125 W'tan 

fazla olmayan anma elektrik motorlu pencereler için

8414 59 eksenel, santrifüj fanlar, diğer fanlar

8414 60 en büyük yatay boyutu 120 cm'den fazla olmayan davlumbazlar veya davlumbazlar

8415
Motorlu bir fan ile donatılmış klima üniteleri ve nemin ayrı olarak düzenlenemediği 

klimalar dahil, sıcaklık ve nemi değiştirmeye yarayan cihazlar,

8415 20 000 1
klima tesisatları, 8701 - 8705 pozisyonlarındaki motorlu taşıtların endüstriyel montajı için, 

bileşenleri ve montajları

8415 81 001 0
Özel üretim odalarında mikro iklimi korumak için otomatik sıcaklık ve nem kontrollü 

endüstriyel klimalar

8415 81 009 0, 8415 

82 000 0

soğutma / ısıtma döngüsünü çalıştırmak için entegre soğutma ünitesi ve vanalı diğer klima 

üniteleri

8415 90 klima ünitelerinin parçaları

Sıvı yakıt, atomize katı yakıt veya gaz için fırın brülörleri;

mekanik ızgaraları, mekanik kül sökücüler ve benzeri cihazları içeren mekanik fırınlar

8417 Elektrikli yakma fırınları dahil olmak üzere endüstriyel veya laboratuvar fırınlar ve fırınlar

Buzdolapları, derin dondurucular ve diğer soğutma veya dondurma ekipmanı, elektrikli 

veya diğer tipler;

8415 pozisyonunda yer alan klima üniteleri dışındaki ısı pompaları:

8418 40 200 250 l'den fazla olmayan dikey dondurucular

8418 30 200 400 l'den fazla olmayan kapasiteye sahip göğüs dondurucuları

8418 50 110 0
dondurulmuş gıdaların depolanması için soğutmalı vitrinler ve sayaçlar (soğutma ünitesi 

veya buharlaştırıcılı)

8418 10 ayrı dış kapılı kombine buzdolabı-dondurucular

8418 21 910 0 250 l'den daha fazla kapasiteye sahip olmayan diğer ev tipi buzdolapları

8418 21 990 0 250 l'den daha fazla, ancak 340 l'den fazla olmayan diğer ev tipi buzdolapları

8415 10 900 0 pencere, duvar, tavan veya zemin tipi klimalar (split sistemler)

8416

8418

8413 81 - 8413 92

8414

8415 10 100 0 tek bir yuvada pencere, duvar, tavan veya zemin klimaları

8413
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8418 61 - 8418 69
8415 pozisyonunda yer alan ve 3 kW veya daha fazla kapasiteye sahip klima üniteleri 

hariç, diğer soğutma veya dondurma ekipmanı hariç, ısı pompaları

8418 99
ev tipi buzdolaplarında kullanılanlar dışındaki diğer evaporatör ve kondansatörler, diğer 

soğutma veya dondurma ekipmanı parçaları

Isıtma, pişirme, kızartma, damıtma, düzeltme, sterilizasyon, pastörizasyon, buharlama gibi 

sıcaklık değiştirici bir işlemde malzemeleri işlemek için elektrikli veya elektriksiz ısıtmalı 

(fırın, oda ve 8514 pozisyonundaki diğer ekipmanlar hariç) makineler, endüstriyel veya 

laboratuar ekipmanları, evde kullanım amaçlı makine ve teçhizat haricinde kurutma, 

buharlaştırma, yoğuşma veya soğutma;

elektrik hariç, anlık veya depolama suyu ısıtıcıları (kapasitif):

8420
Metal veya cam işleme makineleri hariç, perdah makineleri veya diğer rulo makineleri ve 

bunlar için rulolar

Santrifüj kurutucular dahil olmak üzere santrifüjler;

Şunlar hariç, sıvıları veya gazları filtrelemek veya saflaştırmak için ekipman ve cihazlar:

8421 23 000 0 içten yanmalı motorlarda yağ veya yakıtı filtrelemek için ekipman ve cihazlar

8421 31 000 0 içten yanmalı motorlar için hava filtreleri

bulaşık makinesi;

şişeleri veya diğer kapları yıkamak veya kurutmak için ekipman;

şişeleri, tenekeleri, kapanış kutularını, çantaları veya diğer kapları doldurmak, sızdırmaz 

hale getirmek veya etiketlemek için ekipman;

Hermetik, şişe, teneke kutu, tüp ve benzeri kap kapakları ile sızdırmazlığını sağlayan 

ekipman;

paketleme veya ambalajlama donanımları (ısıyla büzüşebilir ambalaj malzemesi olan 

ambalaj malzemeleri dahil) diğer;

meşrubat havalandırma ekipmanı, hariç:

8422 11 - 8422 19 ev tipi bulaşık makineleri

Tartım ekipmanı (0.05 g veya daha yüksek hassasiyete sahip teraziler hariç), tartılan 

malların ağırlığı ile sayılan sayma veya kontrol makineleri dahil;

hariç her türlü ağırlıklar için ağırlıklar:

bebekler de dahil olmak üzere insanları tartmak için ölçekler;

ev terazileri

8423 81 500 0 30 kg'dan fazla olmayan azami ağırlık ağırlığı ile tartım için teraziler

8423 81 900 0 30 kg'dan fazla olmayan azami ağırlığa sahip diğer tartım ekipmanları

8423 82 900 0, 8423 

89 000 0

30 kg'dan fazla, ancak 5000 kg'dan fazla olmayan azami ağırlık ağırlığına sahip diğer 

ağırlık teçhizatı, diğer ağırlık teçhizatı

Sıvı veya toz atmak, püskürtmek veya püskürtmek için mekanik cihazlar (manuel 

kumandalı veya manuel kumandasız);

yangın söndürücüler, şarjlı veya şarjsız;

atomizörler ve benzeri cihazlar;

buhar veya kumlama ve benzeri atma cihazları

8423 10

8424

8421

8422

8423

8419

8419 11 - 8419 19 ani su ısıtıcıları veya ısıl su akümülatörleri, elektriksiz

8419 81 kahve makineleri ve diğer kahve ve diğer sıcak içecekler için diğer cihazlar

8418 50 190 0 diğer soğutuculu vitrinler ve tezgahlar (soğutma ünitesi veya evaporatör ile)
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Yük asansörleri ve yük asansörleri;

vinçler ve kapstanlar;

krikolar

Gemi derrick vinçleri;

kablo vinçleri dahil vinçler;

mobil kaldırma çiftlikleri, vinçli yükleyiciler ve vinçli arabaları

Forkliftler;

kaldırma veya taşıma ekipmanlarıyla donatılmış diğer yükleyiciler

8428
Aşağıdakiler dışında, kaldırma, taşıma, yükleme veya boşaltma amaçlı diğer makineler ve 

cihazlar (örneğin, asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler):

8428 10 asansörleri ve vinçleri atla

8,428 40,000 0 ekskavatörler ve hareketli yürüyüş yolları

8429

Sabit ve döner bıçaklı buldozerler, greyderler, planlayıcılar, sıyırıcılar, mekanik kürekler, 

ekskavatörler, tek kepçeli yükleyiciler, tokmak makineleri ve yol silindirleri, kendinden 

hareketli

8429 11 009 0 sabit ve döner bıçaklı diğer buldozerler

8429 51 990 0 diğer ön yükleyici

8429 52 100 9 diğer paletli ekskavatörler, diğer

8429 52 900 0 diğer makineler

Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, planlanması, profillenmesi, 

geliştirilmesi, sıkıştırılması, sıkıştırılması, kazılması veya delinmesi için diğer makineler 

ve mekanizmalar;

kazıkları sürmek ve çıkarmak için ekipman;

pulluk ve rotor kar küreme makineleri

8431
Özel olarak veya esas olarak 8425 ila 8430 pozisyonlarında yer alan ekipmana yönelik 

parçalar

Toprak hazırlığı ve ekimi için zirai, bahçe veya ormancılık makineleri;

aşağıdakiler dışında çimenler veya spor alanları için makaralar:

8432 29 100 0 Kültivatörler ve Kültivatörler

8432 31 900 0 yetiştiricilerinin ve nakli

8432 41 000 0 organik gübreler için yayıcılar ve yayıcılar

8432 42 000 0 inorganik gübreler için yayıcılar ve yayıcılar

8432 80 000 0
diğer tarım, bahçe veya ormancılık makineleri ve toprağının hazırlanması ve ekimi, çim 

silindirleri ve spor alanları için ekipmanlar

8432 90 000 0
toprağı, çim silindirlerini veya spor alanlarını hazırlamak ve yetiştirmek için tarım, bahçe 

veya ormancılık makinelerinin parçaları

Balya makineleri, balyalara saman veya samanı paketlemek için presler dahil olmak üzere 

mahsulleri hasat etmek veya harmanlamak için makineler veya mekanizmalar;

çim biçme makineleri veya çim biçme makineleri;

8437 pozisyonundaki makineler hariç, yumurta, meyve veya diğer tarımsal ürünleri 

temizleme, ayıklama veya kalibre etme makineleri;

8433 40
balya makineleri de dahil olmak üzere saman veya saman balyalarında paketlemek için 

presler

8433 51 biçerdöverler

8433 53 100 0 patates kazma makineleri ve patates toplama makinaları

8433 59 diğer biçerdöver makineleri

8434 Süt sağma tesisleri ve donanımları, süt işleme ve işleme makinaları

8432

8433

8426

8427

8430

8425
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8435
Şarap yapım, elma şarabı, meyve suları veya benzeri içecekler üretimi için presler, kırıcılar 

ve benzeri ekipmanlar

Tarımsal, bahçecilik, ormancılık, kümes hayvancılığı veya arıcılık ekipmanları, mekanik 

veya ısıtma cihazları ile tohum çimlenme ekipmanı;

kanatlı kuluçka ve kuluçka

Tohum, tahıl veya kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme veya kalibre etme makineleri;

değirmencilik endüstrisi veya tahıl veya kuru baklagillerin işlenmesi için ekipman, zirai 

tesislerde kullanılanlar hariç

8438

Hayvansal veya uçucu olmayan bitkisel katı ve sıvı yağların veya hayvansal yağların 

çıkarılması veya hazırlanmasına yönelik ekipmanlar hariç, bu grupta belirtilmeyen veya 

yer almayan endüstriyel yiyecek veya içecek üretimi için donatım

8439
Lifli selülozik malzemelerden kağıt hamuru üretimi için veya kağıt veya mukavva üretimi 

veya dekorasyonu için ekipman

8440 Kitap blok dikiş makineleri dahil kitap ciltleme ekipmanları

8441
Her türden kesim makineleri dahil, kağıt hamuru, kağıt veya karton üretimi için donatım, 

diğer

Plaka, silindir veya diğer baskı formlarının hazırlanması veya üretimi için makineler, 

donanımlar ve aksesuarlar (8456 - 8465 pozisyonlarındaki ekipmanlar hariç);

plakalar, silindirler ve diğer baskı formları;

Baskı amacıyla hazırlanmış plakalar, silindirler ve litografik taşlar (örneğin döndürülmüş, 

parlatılmış veya parlatılmış)

Plakalar, silindirler ve 8442 pozisyonundaki diğer baskı plakaları vasıtasıyla baskı için 

kullanılan baskı makineleri;

kombine edilmiş olsun olmasın diğer yazıcılar, fotokopi makineleri ve faks makineleri;

bunların aksam ve parçaları

8444 00 Kimyasal tekstil malzemelerini çekme, çekme, tekstüre etme veya kesme için makineler

Tekstil elyafı hazırlama makineleri;

tekstil ipliği üretimi için eğirme, sarma veya bükme makineleri ve diğer teçhizatları;

hindistancevizi veya sarım (dokuma dahil) tekstil makineleri ve 8446 veya 8447 

pozisyonundaki makinelerde kullanılmak üzere tekstil ipliği hazırlayan makineler

8446 Dokuma makineleri

8447
Yapıştırılmış iplik, tül, dantel, nakış, örgü veya ağ ve tafting makineleri üretimi için örme, 

örme ve dikiş makineleri

8444, 8445, 8446 veya 8447 pozisyonundaki makinelerle kullanım için yardımcı ekipman 

(örneğin, kaldırma arabaları, jakar makineleri, otomatik durdurma mekanizmaları, mekik 

değişim mekanizmaları);

münhasıran veya esas olarak bu başlık veya 8444, 8445, 8446 veya 8447 pozisyonundaki 

makineler için amaçlanan parçalar ve aksesuarlar (örneğin, iğ ve el ilanları, iğne başları, 

taraklar, kalıplar, gövdeler, dayanaklar ve dayanma çerçeveleri, örme iğneler)

Keçe şapka üretimi için ekipman dahil, bir parça veya kesilmiş keçe veya keçe veya 

dokuma olmayan malzemelerin üretimi veya dekorasyonu için ekipman;

şapka yapmak için şapkalar

8450
Aşağıdakiler haricinde, bir sıkma aygıtıyla donatılmış makineler dahil olmak üzere çamaşır 

makineleri, ev veya çamaşır makineleri:

8450 20 000 0 10 kg'dan fazla kuru keten kapasiteli çamaşır makineleri

8445

8448

8449 00 000 0

8437

8442

8443

8436
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8450 90 000 0 çamaşır makinesi parçaları

Yıkama, temizleme, eğirme, kurutma, ütüleme, presleme (malzemelerin ısı ayarı için 

presler dahil), ağartma, boyama, terbiye, terbiye, terbiye, kaplama veya ipliği, kumaşları 

veya bitmiş tekstil ürünlerini ve linolyum gibi döşeme imalatında kullanılan dokuma veya 

başka bir tabana macun tatbik etmek;

tekstil kumaşlarını sarma, çözme, katlama, kesme veya delme makineleri

8440 pozisyonunda yer alan kitap bloklarını dikmek için dikiş makineleri;

dikiş makineleri için özel olarak tasarlanmış mobilyalar, tabanlar ve kılıflar;

dikiş makinası iğneleri

8453

Derilerin veya derilerin hazırlanması, bronzlaştırılması veya işlenmesi veya dikiş 

makineleri dışındaki ayakkabı veya diğer derilerin veya derilerin imalatı veya tamiri için 

ekipman

8454
Metalurji veya dökümhanede kullanılan dönüştürücüler, dökümhane kepçeleri, kalıpları ve 

dökümhaneler

8455 Haddehaneler ve onlar için rulolar

Bir lazer veya başka bir ışık veya foton ışını, ultrason, elektro-şarj, elektrokimyasal, 

elektron ışını, iyon ışını veya plazma arkı işlemleri kullanarak malzemeyi çıkararak 

herhangi bir malzemeyi işlemek için makineler;

su jeti ile kesme makinaları

8457 Metal işleme için işleme merkezleri, tek konumlu ve çok konumlu agrega makineleri

8458 Torna tezgahları (çok amaçlı tornalar dahil) metal kesme

8459

8458 pozisyonundaki tornalar (çok amaçlı tornalar dahil) hariç, metal çıkarma ile delme, 

delme, frezeleme, dış veya iç diş metal kesimi için metal kesme makineleri (toplam lineer 

inşaat makineleri dahil)

8460

Taşlama-taşlama, taşlama, taşlama, honlama, taşlama, parlatma makineleri ve taşlama 

taşları, aşındırıcılar veya parlatma maddeleri kullanarak metallerin veya sermetlerin diğer 

terbiye işlemleri için, 8461 pozisyonunda yer alan dişli kesme, dişli taşlama veya dişli 

işleme makineleri hariç

8461

Boyuna planya, enine planya, kanal açma, broşlama, dişli kesme, dişli taşlama veya dişli 

bitirme, testere, kesme ve başka bir yerde belirtilmeyen veya yer almayan materyalleri 

kaldırarak metal veya sermet işlemek için diğer makineleri

Metallerin dövme, dövme veya damgalama yoluyla işlenmesi için makine aletleri (presler 

dahil);

metal işleme makineleri (presler dahil) bükme, kenarlama, düzeltme, kesme, delme veya 

delme;

yukarıda belirtilmeyen metallerin veya metal karbürlerin işlenmesi için presler

8463 Malzemeyi çıkarmadan metal veya sermet işlemek için diğer makineler

8464
Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya 

soğuk işlemek için cam makineleri

8465

Ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemelerin işlenmesi 

için makine aletleri (çivi, zımba, tutkal veya başka yöntemler kullanılarak montaj 

makineleri dahil)

Sadece veya esas olarak 8456 - 8465 pozisyonunda yer alan başlıklar için tasarlanan 

parçalar ve aksesuarlar;

Her türlü el aleti için çalışma aletlerinin sabitlenmesi için bağlantılar

8467 Pnömatik, hidrolik veya yerleşik elektrikli veya elektrikli olmayan motorlu el aletleri

8466

8452

8456

8462

8451
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8515 pozisyonundaki makineler ve cihazlar hariç, düşük sıcaklıkta lehimleme, yüksek 

sıcaklıkta lehimleme veya kaynaklama için uygun olan veya kesmeye uygun olmayan 

ekipman ve cihazlar;

gazla çalışan yüzey ısıl işlem makineleri ve cihazları

Hesaplama fonksiyonları ile verilerin kaydedilmesi, oynatılması ve görsel olarak 

gösterilmesi için sayma ve cep makineleri;

muhasebe makineleri, posta markalama makineleri, bilet makineleri ve sayma cihazlarına 

sahip diğer benzer makineler;

Yazar kasa hariç:

8470 10 000 0

harici bir güç kaynağı olmadan çalışabilen elektronik hesap makineleri ve verilerin 

bilgisayar fonksiyonlarıyla kaydedilmesi, çoğaltılması ve görsel olarak sunulması için cep 

tipi makineler

Hesaplama makineleri ve blokları;

manyetik veya optik okuyucular, verilerin kodlanmış biçimde bilgi taşıyıcılara aktarılması 

için makineler ve bu tür bilgilerin işlenmesi için belirtilen, başka yerde belirtilmeyen veya 

yer almayan makineler

8472

Büro donanımları (örneğin, hektografik veya ekran çarpanları, adresleme makineleri, 

otomatik banknot dağıtıcılar, para ayırma, sayma veya paketleme makineleri, kurşun kalem 

bileme makineleri, delme makineleri veya zımbalama makineleri) diğer

8473
Sadece veya esas olarak 8470 - 8472 pozisyonlarındaki makinalar için tasarlanan parçalar 

ve aksesuarlar (taşıma çantaları ve benzeri ürünler hariç)

Bir katı (toz veya macun dahil) halde toprak, taş, cevher veya diğer mineralleri ayırmak, 

elemek, ayırmak, yıkamak, öğütmek, öğütmek, karıştırmak veya karıştırmak için ekipman;

katı mineral yakıtların, seramik bileşimlerinin, kürlenmemiş çimento, alçı malzemelerin 

veya toz veya macun formundaki diğer mineral ürünlerin topaklanması, kalıplanması veya 

dökülmesi için ekipman;

kum kalıbı imalatı için kalıplama makineleri

Elektrikli veya elektronik lambalar, tüpler veya katod ışın tüpleri veya deşarj lambalarını 

cam şişelere monte etmek için makineler;

cam veya cam ürünleri üretimi veya sıcak işlenmesi için makineler

8476 Otomatlar (örneğin, posta pulu, sigara, yiyecek veya içecek satışı için)

8477
Başka bir yerde belirtilmeyen veya yer almayan lastik veya plastiklerin işlenmesi veya bu 

malzemelerden ürünlerin üretimi için donatım

8478
Başka bir yerde belirtilmeyen veya bu gruba dahil olmayan, tütün hazırlama veya 

hazırlama donanımları

8479
Şunlar haricinde, başka yerde tanımlanmamış veya yer almayan tek tek işlevlere sahip 

makineler ve mekanik cihazlar:

8479 10 000 0 kamu işleri, inşaat veya diğer benzeri işler için ekipman

Metal üretimi için şişesi;

dökümhane paletleri;

dökümhane modelleri;

metal dökümü için kalıplar (kalıplar hariç), metallerin karbürleri, cam, mineral 

malzemeler, kauçuk veya plastik

8481

Aşağıdakiler haricinde, basınç düşürücü ve termostatik valfler dahil olmak üzere boru 

hatları, kazanlar, tanklar, tanklar, tanklar, tanklar veya benzeri kaplar için musluklar, 

valfler, kapılar ve benzeri donanımlar:

8481 80 110 0 karıştırma tertibatı

8480

8471

8474

8475

8468

8470
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8481 80 610 0 dökme demir kapatma vanaları

8481 80 639 0 diğer çelik vanalar

8482 Bilyalı veya makaralı rulmanlar

Şanzıman milleri (eksantrik milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar;

miller için yatak yuvaları ve düz yataklar;

dişliler ve dişliler;

bilyalı veya makaralı vida dişlileri;

tork konvertörleri dahil olmak üzere şanzımanlar ve diğer hız değişkenleri;

makara blokları dahil olmak üzere volanlar ve makaralar;

milleri bağlamak için kavramalar ve cihazlar (üniversal bağlantılar dahil)

Başka bir malzeme ile birlikte veya iki veya daha fazla metal katmandan oluşan sacdan 

yapılmış contalar ve benzer bağlantı elemanları;

çanta, zarf veya benzeri ambalajlarda paketlenmiş çeşitli bileşimlerdeki conta ve benzeri 

bağlantı elemanlarının setleri veya setleri;

mekanik contalar

Yalnızca veya büyük ölçüde yarı iletken çubuklar veya gofretler, yarı iletken cihazlar, 

elektronik entegre devreler veya düz panel ekranların üretimi için kullanılan makineler ve 

ekipmanlar;

Not 9 (B) 'de belirtilen makine ve teçhizatı bu gruba;

parça ve aksesuarlar

8487
Elektrik bağlantıları, izolatörleri, kontakları, bobinleri veya başka bir yerde belirtilmeyen 

veya yer almayan diğer elektrikli parçaları olmayan ekipman parçaları

8501 Elektrik motorları ve jeneratörler (jeneratör setleri hariç)

8502 Aşağıdakiler dışında güç üreten kümeler ve dönen elektrik dönüştürücüler:

8502 13 200 0
375 kVA'dan fazla, ancak 750 kVA'dan fazla olmayan, sıkıştırma ateşlemeli (dizel veya 

yarı dizel) pistonlu içten yanmalı motorlu setler

8503 00 Özel veya esas olarak 8501 veya 8502 pozisyonundaki makineler için üretilmiş parçalar

8504
Elektrik transformatörleri, statik elektrik dönüştürücüler (örneğin redresörler), indüktörler 

ve kısmalar:

8504 21 - 8504 23 sıvı dielektrik transformatörler

8504 31 800 9 1 kVA'dan büyük olmayan diğer transformatörler

8504 32 000 0 1 kVA'dan büyük, ancak 16 kVA'dan büyük olmayan diğer transformatörler

16 kVA'dan fazla,

ancak 500 kVA'dan fazla olmayan diğer transformatörler

8504 34 000 0 500 kVA'dan fazla kapasiteye sahip diğer transformatörler

elektromıknatıslar;

kalıcı mıknatıslar ve mıknatıslama sonrasında kalıcı mıknatıslara dönüştürülmesi 

amaçlanan ürünler;

elektromanyetik veya daimi mıknatıslar mandren, tutamak ve benzeri kilitleme cihazları;

elektromanyetik debriyajlar, debriyajlar ve frenler;

elektromanyetik kaldırma kafaları

8506 Birincil hücreler ve birincil piller

8507 Bunlar için ayırıcılar dahil elektrikli aküler, dikdörtgen (kare dahil) veya diğer şekillerde

8508 Elektrikli süpürgeler, hariç:

8486

8504 33 000 0

8505

8483

8484
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8508 70 000 elektrikli süpürge parçaları

8509 90 000 0 elektrikli motorlu elektromekanik ev makinelerinin parçaları

8510
Elektrikli traş makineleri, saç kesme makineleri ve dahili bir elektrik motoruna sahip 

epilasyon cihazları

Bir içten yanmalı motorları bir kıvılcımdan ateşlenen veya yanıcı bir karışımın 

sıkıştırılmasından (örneğin, manyeto, ateşleme bobinleri, bujiler, kızdırma bujileri, 

marşlar) tutuşturmak veya çalıştırmak için kullanılan elektrikli ekipman;

jeneratörler (örneğin, AC ve DC) ve bu tür motorlarda kullanılan tipte devre kesiciler

Elektrikli aydınlatma veya sinyalizasyon donanımları (8539 pozisyonundaki ürünler hariç),

bisiklet camlarında veya motorlu taşıtlarda kullanılan cam silecekleri, buz çözücüler ve 

antifoglar

8513
8512 pozisyonundaki aydınlatma ekipmanı hariç, kendi enerji kaynaklarından (örneğin, 

kuru piller, şarj edilebilir piller, manyeto) çalışan taşınabilir elektrik lambaları

Endüstriyel veya laboratuvar elektrikli fırınlar ve hazneler (indüksiyon veya dielektrik 

kaybı fenomenine dayananlar dahil);

endüksiyon veya dielektrik kayıp fenomenini kullanarak malzemelerin ısıl işlemine yönelik 

endüstriyel veya laboratuar donanımları

Elektrik (elektrikle ısıtılan gaz dahil), lazer veya diğer ışık veya foton, ultrason, elektron 

ışını, manyetik nabız veya plazma arklı düşük sıcaklıkta lehimleme, yüksek sıcaklıkta 

lehimleme veya kaynaklama için kullanılan makineler ve cihazlar kesme işlemleri ya da 

değil;

aşağıdakiler hariç, metal veya sermetlerin sıcak püskürtülmesi için elektrikli makineler ve 

cihazlar:

düşük sıcaklıkta lehimleme için havya lehimleme tabancaları, yüksek sıcaklıkta lehimleme

veya düşük sıcaklıkta lehimleme için diğer makineler ve cihazlar

Anlık veya depolamalı elektrikli su ısıtıcıları (kapasitif), daldırma elektrikli ısıtıcılar;

yerden ısıtma ve toprak ısıtma, elektrotermal saç bakım cihazları (örneğin, saç kurutma 

makineleri, bukle maşaları, bukle maşaları) ve el kurutma makineleri için elektrikli 

ekipman;

elektrikli ütüler;

diğer elektrikli ev ısıtıcıları;

Aşağıdakiler haricinde, 8545 pozisyonunda belirtilenlerin dışındaki elektrikli ısıtma 

direnci:

Hücresel iletişim şebekeleri veya diğer kablosuz iletişim şebekeleri için telefon setleri 

dahil olmak üzere telefon setleri;

8516 50 mikrodalga fırınlar

8516 60 10 elektrikli sobalar (en az bir fırına ve ocağa sahip)

8517

8515 11 - 8515 19

8516

8516 10 ani veya depolama elektrikli su ısıtıcıları (kapasitif), daldırma elektrikli ısıtıcılar

8512

8514

8515

8508 Elektrikli süpürgeler, hariç:

8509
Aşağıdakileri içeren, 8508 pozisyonundaki elektrikli süpürgeler hariç, elektrikli motorlu 

elektromekanik ev makineleri:

8511
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8443, 8525, 8527 veya 8528 pozisyonundaki ekipmanın iletilmesi veya alınması dışında, 

kablolu veya kablosuz bir iletişim ağında (örneğin yerel veya küresel bir iletişim ağında) 

iletişim için donanım dahil olmak üzere ses, görüntü veya diğer verilerin iletilmesi veya 

alınması için diğer donanım, :

8517 11 - 8517 18
cep telefonları veya diğer kablosuz iletişim şebekeleri için telefonlar dahil olmak üzere 

telefonlar

8517 70
telefon setlerinin parçaları, ses, görüntü veya diğer verileri iletmek veya almak için diğer 

ekipmanlar

Mikrofonlar ve onlar için duruyor;

muhafazalara monte edilmiş veya monte edilmemiş hoparlörler;

Mikrofonla bir arada olsun olmasın, kulaklıklar ve kulaklıklar ve bir mikrofon ve bir veya 

daha fazla hoparlörden oluşan kitler;

ses frekansı elektrik yükselticileri;

aşağıdakiler hariç elektrikli ses güçlendirme kitleri:

muhafazalara monte edilmiş tek hoparlörler

8519 Ses kaydı veya çoğaltma ekipmanı

8521 Bir video alıcısı ile birlikte olsun olmasın, video kaydı veya video çoğaltma donanımı

8522
Sadece veya esas olarak 8519 veya 8521 pozisyonundaki ekipmanlar ile kullanılmaya 

uygun parçalar ve aksesuarlar

8523

Diskler, bantlar, katı hal uçucu olmayan veri depolama cihazları, “akıllı kartlar” ve ses 

veya diğer olayları kaydetmek için diğer ortamlar, grup yapımı ürünler haricinde, disk 

yapmak için kullanılan matrisler ve ana diskler dahil, kaydedilmiş veya kaydedilmemiş

Yayın, televizyon ya da yayın için teçhizatın, alıcı, ses kaydı ya da çoğaltma ekipmanı 

dahil olsun ya da olmasın;

televizyon kameraları, dijital kameralar ve kameralar

8526 Radar, radyo navigasyon ve uzaktan kumanda ekipmanı

8527
Aşağıdakiler haricinde, ses kaydı olan bir kutuda birleştirilmiş olsun olmasın yayın 

ekipmanı ya da çoğaltma ekipmanı veya saatleri:

8527 21
Motorlu taşıtlarda kullanılan, ses kaydı veya çoğaltma ekipmanı ile birlikte harici bir güç 

kaynağı olmadan çalışamayan yayın radyoları

Televizyon alım ekipmanı içermeyen monitörler ve projektörler;

televizyon iletişimi için teçhizatı almak, yayın radyo alıcısı veya ses veya görüntü 

kaydeden veya üreten bir cihaz dahil olsun olmasın,

8528 72 200 1,
televizyon iletişimi için ekipman alımı, renkli görüntüler, diğer: video kaydı veya video 

çoğaltma ekipmanı dahil;

8528 72 200 9, sıvı kristal ekranların teknolojisi ile yapılan bir ekran, plazma paneller;

8528 72 400 0, diğer

8528 72 600 0,

8528 72 800 0

8525

8528

8528 72 televizyon iletişimi için diğer, renkli görüntüler için ekipman alma:

8518

8518 21 000 0

8518 22 000 0 bir muhafazaya monte edilmiş hoparlör kitleri

8518 29 950 0 muhafazalara monte edilmiş veya monte edilmemiş diğer hoparlörler

8517
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8529
Münhasıran veya esas olarak 8525 ila 8528 pozisyonundaki başlık aparatları için 

tasarlanan parçalar:

8529 90 920 2 8528 pozisyonunda yer alan ekipman için sıvı kristal modüller (ekranlar)

8530

Demiryolları, tramvaylar, otoyollar, iç su yolları, park tesisleri, limanlar veya hava 

limanları için elektriksel sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol cihazları (8608 

pozisyonundaki ekipmanlar hariç)

8531

Aşağıdakiler hariç, 8512 veya 8530 pozisyonundaki donanım hariç, sesli veya görsel sinyal 

veren elektrikli cihazlar (örneğin, ziller, sirenler, gösterge panelleri, güvenlik alarm 

cihazları veya yangın sinyali veren cihazlar):

8531 10 300 0
Güvenlik alarm cihazları veya yangın alarm cihazları ve binalarda kullanılan benzeri 

cihazlar

8531 20 200 0
güvenlik alarmı cihazları veya yangın sinyali veren cihazlar ve entegre ışık yayan diyotlara 

sahip benzer cihazlar (LED)

8532 Sabit, değişken veya ayarlı elektrik kondansatörleri

8533 Isıtma elemanları hariç, elektrik dirençleri (reostalar ve potansiyometreler dahil)

8534 00 Baskılı devreler

8535

Elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunması için veya elektrik devrelerine veya 

elektrik devrelerinde bağlantı için elektrikli cihazlar (örneğin, anahtarlar, anahtarlar, devre 

kesiciler, sigortalar, paratonerler, gerilim sınırlayıcılar, dalgalanma bastırıcılar, akım 

toplayıcıları, akım toplayıcıları ve diğer konektörler, bağlantı kutuları) 1000 V üzeri voltaj:

8535 30 devre kesiciler ve devre kesiciler

Elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunması için veya elektrik devrelerine veya 

elektrik devrelerinde bağlantı için elektrikli cihazlar (örneğin, anahtarlar, anahtarlar, devre 

kesiciler, röleler, sigortalar, dalgalanma bastırıcılar, fişler ve prizler, lamba tutucular ve 

diğer konektörler, bağlantı kutuları 1000 V'dan daha fazla olmayan voltaj için;

optik fiberler, fiber optik demetler veya kablolar için

8537

Elektrik akımını kontrol etmek veya dağıtmak için, grup 90 veya dijital kontrol cihazları 

dahil olmak üzere, elektrik akımını kontrol etmek veya dağıtmak için 8535 veya 8536 

pozisyonundaki iki veya daha fazla cihazla donatılmış diğer konsollar, paneller, konsollar, 

tablolar, panolar ve tabanlar , 8517 pozisyonundaki anahtarlama cihazları hariç

8538
Özel veya esas olarak 8535, 8536 veya 8537 pozisyonundaki cihazlar için tasarlanan 

parçalar

Yalıtımlı yönlü lambalar ve ayrıca ultraviyole veya kızılötesi lambalar dahil akkor 

lambalar veya elektrikli deşarj lambaları;

ark lambaları;

ışık yayan diyot (LED) lambaları hariç:

8536 69 900 9 Voltaj için 1000 V'u geçmeyen diğer fişler ve prizler

8539

8536

8536 20 100 9 63 A'dan büyük olmayan akım şiddeti için devre kesiciler, diğer

8536 50 070 0 11 A'dan fazla olmayan akım şiddeti için elektromekanik oda devre kesicileri
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8539 21 300 9
motosikletler veya diğer motorlu taşıtlar için tungsten filamanlı diğer halojen akkor 

lambalar, diğer

8539 21 980 0 100 V'dan fazla olmayan bir voltaj için tungsten filamanlı halojen akkor lambalar

8539 29 300 Motosiklet veya diğer motorlu taşıtlar için diğer akkor lambalar

8539 29 980 0 diğer lambalar? akkor voltajı en fazla 100 V

8540

Elektronik katot, soğuk katod veya foto katodlu termal tüpler (örneğin, vakumlu veya 

buharlı veya gazla doldurulmuş lambalar ve tüpler, cıva arklı redresör lambalar ve tüpler 

ve katod ışını tüpleri, televizyon tüplerini ileten tüpler)

Diyotlar, transistörler ve benzeri yarı iletken cihazlar;

modüllere monte edilmiş veya monte edilmemiş, panellere monte edilmiş veya monte 

edilmemiş fotovoltaik hücreler dahil ışığa duyarlı yarı iletken cihazlar;

ışık yayan diyotlar (LED);

piezoelektrik kristaller düzeneği

8542 Elektronik Bütünleşik Devreler

8543
Şunlar haricinde, başka yerde tanımlanmamış veya yer almayan özel işlevlere sahip 

elektrikli makineler ve cihazlar:

8543 10 000 0 parçacık hızlandırıcıları

8543 30 000 0 elektro, elektroliz veya elektroforez için makina ve ekipmanlar

8543 70 100 0 tercüman veya sözlük işlevli elektrikli makineler

8543 70 500 bronzlaşma yatakları ve benzeri bronzlaşma donanımları

8543 90 000 0 parçalar

Yalıtılmış teller (emaye veya anotlu dahil), kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve 

konektörlü veya konektörsüz diğer yalıtımlı elektrik iletkenleri;

elektrik iletkenli veya konnektörlerle birleştirilip monte edilmemiş olsun olmasın, tek tek 

kılıflı fiberlerden yapılmış fiber optik kablolar

8545

Kömür elektrotları, karbon fırçaları, lambalar veya bataryalar için kömürler ve grafit veya 

başka tür karbonlu metaller veya metal içermeyen ürünler elektrik mühendisliğinde 

kullanılır

8546 Herhangi bir malzemeden elektrik yalıtkanları

8541

8544

8539 31 termal katotlu flüoresan lambalar

8539 32 200 cıva veya sodyum lambalar

8539 32 900 0 metal halide lambaları

8539 22 100 0 200 W'tan fazla olmayan ve 100 V'tan daha yüksek bir gerilime sahip refleks lambaları

8539 22 900 0
200 W'tan daha fazla olmayan ve 100 V'tan daha yüksek bir gerilime sahip diğer akkor 

lambalar

8539 29 920 0 100 V'den daha büyük voltajlar için diğer akkor lambalar

8539 21 920 0 100 V'den daha büyük voltajlar için bir tungsten filamanlı halojen akkor lambalar
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8546 pozisyonundaki izolatörler hariç olmak üzere, sadece kalıplama sırasında monte 

edilen bazı metal bileşenleri (örneğin, dişli kartuşlar) içermeyen, tamamen yalıtkan 

malzemelerden yapılmış elektrikli makineler, cihazlar veya ekipmanlar için yalıtım 

tertibatları;

elektrik kabloları ve bağlantı parçaları için borular, ana metalden, yalıtkan malzemeyle 

kaplı

Birincil pillerin, birincil pillerin ve elektrikli pillerin atık ve hurdaları;

tükenmiş birincil hücreler, tükenmiş birincil piller ve tükenmiş elektrikli piller;

bu grupta başka bir yerde belirtilmeyen veya yer almayan elektrikli aletler veya cihazlar

8601 Harici bir elektrik kaynağı veya batarya ile çalışan demiryolu lokomotifleri

Diğer demiryolu lokomotifleri;

lokomotif ihaleleri

8603
Binek, navlun veya bagajlı motorlu demiryolu veya tramvay araçları, açık platformlar, 

8604 pozisyonundakiler hariç

8 604 00 000 0

Demiryolu ya da tramvay yollarının tamir ya da bakımına yönelik kendinden tahrikli ya da 

tahriksiz araçlar (örneğin, atölye vagonları, vinçler, kurcalama makineleri, tur makineleri, 

test arabaları ve yol kontrolü için araçlar)

Demiryolu veya tramvay araçları, kendinden hareketli motorlu yolcu;

kendinden tahrikli olmayan bagaj, posta ve diğer özel araçlar, demiryolu araçları veya 

tramvaylar (8604 pozisyonundakiler hariç)

8606 Demiryolu ya da tramvay araçları, kendiliğinden taşımayan navlun

8607 Demiryolu lokomotifleri veya tramvay veya vagonlarının motorlu taşıtlarının parçaları

Demiryolu veya tramvay rayları için ekipman ve cihazları takip etmek;

mekanik (elektromekanik dahil) sinyalizasyon teçhizatı, demiryolları, tramvay pistleri, 

karayolları, iç su yolları, park yapıları, limanlar veya hava limanları üzerindeki güvenlik 

veya trafik kontrol cihazları;

söz konusu cihaz ve ekipmanın parçaları

8609 00
Bir veya daha fazla taşıma aracıyla nakliye için özel olarak tasarlanmış ve donatılmış 

konteynerler (sıvı veya gazları taşımak için konteynerler dahil)

8701 Traktörler (8709 pozisyonundaki traktörler hariç), aşağıdakiler hariç:

8701 10 000 0 tek eksenli traktörler

8701 20 101 0 yeni tırlar

8701 20 901 4 7 yıldan uzun bir süre geçtiği kamyon traktörleri

8701 20 901 7 diğer tırlar kullanılmış

8701 20 909 0 kullanılmış yarı römorklar için diğer tekerlekli traktörler

8701 30 paletli traktörler

8701 91 500 0,

8701 92 500 0,

8701 93 500 0,

8701 94 500 0,

8701 95 500 0

8701 94 100 1
90 kW'dan daha yüksek, ancak 130 kW'dan fazla olmayan motor gücüne sahip, tekerlekli, 

yeni ormancılık için kızaklar (kızaklar)

8701 95 100 1
130 kW'dan daha fazla motor gücüne sahip tekerlekli, yeni, ormancılık için patinaj 

makineleri (kızaklar)

8 608 00 000

tarımsal işler için traktörler (tek eksenli traktörler hariç) ve ormancılık traktörleri, 

tekerlekli, kullanılmış

8548

8602

8 605 00 000 0

8547

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.ID: daaa804b-a7a2-4dd1-b06c-b1005d0787d3-185963092. Bu kod ile https://evrak.tim.org.tr/evrakdogrulama adresinden doğrulayabilirsiniz.



8702 Şoför dahil, 10 veya daha fazla kişiyi taşımak için tasarlanmış motorlu taşıtlar:

8702 10 19
sadece 2500 cm³'den daha büyük silindir kapasitesine sahip, sıkıştırma ateşlemeli (dizel 

veya yarı dizel) bir pistonlu içten yanmalı motorla, kullanılmış

8 702 10 99
Sadece 2500 cm³'den daha az motor hacmi ile, sıkıştırma ateşlemeli (dizel veya yarı dizel) 

bir pistonlu içten yanmalı motorla, kullanılmış

8702 20 19

Hem sıkıştırma ateşlemeli bir pistonlu içten yanmalı motor (dizel veya yarı dizel) hem de 

2500 cm³'den daha fazla içten yanmalı motorla silindir deplasmanlı bir elektrikli motor 

tarafından tahrik

8 702 20 99

Hem sıkıştırmalı ateşlemeli bir pistonlu içten yanmalı motor (dizel veya yarı dizel) hem de 

içten yanmalı motorun silindir deplasmanı olan ve 2500 cm³'den fazla olmayan bir 

elektrikli motor tarafından çalıştırılması

8702 40
Bir elektrikli motorla çalıştırılan, sürücü de dahil olmak üzere, 10 kişiyi veya daha 

fazlasını taşımak üzere tasarlanmış motorlu taşıtlar

8702 90 19
diğer otomobillerde, sadece kıvılcım ateşlemeli bir pistonlu içten yanmalı motor ile, 2800 

cm³'den daha büyük silindir hacmi olan, kullanılmış

8702 90 39
diğer otomobillerde, sadece kıvılcım ateşlemeli bir pistonlu içten yanmalı motorla, çalışma 

hacmi 2800 cm not'den fazla olmayan motor silindirleri,

8703

Temel olarak, aşağıdakiler hariç, yardımcı araçlar ve minibüsler ile yarış arabaları dahil 

olmak üzere, esasen insanların (8702 pozisyonundaki motorlu taşıtlar) taşınması amaçlı 

binek araçları ve diğer motorlu taşıtlar:

8703 21 10
sadece pistonlu pistonlu kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motorlu, 1000 cm'den fazla 

olmayan silindir deplasmanlı yeni araçlar

8 703 22 10
pistonlu pistonlu kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motorlu, 1000 cm³'den daha fazla, 1500 

cm disp'den daha yüksek olmayan silindir deplasmanlı yeni araçlar

8703 23 11,

8703 23 19

8703 23 90
kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motorlu pistonlu pistonlu araçlar, 1500 cm³'den daha 

fazla, ancak kullanımda olan 3000 cm engine'den fazla olmayan motor hacmi

8 703 24 10
Yeni pistonlu araçlar sadece pistonlu pistonlu kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motorlu, 

3000 cmlacement'den daha fazla silindir hacmi olan

8703 24 90
Sadece pistonlu kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motorlu, 3000 cm³'den daha büyük 

silindir kapasitesine sahip araçlar, kullanılmış

8 703 31 10
sadece 1500 cm³ den daha büyük olmayan silindir deplasmanlı, kompresyon ateşlemeli 

(dizel veya yarı dizel) pistonlu içten yanmalı motorlu yeni araçlar

8703 31 90
sadece kompresyon ateşlemeli (dizel veya yarı dizel) pistonlu içten yanmalı motorlu, 1.500 

cm³'den daha büyük silindir kapasitesi olan araçlar, kullanılmış

8703 32 11,

8703 32 19

8703 32 90

Sıkıştırma pistonlu içten yanmalı motorlu (dizel veya yarı dizel) diğer araçlar, 1.500 

cm³'den daha büyük, ancak 2.500 cm³'den daha büyük olmayan ve kullanımda olan silindir 

kapasitesi olan diğer araçlar

8703 33 11,

8703 33 19

sadece 2500 cm³'den daha fazla silindir hareketiyle, sıkıştırma ateşlemeli (dizel veya yarı 

dizel) pistonlu içten yanmalı motorlu yeni araçlar

8703 22 90
kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motorlu pistonlu pistonlu araçlar, motor hacmi 1000 

cm'den fazla, ancak 1500 cm'den fazla değil, kullanılmış

sadece pistonlu pistonlu kıvılcım ateşlemeli, 1.500 cm³'den daha yüksek, ancak 3.000 cm 

cylinder'den fazla olmayan silindir deplasmanlı içten yanmalı motorlu yeni araçlar

sadece 1.500 cm³'den daha büyük fakat 2.500 cm³'den fazla olmayan silindir kapasitesine 

sahip, sıkıştırma ateşlemeli (dizel veya yarı dizel) pistonlu içten yanmalı motorlu yeni 

araçlar

8703 21 90
kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu pistonlu araçlar yeni, daha önce 1000 cm³den 

büyük olmayan motor silindirleri kullanılmış
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8703 33 90
sadece 2500 cm³'den daha büyük silindir hacmi olan, bir içten yanmalı motorlu (dizel veya 

yarı dizel) sıkıştırma pistonlu araçlar, kullanılmış

8703 80 sadece elektrik motoru ile çalışan araçlar

8704 Malların taşınması için motorlu taşıtlar, hariç:

8704 21 390

mal taşımacılığı için motorlu taşıtlar, toplamda 5 tondan fazla olmayan ve toplamda 2500 

cm³'den daha büyük bir silindir deplasmanı ile sıkıştırılmış ateşlemeli (dizel veya yarı 

dizel) bir pistonlu içten yanmalı motor

8704 21 990

mal taşımacılığı için motorlu taşıtlar, pistonlu içten yanmalı motorlu, sıkıştırma ateşlemeli 

(dizel veya yarı dizel) brüt taşıt ağırlığı 5 tondan fazla değil, 2500 cm³'den fazla olmayan 

bir silindir deplasmanı çalışıyor

8704 22
brüt araç ağırlığı 5 tondan fazla olan ancak 20 tondan fazla olmayan malların taşınması 

için motorlu taşıtlar

8704 23 910 1

20 ton ağırlığındaki brüt taşıt ağırlığına sahip, sıkıştırmalı ateşlemeli pistonlu içten 

yanmalı motorlu ürünlerin taşınması için motorlu taşıtlar, bataklık veya karlı alanlarda 24 

metreden daha uzun hacimli malları taşımak için tasarlanmış, iki tahrik arabalı 4 paletli 

taşıtlar

8704 23 910 2

20 ton ağırlığındaki brüt taşıt ağırlığına sahip, sıkıştırmalı ateşlemeli, pistonlu içten 

yanmalı bir motora sahip malların taşınması için motorlu taşıtlar, üzerinde çalışmak üzere 

tasarlanan kaldırma veya toprak işleme makinelerinde kullanılmak üzere iki tahrik arabalı 

4 paletli taşıtlar sulak alanlar veya karlı alanlar

8704 23 910 9
20 tondan büyük brüt taşıt kütlesine sahip, sıkıştırmalı ateşlemeli pistonlu içten yanmalı 

motorlu malların taşınması için motorlu taşıtlar, diğer

8704 23 990
20 tondan büyük brüt taşıt kütlesine sahip sıkıştırma ateşlemeli, pistonlu içten yanmalı 

motorlu malların taşınması için motorlu taşıtlar,

8704 32
mal taşımacılığı için motorlu taşıtlar, diğer, kıvılcım ateşlemeli bir pistonlu içten yanmalı 

motor ile, 5 tondan fazla brüt araç ağırlığı

8704 90 motorlu taşıtların taşınması için motorlu taşıtlar, sadece elektrikli motorla

8705

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (örneğin, acil durum taşıtları, kamyon vinçleri, itfaiye araçları, 

beton mikserleri, yol temizleme araçları, su yıkama araçları, araba tamir atölyeleri, X-ışını 

makineli araçlar), aşağıdakiler haricinde yolcu ya da eşya taşımak için kullanılanlar hariç:

8705 10 009 0 diğer kamyon vinçleri

8 705 30 000 0 İtfaiye araçları

8 705 40 000 0 beton karıştırıcı

8 705 90 300 0 beton harcı pompalama arabaları

8705 90 800 diğer özel amaçlı motorlu taşıtlar

8706 00 Motorlu şasi 8701 - 8705 pozisyonlarındaki motorlu taşıtlar için

8707 8701 - 8705 pozisyonlarındaki motorlu taşıtlar için gövdeler (kabinler dahil)

8701 - 8705 pozisyonlarındaki motorlu taşıtlar için parça ve aksesuarlar:

kullanılmış

Fabrikalar, depolar, limanlar veya havaalanlarında kısa mesafelerden mal taşımak için 

kullanılan, kaldırma veya yükleme cihazları ile donatılmamış endüstriyel araçlar;

tren istasyonu platformlarında kullanılan traktörler;

yukarıdaki araçların parçaları

8710 00 000 0
Tanklar ve diğer savaş silahlı veya silahsız kendinden tahrikli zırhlı araçlar ve bunların 

parçaları

Motosikletler (mopedler dahil) ve

8708

8709

8711
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tekerlekli sandalyeli veya tekerlekli sandalyesiz olarak kurulmuş yardımcı motorlu 

bisikletler ;

Puset

8713
Hareket ettirilemeyen, hareket ettirilemeyen veya bir motorla veya hareketle ilgili diğer 

mekanik cihazlarla donatılmamış insanlar için bebek arabaları

8714 8711 - 8713 pozisyonlu araçlar için parça ve aksesuarlar

8715 00 Bebek arabaları ve bunların parçaları

Römorklar ve yarı römorklar;

diğer kendinden hareketli motorlu taşıtlar;

bunların parçaları hariç:

8716 20 000 0 kendinden yüklemeli veya kendinden yüklemeli römorklar ve tarım için yarı römorklar

8716 31 000 0 tankerler ve tankerler

Balonlar ve hava gemileri;

planör, planör ve diğer motorsuz uçakları asmak

Diğer uçaklar (örneğin, helikopterler, uçaklar);

uzay araçları (uydu dahil) ve suborbital ve uzay fırlatma araçları

8803 8801 veya 8802 pozisyonundaki uçakların parçaları

Paraşütler (rehberli paraşütler ve paraşütler dahil) ve rotoshute;

bunların aksam ve parçaları

Uçaklar için başlangıç ekipmanı;

güverte freni veya benzeri cihazlar;

uçuş ekipleri için yer simülatörleri;

bunların parçaları

8901
Yolcu veya eşya taşımacılığı için gemi gezisi, gezi, feribot, kargo gemisi, mavna ve benzeri 

gemiler

Balıkçı gemileri;

balık ürünlerinin işlenmesi ve saklanması için yüzer tabanlar ve diğer kaplar

Rekreasyon veya spor amaçlı yatlar ve diğer gemiler;

kürekli tekneler ve kanolar

8904 00 Römorkörler ve itici gemiler

Gezilebilir niteliklerin ana fonksiyonlarına göre ikincil olduğu yüzer fenerler, itfaiye 

gemileri, tarak gemileri, yüzer vinçler ve diğer yüzer araçlar;

yüzer havuzlar;

yüzer veya denizaltı sondajı veya üretim platformları

8906 Kürekli botlar hariç, savaş gemileri ve kurtarma gemileri dahil diğer gemiler

8907
Diğer yüzer yapılar (örneğin sallar, yüzer tanklar, kesonlar, iniş aşamaları, şamandıralar ve 

fenerler)

8908 00 000 0 Hurdaya yönelik gemiler ve diğer yüzer yapılar

Optik fiberler ve optik fiber demetleri;

8544 pozisyonunda belirtilenler dışındaki fiber optik kablolar;

polarize edici malzeme tabakaları ve plakaları;

optik olarak işlenmemiş camın bu elemanları hariç, düzeltilmemiş herhangi bir 

malzemeden lensler (kontakt lensler dahil), prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar

9001

890200

8903

8905

8802

8804 00 000 0

8805

8712 00
Motorsuz iki tekerlekli bisikletler ve diğer bisikletler (kargo teslimatı için üç tekerlekli 

bisikletler dahil)

8716

8801 00

8711
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9002

Optik olarak işlenmemiş camdan bu elemanlar hariç, bunlar için alet ve cihazların ya da 

cihazların parçaları olan, herhangi bir malzemeden lensler, prizmalar, aynalar ve diğer 

optik elemanlar

9003
Gözlükler, gözlükler veya benzeri optik cihazlar için çerçeveler ve aksesuarlar ve bunların 

diğer kısımları:

9003 11 000 0 plastikten yapılmış çerçeve ve tertibatlar

9003 19 000 1 kıymetli metalden veya haddelenmiş kıymetli metalden yapılmış çerçeveler ve aksesuarlar

9004 Gözlükler, güvenlik gözlükleri ve benzeri optik aletler, düzeltici, koruyucu veya diğer

Dürbünler, monokülerler, diğer teleskoplar ve ek parçaları;

radyo astronomi cihazları hariç diğer astronomik aletler ve aksesuarları

Kameralar (film kameraları hariç);

flaş ve flaş lambaları, 8539 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç

9007
Film kameraları ve film projektörleri (ses kaydı içeren veya içermeyen cihazlar olsun 

olmasın)

Sinema hariç görüntü projektörleri;

küçültülmüş görüntüleri yansıtmak için büyütücüler ve ekipman (sinema hariç)

Başka hiçbir yerde bu grupta belirtilmeyen veya yer almayan fotoğraf laboratuvarları için 

cihaz ve ekipmanlar (film laboratuvarları dahil);

negatoscopes;

projeksiyon ekranları

9011
Mikrofotografi, mikro dolgu veya mikroprojeksiyon için mikroskoplar da dahil olmak 

üzere karmaşık optik mikroskoplar

Optik mikroskoplar hariç mikroskoplar;

kırınım aparatı

Diğer başlıklarda daha kesin olarak tarif edilen ürünler dışındaki sıvı kristal cihazlar;

lazer diyotlar hariç lazerler;

başka bir yerde bu grupta belirtilmeyen veya yer almayan diğer optik aletler ve aletler

Yönü belirlemek için pergeller;

diğer seyir cihazları ve araçları

Pusulalar hariç, jeodezik veya topografik (fotogrametrik dahil), hidrografik, oşinografik, 

hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik araçlar ve aletler;

rangefinders

Ağırlığı olan veya olmayan , 0,05 g veya daha yüksek duyarlılığa sahip teraziler

Çizim, işaretleme veya matematiksel hesaplamalar için araçlar (örneğin, çizim makineleri, 

pantograflar, iletkiler, çizim kümeleri, slayt kuralları, disk hesap makineleri);

Bu grubun herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya belirtilmeyen doğrusal boyutları 

ölçmek için el aletleri (örneğin, ölçme çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, 

pergeller)

9018

Sintigrafik ekipmanlar, diğer elektromedikal cihazlar ve görme araştırmaları için cihazlar 

dahil olmak üzere tıp, cerrahi, dişçilik veya veteriner hekimlikinde kullanılan aletler ve 

cihazlar

Mekanoterapi cihazları;

masaj cihazları;

yeteneklerini belirlemek için psikolojik testler için ekipman;

9016 00

9017

9019

9013

9014

9015

9008

9010

9012

9005

9006
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ozon, oksijen ve aerosol tedavisi, suni solunum veya diğer terapötik solunum ekipmanı için 

ekipman

9020 00 000 0
Diğer solunum cihazları ve gaz maskeleri, mekanik parçalara sahip olmayan koruyucu 

maskeler ve değiştirilebilir filtreler hariç

Koltuk değneği, cerrahi kayışlar ve bandajlar dahil olmak üzere ortopedik aletler;

kırıkların tedavisi için lastikler ve diğer cihazlar;

yapay vücut parçaları;

işitme cihazlarını ve kendi kendine giyilen, organ kusurunu veya çalışamazlığını telafi 

etmek için vücuda implante edilmiş olan veya kendisiyle birlikte takılan diğer cihazları

9022

Radyografik veya radyoterapötik teçhizat, X-ışını tüpleri ve diğer X-ışını jeneratörleri, 

yüksek gerilim jeneratörleri, kalkanlar dahil, tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veteriner 

kullanımına yönelik olsun olmasın, X-ışını, alfa, beta veya gama radyasyonunun 

kullanımına dayalı ekipman ve inceleme veya işleme için kontrol panelleri, ekranlar, 

masalar, sandalyeler ve benzeri ürünler

9023 00
Diğer amaçlar için uygun olmayan tanıtım amaçlı (örneğin, eğitim veya sergi amaçlı) 

aletler, cihazlar ve modeller

9024

Sertlik, mukavemet, sıkıştırma, elastikiyet veya malzemelerin (örneğin metaller, ahşap, 

tekstil malzemeleri, kağıt, plastikler) diğer mekanik özelliklerini test etmek için makineler 

ve cihazlar

Sıvılara, termometrelere, pirometrelere, barometrelere, higrometrelere ve psikrometrelere 

batırıldığında çalışan,

kayıt cihazı olan veya olmayan ve bu cihazların herhangi bir kombinasyonu 

olan hidrometreler ve benzeri cihazlar

9026

9014, 9015, 9028 veya 9032 pozisyonundaki alet ve cihazlar hariç, sıvıların veya gazların 

akışını, seviyesini, basıncını veya diğer değişken özelliklerini ölçmek veya kontrol etmek 

için aletler ve aparatlar

Fiziksel veya kimyasal analiz cihazları ve cihazları (örneğin, polarimetreler, 

refraktometreler, spektrometreler, gaz veya duman analizörleri);

viskozite, gözeneklilik, genleşme, yüzey gerilimi veya benzerlerini ölçmek veya kontrol 

etmek için alet ve cihazlar;

ısı, ses veya ışık miktarını ölçmek veya kontrol etmek için kullanılan aletler ve cihazlar 

(maruziyet ölçerler dahil);

mikrotomlar

9028
Kalibrasyon da dahil olmak üzere, gaz, sıvı veya elektrik temini veya üretimi için ölçüm 

cihazları

Devir sayacı, ürün sayacı, taksimetre, kilometre sayacı, pedometre ve benzeri cihazlar;

hızölçerler ve takometreler, 9014 veya 9015 pozisyonundaki alet ve aletler hariç;

flaş ışıkları

Osiloskoplar, spektrum analizörleri, 9028 pozisyonundaki ölçüm cihazları hariç, elektriksel 

büyüklükleri ölçmek veya kontrol etmek için diğer aletler ve cihazlar;

alfa, beta, gama, x-ışını, boşluk veya diğer iyonlaştırıcı radyasyonu tespit etmek veya 

ölçmek için alet ve cihazlar

Başka bir yerde belirtilmeyen veya bu gruba dahil olmayan enstrümanları, cihazları ve 

makineleri ölçmek veya kontrol etmek ;

profil projektörleri

9032 Otomatik düzenleme veya kontrol için aletler ve cihazlar

9033 00 000 0 90. Bölümdeki makine, alet, alet veya aparatların parça ve aksesuarları

9029

9030

9031

9021

9025

9027

9019

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.ID: daaa804b-a7a2-4dd1-b06c-b1005d0787d3-185963092. Bu kod ile https://evrak.tim.org.tr/evrakdogrulama adresinden doğrulayabilirsiniz.



9101

Kron saatler, cep saatleri ve kendi başlarına veya kendisiyle birlikte kullanılmak üzere 

tasarlanmış, kronometre dahil olmak üzere, kıymetli metal veya metal değerli metal 

kaplamalı bir kılıfla birlikte takılan diğer saatler

9102

9101 pozisyonundaki saatler ve durma saatler hariç, durma saatler dahil olmak üzere kendi 

kendine ya da kendisiyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanan kol saatleri, cep saatleri ve 

diğer saatler

9103

Kendi üzerine veya kendi kendine giyilmesi amaçlanmayan saatler, kendi üzerine giyilmesi 

amaçlanan saatler için saat mekanizmasıyla veya 9104 pozisyonundaki saatler dışındaki bir 

şeyle birlikte

Kara taşıtları, uçak,

uzay aracı veya gemiler için gösterge panellerine ve benzeri saatlere monte edilen saatler

9105 Kendi üzerine veya kendi kendine giyilmesi amaçlanmayan saatler, diğer

Herhangi bir saat mekanizması veya senkron motorla (örneğin, zaman kaydediciler, zaman 

kayıt cihazları) , günün zamanını kaydetmeye yarayan ekipman ve zaman aralıklarında 

herhangi bir şekilde ölçüm, kayıt veya gösterme ekipmanı

9 107 00 000 0 Her tür saat çalışmasına sahip veya senkron motorlu zamanlama anahtarları

9108 Üzerinize veya üzerinize giyilecek, donatılmış ve monte edilmiş olan saatler için saat işleri

9109 Üzerinizde veya size takılmayan, donatılan ve monte edilen saatler için saat mekanizmaları

Monte edilmemiş veya kısmen monte edilmiş komple saat mekanizmaları (saat 

mekanizması setleri);

tamamlanmamış saat mekanizmaları;

saat mekanizması, önceden kabaca monte edilmiş

9111
Kendi üzerine veya kendi kendine giyilmesi amaçlanan saatler için kılıflar ve bunların 

parçaları

9112
Kendisine veya kendine ait olması amaçlanmayan saatler için kılıflar ve bu grubun diğer 

ürünleri için benzer durumlar ve bunların parçaları

9113
Üzerinize veya sizinle birlikte giyilmek üzere tasarlanmış saatlerin saat bantları, bantları ve 

bileklikleri ve bunların parçaları

9114 Her türlü saatin diğer parçaları

Otomatik dahil piyanolar;

harpsichords ve diğer klavye telli çalgılar

9202 Diğer müzik yaylı çalgılar (örneğin, gitar, keman, harps)

Nefesli çalgılar (örneğin, trompet, akordeon, klarnet, trompet, baget klavyeleri), adil

organlar ve mekanik namlulu organlar hariç

9206 00 000 0 Vurgulu çalgılar (örneğin davul, ksilofon, zil, kastanyet, marakas)

9207
Sesin üretildiği veya elektriksel olarak yükseltilmesi gereken müzik aletleri (örneğin, 

organlar, gitarlar, akordeonlar)

Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan müzik kutuları, fuar organları, mekanik 

namlulu organlar, mekanik şarkı söyleyen kuşlar, müzik testereleri ve müzik aletleri;

her çeşit tuzak;

diğer ıslık, boynuz ve rüzgar sinyal cihazları

Parçalar (örneğin müzik kutuları için mekanizmalar) ve müzik aletlerinin aksesuarları 

(örneğin, mekanik aletler için kartlar, diskler ve silindirler);

her çeşit sabit aralıklı metronomlar, tuning çatal ve borular

9209

9201

9205

9208

9104 00 000

9106

9110
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9301 9307 pozisyonunda yer alan tabancalar, tabancalar ve tabancalar hariç askeri stil silahlar

9302 00 000 0 9303 veya 9304 pozisyonundakiler dışındaki tabancalar ve tabancalar

9303

Patlayıcı şarj kullanarak çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (örneğin, spor 

tüfekleri ve tüfekler, namlu yükleme ateşli silahlar, roketatarlar ve sadece fişekleri 

ateşlemek için diğer cihazlar, boş fişekleri ateşlemek için tabancalar ve revolverler 

("insancıl" hayvanların kesilmesi için, satır atıcılar)

9303 20
Düz ve yivli varillerle birleştirilmiş dahil olmak üzere spor, avcılık veya hedef atış 

silahları, diğer

9304000000
9307 pozisyonunda belirtilenler dışındaki diğer silahlar (örneğin, yaylı, havalı veya gazlı 

tüfekler ve tabancalar, coplar)

9305 Parçaların aksesuar ve aksesuarları 9301 - 9304

Askeri operasyonlar için bombalar, el bombaları, torpidolar, mayınlar, füzeler ve benzeri 

araçlar;

kartuşlar, diğer mühimmatlar, mermiler ve kartuşlar için vatkalar dahil olmak üzere 

parçaları

9307 00 000 0
Kılıçlar, kılıçlar, kılıçlar, geniş kelimeler, süngüler, maçalar ve benzeri silahlar, listelenen 

silahların parçaları, kınları ve kapakları

9401 71 000 1,

9401 79 000 1,

9401 80 000 1

Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik mobilyaları (örneğin ameliyat masaları, muayene 

masaları, mekanik cihazlı hastane yatakları, diş koltukları);

kuaförlük sandalyeleri ve aynı zamanda dönme ve aynı zamanda yatırma ve kaldırma için 

kullanılan cihazlar;

yukarıdaki ürünlerin parçaları

Yatak temelleri;

yataklar ve benzeri döşemeler (örneğin, şilteler, yorganlar, kuş tüyü yorganlar, koltuk 

minderleri, torbalar ve yastıklar) yaylı veya herhangi bir malzeme ile doldurulmuş veya 

gözenekli kauçuk veya plastikten yapılmış, kaplanmış veya kaplanmamış

9,404 10,000 0 yatak temelleri

9402

9403 Diğer mobilyalar ve bunların parçaları

9404

9401 10, 9401 20 hava taşıtlarında, motorlu taşıtlarda kullanılan tipte koltuklar

araç koltuklarına takılı veya takılı çocuk koltukları

9401 90 100 0 uçaklarda kullanılanlar gibi koltuk parçaları

9401 90 800 1
8701 - 8705 pozisyonlarındaki motorlu taşıtların endüstriyel montajına yönelik koltuk 

parçaları, bileşenleri ve montajları

9306

9401
Oturma mobilyaları (9402 pozisyonunda belirtilenler dışında), yataklara dönüştürülebilen 

veya dönüştürülemeyen ürünler ve bunların parçaları:
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Belirtilen veya yer almayan spot ışıkları, dar yönlendirilmiş lambaları, farları ve bunların 

parçalarını içeren lambalar ve aydınlatma ekipmanları;

ışık işaretleri, ad veya isim taşıyan ışık plakaları veya bir entegre ışık kaynağına sahip bir 

adres ve benzer ürünler

ve bunların başkaları belirtilmemiş veya yer almayan

9405 10 400 9,

9405 10 980 9,

9405 40 100 9,

9405 40 910 9,

9405 40 990 9

9406 Prefabrik yapılar

Üç tekerlekli bisikletler, scooterlar, pedallı vagonlar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar;

bebek arabaları için;

bebekler;

diğer oyuncaklar;

küçültülmüş boyutlu modeller (“ölçeklendirmek”) ve benzer eğlence modelleri; aktif veya 

pasif;

hariç her türlü bilmeceler:

9503 00 290 0 sadece insanları temsil eden oyuncak parça ve aksesuarlar

9504
Video oyun konsolları ve ekipmanları, eğlence ürünleri, langırt masaları, bilardo, özel 

casino oyunları masaları ve otomatik bowling ekipmanı dahil tahta veya iç mekan oyunları

9505 Partilere, karnavallara veya diğer eğlence ürünlerine ilişkin ürünler;

Genel beden eğitimi, jimnastik, atletizm, diğer sporlar için (masa tenisi dahil) veya bu 

grupta başka bir yerde belirtilmeyen veya yer almayan açık hava oyunları için envanter ve 

ekipmanlar;

çocuklar için yüzme havuzları ve havuzlar

Oltalar, oltalar ve iskele kullanarak olta takımı;

balık ağları, kelebek ağları ve benzeri ağlar;

aptallar kuşları şeklinde yem (9208 veya 9705 pozisyonunda belirtilenler hariç) ve 

avlanma ya da atış için benzer aksesuarlar

Atlıkarıncalar, salıncaklar, atış galerileri ve diğer ilgi çekici yerler;

seyahat sirkleri ve seyahat yönetimi;

mobil tiyatrolar

9601

Fildişi, kemik, kaplumbağa kabuğu, boynuz, boynuz, mercan, sedef, diğer hayvansal 

maddelerin ve bu malzemelerden yapılan ürünlerin (kalıplama ile elde edilen ürünler dahil) 

oyulması için işlenmiş ve uygun

Oyma ve eşyalarına uygun işlenmiş bitki veya mineral kökenli malzemeler;

9507

9508

9602 00 000

9405

elektrik lambaları ve aydınlatma donanımları, diğer

9503 00

9506

9,404 21,900 0 plastik döşekler

9404 90 900 0 diğer yataklar ve benzeri mobilyalar
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balmumu, stearin, doğal reçineler veya doğal kauçuk veya model macunları ile kalıplanmış 

veya oyulmuş eşyalar ve başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan diğer oyulmuş veya 

oyulmuş ürünler;

işlenmiş, kürlenmemiş jelatin (3503 pozisyonundaki jelatin dışında) ve kürlenmemiş 

jelatin ürünler

Süpürgeler, fırçalar (mekanizmaların, cihazların veya araçların parçaları olan fırçalar 

dahil), zemin temizliği için motorsuz manuel mekanik fırçalar, toz fırçalamak için 

paspaslar ve tüy tozu tavaları;

süpürge veya fırça ürünlerinin imalatı için hazırlanan budaklar ve demetler;

boya pedleri ve merdaneleri;

lastik paspaslar (nemi gideren lastik merdaneler hariç), hariç:

9603 10 000 0 kulplu veya kulpsuz dal veya diğer bitkisel malzemelerden oluşan süpürgeler ve fırçalar

9604 00 000 0 El elekler ve elekler

9605 00 000 0 Kişisel hijyen, dikiş veya giysi veya ayakkabı temizliğinde kullanılan seyahat kitleri

Düğmeler, düğmeler, geçmeli bağlantılar, düğme kalıpları ve bu ürünlerin diğer parçaları;

düğme boşlukları

9607 Fermuarlar ve parçaları

Tükenmez Kalemler;

keçeli ve diğer gözenekli malzemelerden yapılmış uçlu kalemler ve kalemler;

mürekkep kalemler, stilografi ve diğer kalemler;

tüyleri kopyala;

itmeli veya kayar çubuklu kalemler;

kalem tutucular, kalem tutucular ve benzeri tutucular;

9609 pozisyonundaki ürünler hariç, yukarıda listelenen ürünlerin parçaları (kapaklar ve 

kelepçeler dahil)

Basit kalemler (9608 pozisyonundakiler hariç), renkli kalemler, kurşun kalemler, pasteller, 

karakalem kalemleri,

yazma ve çizim için boya kalemleri ve terziler için boya kalemleri

9610 00 000 0 Çerçeveli olsun olmasın, yazı yazmak ya da çizim için el tahtası

El ile kullanım için tasarlanmış tarihleme, mühürleme veya numaralandırma damgaları ve 

benzeri aygıtlar (etiket basma veya damgalama aygıtları dahil);

manuel dizgiler, el tipi dizgi setleri ve böyle dizgi dahil olmak üzere el tipi baskı setleri

Daktilolar veya benzer bantlar için, mürekkeple emprenye edilmiş veya başka şekilde 

işlenmiş, baskıları üretmek için, bobinlerde, kasetlerde veya bunlar olmadan kurdeleler;

damgalı yastıklar, kutu içinde veya kutuda mürekkep batırılmış olsun olmasın

9613
Çakmak ve mekanik çakmaklar dahil diğer çakmaklar ve çakmaklar ve fitiller hariç, bunlar 

için parçalar

9614 00
Sigara içme boruları (fincan biçimli parçalar dahil), puro veya sigara için ağızlıklar ve 

bunların parçaları

Taraklar, saç tarakları ve benzerleri;

saç tokası, bukleler, bukle maşaları ve benzerleri, 8516 pozisyonundakiler dışındaki 

parçalar ve bunların parçaları

Aromatik püskürtücüler ve hijyen amaçlı benzeri püskürtücüler, nozulları ve kafaları;

kozmetik veya tuvalet müstahzarları uygulamak için şişlikler ve pedler

Monte edilmiş termoslar ve diğer vakum kazanları;

9615

9616

9617 00 000 0

9609

9611 00 000 0

9612

9603

9606

9608

9602 00 000
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cam ampul dışındaki parçalar

Terziler mankenleri ve diğer mankenler;

vitrinler için diğer mankenler-otomatik makineler ve hareketli nesneler

9620 00 000 Monopodlar, bipodlar, tripodlar ve benzeri ürünler

4906 pozisyonunda belirtilen çizimler haricinde tamamen elle yapılmış resimler, çizimler 

ve pastel renkler ve elle boyanmış veya dekore edilmiş diğer bitmiş ürünler;

kolajlar ve benzeri dekoratif görüntüler

9 702 00 000 0 Baskıların asılları, baskılar ve litograflar

9 703 00 000 0 Herhangi bir malzemeden heykel ve figürin orijinalleri

9 704 00 000 0

Posta damgaları veya devlet görevlerinin damgaları, ilk iptal günü dahil olmak üzere posta 

işaretleri, posta kırtasiye (damga kağıdı) ve 4907 pozisyonundaki mallar hariç, kullanılmış 

veya kullanılmamış benzer ürünler

9 705 00 000 0
Zooloji, botanik, mineraloji, anatomi, tarih, arkeoloji, paleontoloji, etnografi veya 

nümismatik koleksiyon ve koleksiyonlar

9 706 00 000 0 100 yaşın üzerindeki antikalar

Not:

* 30 Haziran 2020

tarihine kadar yapılan

ithalat gümrük vergisi

oranı yüzde 0'dır. ”

2. Ek No. 2'de :

a) “1701 99”

pozisyonuna 

aşağıdaki içeriği

ekleyin:

1701 99 Tatlandırıcı veya renklendirici katkı maddesi içermeyen beyaz şeker

b) “2201” başlığı

aşağıdaki gibi

belirtilecektir:

2201 Şeker

veya başka tatlandırıcı veya tat verici maddelerin ilavesi olmadan doğal veya yapay 

mineraller dahil olmak üzere karbonatlı sular ;

buz ve kar

c) “8703 22”,

“8703 23”, “8703

23 194 0”, “8703

24”, “8703 31”,

“8703 32” ve “8703

33” satırlarında

“**” sembolünü

silin;

9619 00
Her tür malzemeden kadınsı hijyenik ped ve tamponlar, bebek bezleri ve bebek bezleri ve 

benzeri ürünler

9701

9617 00 000 0

9618 00 000 0
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g) Not kelime 

"değerinde, $ 40,0

bin eşdeğer binek

otomobiller için **)

.. ABD ve daha

serbest bırakılması

ile hangi hayır iki

yıldan fazla,

kullanılan tüketim

vergisi oranı

gümrük değerinin%

20 arasında."

dışlamak için.
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Ставка пошлины (в % 

от таможенной 

стоимости товара или 

в долларах США за ед. 

изм.)

0

0

0

0

10

0

5

0

0

10

0

0

10

10

10
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0

10
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5

5

5

5

0

15

5

20 ama daha az değil

0,30 ABD Doları / kg

15 ama daha az değil

0,15 ABD Doları / kg

15, fakat

0,50 $ / kg'dan az

30

5

0

5

5

5

5
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10

5

20, ancak en az

0,50 $ / adet
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10

5

0

10

5
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5

5

5
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0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20, ancak

0,20 $ / kg'dan az

20, ancak

0,20 $ / kg'dan az

20, ancak

0,20 $ / kg'dan az

10, ancak

0,20 $ / kg'dan az

20, ancak

0,20 $ / kg'dan az

20, ancak

0,20 $ / kg'dan az

20, ancak

0,20 $ / kg'dan az

20, ancak

0,20 $ / kg'dan az

20, ancak

0,20 $ / kg'dan az

20, ancak

0,20 $ / kg'dan az

20, ancak

0,20 $ / kg'dan az

20, ancak

0,20 $ / kg'dan az

20, ancak

20

20
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0,20 $ / kg'dan az

20, ancak

0,20 $ / kg'dan az

5, ancak en az

0,20 ABD Doları / kg

10 ancak

0,40 ABD Doları / kg'dan az 

olmamalıdır

0

15, ancak en az

0,30 ABD Doları / kg

10, ancak

0,20 $ / kg'dan az

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

0

10

5

10

5
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5

0
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0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

5

5

5

5
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0

0
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5

5

5

5, ancak en az

0,10 ABD Doları / kg

5

5, ancak en az

0,10 ABD Doları / kg

5

5

5, ancak en az

0,10 ABD Doları / kg

15, ancak en az

0,15 ABD Doları / kg

5

15

0

15

15

5

5

0

15

5
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15

0

20

10

30, ancak en az

0,35 ABD Doları / kg

30, ancak

1,80 $ / kg'dan az

0

0

0

0

0

30, ancak en az

0,35 ABD Doları / kg

30, ancak

1.0 $ / kg'dan az değil

0

15, ancak en az

0,10 ABD Doları / kg

15

20 ama daha az değil

0,30 ABD Doları / kg

20

30, fakat en az

0,40 ABD Doları / kg

20

20

10
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20

20

0

20 ama daha az değil

0,60 ABD Doları / kg

20

20 ancak

0,70 $ / kg'dan az

20 ancak

0,70 $ / kg'dan az

20 ancak

0,60 ABD Doları / kg'dan az 

olmamalıdır

0

0

0

20

10

20

20

20

20

20

20, ancak

0,50 ABD Doları / kg'dan az

30, ancak

1.0 $ / kg'dan az değil

10

20
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0

30, ancak

0,50 ABD Doları / kg'dan az

30

30, ancak

1,80 $ / kg'dan az

15, fakat

0,50 $ / kg'dan az

30, ancak

0,50 ABD Doları / l’ den az 

değil

30, ancak

0,50 ABD Doları / l’ den az 

değil

30, ancak

1.0 $ / l' den az değil

30, ancak

1.0 $ / l' den az değil

30, ancak

1.0 $ / l' den az değil

30, ancak

1.0 $ / l' den az değil

30, ancak

1.0 $ / l' den az değil

30, ancak

1.0 $ / l' den az değil

10

0

0

0

0

0
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5

0
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30, ancak

3.0 / 1000 adetten daha az 

değil .

30, ancak

US $ 5.0 / 1000 adetten az 

olmamalıdır .

0

5

0

0

0
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0

0

0

0

0
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0

5
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15, ancak

0,20 $ / kg'dan az
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10, ancak

0,50 ABD Doları / kg'dan az 
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