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Ekonomik Faaliyetler_Tanım Ürünler_Tanım

Altın veya altınla kaplı metallerin atıkları ve hurdası

Alüminyum atıkları ve hurdası

Antimon ve krom atıkları ve hurdası

Atık organik çözücüler (solventler)

Bakır atıkları ve hurdası

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer atıklar

Belediye atıkları

Bira imalatı sırasında veya damıtma esnasında elde edilen posalar ve atıklar

Birincil pil atık ve hurdaları, birincil bataryalar ve elektrik akümülatörleri; bitmiş 
birincil piller, bataryalar ve elektrik akümülatörleri

Çinko atıkları ve hurdası

Değerli metal veya değerli metal alaşımları ihtiva eden kül

Değerli metallerin (altın hariç) veya değerli metalle kaplı metallerin (altın hariç) 
atıkları ve hurdası

Demir ve çelik imalatından kalan curuf, süprüntü, döküntü ve diğer atıklar

Demir ve çelikten hurda külçelerin yeniden eritilmesi

Demirli atıklar ve hurda

Deri atıkları, deri tozu ve unu

Diğer metal dışı atık ve hurdalar

Diğer pamuk atıklar; taraklama aşamasından sonra kalanlar

Diğer tıbbi atıklar

Eczacılıkla ilgili atıklar

Gemi ve diğer yüzer yapılar, sökülecek olanlar
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İpek atıkları

İşlenmemiş sakatatlar, yenilemeyen (domuz kılları, hayvan bağırsakları, kuş derileri, 
tüyleri, kemikler ve fildişi dahil)

Kağıt veya mukavva atıkları ve hurdası

Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao atıkları; kahve kabukları ve derileri

Kalay atıkları ve hurdası

Kanalizasyon çamuru

Kauçuk atıkları, kırpıntıları ve hurdaları (sert kauçuk hariç) ve bunlardan elde edilmiş 
tozlar ve granüller

Kepek, kaba kepek ve diğer artıklar (tahılların ve baklagillerin işlenmesinden elde 
edilen); sebze/meyve posaları ve atıkları ile sebze/meyve artıkları ve yan ürünleri, 
topak şeklinde olsun veya olmasınlar, hayvan beslemede kullanılan başka yerde 
sınıflan

Kimyasal veya bağlı endüstrilerden çıkan atıklar

Kullanılmış giysiler ve diğer tekstilden giyilmiş eşyalar

Kullanılmış havalı (pnömatik) kauçuk lastikler

Kurşun atıkları ve hurdası

Kül ve tortular (demir ve çelik imalatı hariç), metal ve metal alaşımları ihtiva eden, 
değerli metaller hariç

Lesivler, odun hamuru imalinden arta kalan, (linyin sulfanotlar dahil) (sıvı reçine (tall 
oil) hariç)

Nikel atıkları ve hurdası

Nişasta imalatı artıkları ve benzeri artıklar

Paçavralar, kırpıntı kınnap, halat, urgan ve kordonlar ile kullanılmış (yıpranmış) tekstil 
malzemelerinden ürünler

Pamuk atıkları, taraklama aşamasından sonra kalanlar hariç

Pancar küspesi, posası ve diğer atıklar (şeker imalatı sürecinde ortaya çıkan)

Plastik atıkları, kırpıntıları ve hurdaları
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Suni elyaf atıkları

Şarap tortusu; argol

Talaş ve odun atıkları ve hurdası

Ticari marka ve imtiyaz (franchise)

Tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, kadmiyum, titanyum, zirkonyum, 
berilyum ve talyum atıkları ve hurdası

Tütün döküntüleri

Yünün veya ince ya da kaba hayvan kılının kalan döküntüleri

Yünün veya ince ya da kaba hayvan kılının taraklama aşamasından kalan döküntüleri

Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi

Arpa, diğer

Arpa, tohum

Aspir tohumu

Ayçiçeği tohumu

Bakla, kuru

Başka yerde sınıflandırılmamış baklagiller

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yağlı tohumlar

Bezelye, kuru

Bezelye, taze

Buğday, diğer

Buğday,tohum 

Çavdar, diğer

Çavdar, tohum

Darı, diğer

Darı, tohum
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Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi

Diğer tahıllar

Diğer taze baklagil sebzeleri

Fasulye, kuru

Fasulye, taze

Hardal tohumu

Kanola veya kolza tohumu

Keten tohumu

Mercimek, kuru

Mısır, diğer

Mısır, tohum

Nohut, kuru

Pamuk çekirdeği (çiğit) (yetiştirmek için tohum)

Pamuk çekirdeği (çiğit) diğer

Soya fasulyesi (diğer tüm kullanımlar)

Soya fasulyesi (yetiştirme için tohum)

Susam tohumu

Süpürge darısı (sorgum), diğer

Süpürge darısı (sorgum), tohum

Tahılların samanı, kabukları, hazılanmamış, arazide, preslenmiş veya top halinde

Yerfıstığı, kabuklu (yetiştirmek için tohum)

Yerfıstığı, kabuklu, diğer

Yulaf, diğer

Yulaf, tohum

çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi
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çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi

Çeltik, diğer (kabuksuz pirinç hariç)

Çeltik, tohum

Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi

Balkabağı, kabak ve sukabağı (cucurbita)

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kök, soğansı veya yumru sebzeler

Başka yerde sınıflandırılmamış taze sebzeler

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

Diğer meyveli sebzeler

Diğer yeşil yapraklı veya saplı sebzeler

Domates

Enginar

Havuç ve şalgam

Hıyar (salatalık) ve kornişon

Hint yer elması

Ispanak

Kantalıp ve diğer kavunlar

Karnıbahar ve brokoli

Karpuz

Kuşkonmaz

Lahana

Mantar ve yer mantarı

Manyok

Marul ve hindiba
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Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi

Patates

Patlıcan

Pırasa ve diğer soğanımsı veya kokulu sebzeler

Sebze tohumları, pancar tohumları hariç

Soğan

Şeker pancarı

Şeker pancarı tohumları

Tatlı patates

Yeşil sarmısak

Şeker kamışı yetiştirilmesi

Şeker kamışı

Tütün yetiştirilmesi

Tütün, işlenmemiş

Lifli bitkilerin yetiştirilmesi

Başka yerde sınıflandırılmamış lifli bitkiler, işlenmemiş

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

Pamuk, çırçırlanmış olsun ya da olmasın

Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

Alflafa, yem ve silaj için

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer işlenmemiş bitkisel ürünler
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Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

Başka yerde sınıflandırılmamış yem ürünleri

Çiçek tohumları

Kesme çiçek ve çiçek goncaları, buketler, örmeler, çiçek seleleri ve benzeri ürünler 
dahil

Mısır, yem ve silaj için

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

üzüm yetiştirilmesi

Üzüm

Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi

Ananas

Avakado

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tropikal ve subtropikal meyveler

Hurma

İncir

Mango

Muz

Papaya

Plantain (bir çeşit muz) ve diğerleri

Turunçgillerin yetiştirilmesi

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer turunçgiller

Greyfurt ve pomelo

Limon ve misket limonu
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Turunçgillerin yetiştirilmesi

Portakal

Tangarin, mandalina, klementin

Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi

Armut ve ayva

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli 
meyveler

Elma

Erik ve çakal eriği (dağ eriği)

Kayısı

Kiraz

Şeftali ve nektarin

Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi

Ahududu

Badem, kabuklu

Baladur ağacı cevizi, kabuklu

Başka yede sınıflandırılmamış diğer üzümsü meyveler ve yabanmersini familyası 
meyveleri

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer meyveler

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şeker bitkileri

Brezilya kestanesi, kabuklu

Ceviz, kabuklu

Çilek

Diğer sert kabuklu meyveler (yabani yenilebilir sert kabuklu meyveler, yer fıstığı ve 
hindistan cevizi hariç), kabuklu
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Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi

Fındık, kabuklu

Keçiboynuzu

Kestane, kabuklu

Kivi

Kuşüzümü (frenk üzümü) ve bektaşi üzümü

Meyve tohumları

Şam fıstığı (antep fıstığı), kabuklu

Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yağlı meyveler

Hindistan cevizi, kabuklu

Palmiye fındığı ve içleri

Zeytin

İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

Çay yaprakları

Kahve, yeşil

Kakao çekirdekleri

Paraguay çayı (Maté) yaprakları

Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel 
ürünlerin yetiştirilmesi

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

Başka yerde sınıflandırılmamış uyarıcı, baharatlar ve aromatik bitkiler

Biber, kuru, işlenmemiş
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Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel 
ürünlerin yetiştirilmesi

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

Karabiber, işlenmemiş

Karanfil, işlenmemiş

Kırmızı ve yeşil biber - taze

Küçük hindistan cevizi, kabuğu ile kakule, işlenmemiş

Şerbetçiotu kozalağı

Tarçın, işlenmemiş

Vanilya, işlenmemiş

Zencefil, kuru, işlenmemiş

Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer işlenmemiş bitkisel ürünler

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şeker bitkileri

Bitkisel materyaller; genellikle örgü, dolgu veya yastıklamada gibi kullanımlar için 
olanlar; boyama veya tabaklama gibi kullanımlar için işlenmemiş bitkisel materyaller; 
başka yerde sınıflandırılmamış bitkisel ürünler

Doğal kauçuk, birincil formlarda veya plaka, tabaka ve şerit halinde olanlar

Yılbaşı ağaçları (süsleme amaçlı kesilmiş)

Dikim için bitki yetiştirilmesi

Canlı bitkiler; soğanlı bitkiler, yumrular ve kökler, aşı kalemi ve çelikler; mantar 
tohumu

Sığır ve manda yetiştirilmesi
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Sığır ve manda yetiştirilmesi

Büyükbaş hayvan spermaları

Embriyo

Hayvan dışkısı, gübreleme veya yakıt amaçlı olanlar

İnce hayvan kılları, kardelenmemiş veya taranmamış

İşlenmemiş manda sütü

İşlenmemiş sığır sütü

Manda, canlı

Sığır, canlı

At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği

At ve ata benzer hayvanlar

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer işlenmemiş süt

Embriyo

Hayvan dışkısı, gübreleme veya yakıt amaçlı olanlar

Deve ve devegillerin yetiştiriciliği

Deve ve devegiller

Hayvan dışkısı, gübreleme veya yakıt amaçlı olanlar

İnce hayvan kılları, kardelenmemiş veya taranmamış

İşlenmemiş deve sütü

Keçi ve koyun yetiştirilmesi

Başka yerde sınıflandırılmamış spermalar

Hayvan dışkısı, gübreleme veya yakıt amaçlı olanlar

İnce hayvan kılları, kardelenmemiş veya taranmamış
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Keçi ve koyun yetiştirilmesi

İşlenmemiş keçi sütü

İşlenmemiş koyun sütü

Keçi

Kırkılmış yün, yağlı, tüm halde yıkanmış yapağı dahil

Koyun

Posttan elde edilen yağlı yünler, yıkanmış yapağı dahil; işlenmemiş hayvan kılları

Domuz yetiştiriciliği

Başka yerde sınıflandırılmamış spermalar

Domuz

Hayvan dışkısı, gübreleme veya yakıt amaçlı olanlar

Kümes hayvanları yetiştiriciliği

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kuş yumurtaları, kabuklu, taze

Beç tavuğu

Hayvan dışkısı, gübreleme veya yakıt amaçlı olanlar

Hindi

Kaz

Ördek

Tavuk

Tavuk yumurtası, kabuklu, taze

Yumurta, kuluçka için olanlar

Diğer hayvan yetiştiriciliği

Arılar
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Diğer hayvan yetiştiriciliği

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer canlı hayvanlar

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer geviş getiriciler

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer işlenmemiş süt

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kuş yumurtaları, kabuklu, taze

Başka yerde sınıflandırılmamış hayvan kaynaklı yenilebilir ürünler

Başka yerde sınıflandırılmamış spermalar

Devekuşu

Diğer kuşlar

Diğer memeliler

Doğal bal

Hayvan dışkısı, gübreleme veya yakıt amaçlı olanlar

İnce hayvan kılları, kardelenmemiş veya taranmamış

İpek böceği kozası, çile yapmaya uygun olanlar

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

Sürüngenler

Tavşan (evcil) ve yabani tavşan

Yumurta, kuluçka için olanlar

Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler

Diğer bitkisel üretim için destekleyici hizmetler

Hayvan üretimi için destekleyici faaliyetler

Çiftlik hayvanları çiftçilik hizmetleri
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Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler

Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili hizmetler

Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi

Tohum işleme hizmetleri

Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri

Avcılık için destekleyici hizmetler

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer canlı hayvanlar

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer geviş getiriciler

Diğer kuşlar

Diğer memeliler

İnce hayvan kılları, kardelenmemiş veya taranmamış

Ördek

Tavşan (evcil) ve yabani tavşan

Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri

İbreli endüstriyel odunlar

Yapraklı endüstriyel odunlar

Tomrukçuluk

İbreli endüstriyel odunlar

Odun kömürü

Yakacak odun, kütük, takoz, dal, demet veya benzeri formlarda

Yapraklı endüstriyel odunlar
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Ağaç dışı orman ürünlerinin toplanması

Balata, sumatra zamkı, guayula, çam sakızı ve benzer doğal zamklar, temel halde 
veya şerit, plaka veya çizgi halinde

Başka yede sınıflandırılmamış diğer üzümsü meyveler ve yabanmersini familyası 
meyveleri

Başka yerde sınıflandırılmamış laka, kına çiçeği (belesan) ve doğal zamklar ve diğer 
reçineler

Bitkilerin, çiçekler veya çiçek tomurcukları hariç, diğer parçaları ve çim, yosun ve 
likenlerin süslemeye uygun kısımları

Doğal kauçuk, birincil formlarda veya plaka, tabaka ve şerit halinde olanlar

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

Mantar ve yer mantarı

Yabani yenilebilir ürünler

Ormancılık için destekleyici faaliyetler

Ormancılık ve tomrukçuluk için destekleyici hizmetler

Deniz balıkçılığı

Balık, taze veya soğutulmuş

Balıkçılık için destekleyici hizmetler

Deniz yosunu ve diğer algler, taze, dondurulmuş veya kurutulmuş, arazide olsun veya 
olmasın

Diğer canlı balıklar

Diğer su omurgasızları, canlı, taze veya soğutulmuş

Diğer yumuşakçalar, canlı, taze veya soğutulmuş

Doğal süngerler, akuatik hayvan kökenli

İnciler, doğal veya kültür ve işlenmemiş

İstiridye
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Deniz balıkçılığı

Kabuklular, dondurulmamış

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

Tatlısu balıkçılığı

Balık, taze veya soğutulmuş

Balıkçılık için destekleyici hizmetler

Diğer canlı balıklar

Kabuklular, dondurulmamış

Deniz ürünleri yetiştiriciliği

Balık, taze veya soğutulmuş

Balıkçılık için destekleyici hizmetler

Deniz yosunu ve diğer algler, taze, dondurulmuş veya kurutulmuş, arazide olsun veya 
olmasın

Diğer canlı balıklar

Diğer su omurgasızları, canlı, taze veya soğutulmuş

Diğer yumuşakçalar, canlı, taze veya soğutulmuş

İnciler, doğal veya kültür ve işlenmemiş

İstiridye

Kabuklular, dondurulmamış

Süs balıkları

Tatlısu ürünleri yetiştiriciliği

Balık, taze veya soğutulmuş

Balıkçılık için destekleyici hizmetler

12 Şubat 2017 Pazar Page 16 of 154Tahsin Yılmaz, tahsinyilmaz@gundemmedyam.com



Ekonomik Faaliyetler_Tanım Ürünler_Tanım

Tatlısu ürünleri yetiştiriciliği

Diğer canlı balıklar

Kabuklular, dondurulmamış

Süs balıkları

Taş kömürü madenciliği

Kömür, aglomere edilmemiş

Linyit madenciliği

Linyit, aglomere edilmemiş

Ham petrol çıkarımı

Bitümlü veya yağlı şist ve katranlı kumlar

Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar, ham

Doğalgaz çıkarımı

Doğalgaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde

Demir cevheri madenciliği

Demir cevheri ve konsantreleri, kavrulmuş demir piritler hariç

Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği

Uranyum ve toryum cevherleri ve konsantreleri

Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği

Alüminyum cevherleri ve konsantreleri
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Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği

Bakır, cevherleri ve konsantreleri

Değerli metal cevherleri ve konsantreleri

Diğer demir dışı metal cevherleri ve konsantreleri (uranyum veye toryum cevherleri 
ve konsantreleri hariç)

Nikel cevherleri ve konsantreleri

Kum, kil ve taş ocakçılığı

Alçıtaşı; anhidrit; kireçtası cürufu; kireçtaşı ve diğer kalkerli taşlar, kireç ve çimento 
imalatında kullanılan türde

Çakıl, kırılmış veya ezilmiş taş, kırma taş; granül, mıcır ve taş tozları

Doğal kumlar

Granit, kumtaşı ve diğer süsleme veya yapı taşları

Kayağantaşı (arduvaz)

Kil

Mermer ve diğer kalkerli süsleme veya yapı taşları

Tebeşir ve dolomit

Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği

Diğer kimyasal mineraller

Doğal kalsiyum fosfatlar, doğal aluminyum kalsiyum fosfatlar ve fosfatik tebeşirler

Hayvan dışkısı, gübreleme veya yakıt amaçlı olanlar

Karnalit, potasyum klorit (KCl) ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer potasyumlu 
gübreler

Kavrulmamış demiş piritleri
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Turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt, çürümüş bitkilerden 
oluşan yer kömürü) çıkarımı

Turba

Tuz çıkarımı

Tuz ve saf sodyum klorid; deniz suyu

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mineraller

Bitüm ve asfalt, doğal; asfaltitler ve asfaltlı kayalar

Değerli (elmaslar dahil, fakat sanayi tipi elmas hariç) ve yarı değerli taşlar, 
işlenmemiş veya basitçe traşlanmış veya kabaca şekillendirilmiş

Sanayi tipi elmaslar, işlenmemiş veya basitçe traşlanmış, bölünmüş veya kaba; 
pomza taşı; zımpara; doğal korindon, doğal lal taşı ve diğer doğal aşındırıcılar

Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler

Petrol ve gaz çıkarımı için destekleyici hizmetler

Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler

Diğer madencilik için destekleyici hizmetler

Etin işlenmesi ve saklanması

At ve atlara benzer ham hayvan post ve derileri

At ve diğer at türü hayvanların etleri, dondurulmuş

At ve diğer at türü hayvanların etleri, taze veya soğutulmuş

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hayvan yağları, eritilmemiş
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Etin işlenmesi ve saklanması

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

Başka yerde sınıflandırılmamış memelilerin yenilebilir sakatatları, taze, soğutulmuş 
veya dondurulmuş

Beç tavuğu eti, dondurulmuş

Beç tavuğu eti, taze veya soğutulmuş

Bufalo eti, dondurulmuş

Bufalo eti, taze veya soğutulmuş

Bufalo yağı, eritilmemiş

Bufaloların yenilebilir sakatatları, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

Büyükbaş hayvan etleri, tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş

Deve ve devegillerin eti, dondurulmuş

Deve ve devegillerin eti, taze veya soğutulmuş

Diğer etler ve etlerin yenilebilir sakatatlar (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş 
veya tütsülenmiş); et veya sakatat yemekleri ve yenilebilir unları

Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş

Diğer hazırlanmış ve korunmuş etler, sakatatlar veya kanlar

Domuz eti, dondurulmuş

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

Domuz eti, taze veya soğutulmuş

Domuz yağı

Domuzların yenilebilir sakatatları, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

Et işleme hizmetleri

Et veya et sakatatlarının yenilemeyen unları, kaba unları ve topakları; kıkırdakları

Ham post ve deriler (keçi ve oğlakların)
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Etin işlenmesi ve saklanması

Ham post ve deriler (koyun ve kuzuların)

Hindi eti, dondurulmuş

Hindi eti, taze veya soğutulmuş

İşlenmemiş kürklü deriler

Kaz eti, dondurulmuş

Kaz eti, taze veya soğutulmuş

Keçi eti, dondurulmuş

Keçi eti, taze veya soğutulmuş

Keçi yağı, eritilmemiş

Keçilerin yenilebilir sakatatları, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

Koyun eti, dondurulmuş

Koyun eti, taze veya soğutulmuş

Koyun yağı, eritilmemiş

Koyunların yenilebilir sakatatları, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

Kümes hayvanları ve domuz yağları, eritilmemiş

Kümes hayvanları yağları, eritilmiş

Kümes hayvanlarının yenilebilir sakatatları, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

Memelilerin diğer etleri, dondurulmuş

Memelilerin diğer etleri, taze veya soğutulmuş

Ördek eti, dondurulmuş

Ördek eti, taze veya soğutulmuş

Sığır eti, dondurulmuş

Sığır eti, taze veya soğutulmuş

Sığır yağı, eritilmemiş

Sığırların ham post ve derileri (büyükbaş hayvanların)
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Etin işlenmesi ve saklanması

Sığırların yenilebilir sakatatları, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

Sosis, pişmemiş köfte ve benzeri ürünler (et, sakatat veya kandan yapılanlar)

Tavşan eti, dondurulmuş

Tavşan eti, taze veya soğutulmuş

Tavuk eti, dondurulmuş

Tavuk eti, taze veya soğutulmuş

Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve 
saklanması

Balık ciğeri ve yumurtası, dondurulmuş

Balık ciğeri ve yumurtası, taze veya soğutulmuş

Balık ciğeri ve yumurtası; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

Balık eti, kıyılmış olsun veya olmasın, dondurulmuş

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

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

Balık filetosu, dondurulmuş

Balık işleme hizmetleri

Balık, başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş

Balık, dondurulmuş (balık filetosu ve balık etleri hariç )

Balık, fileto dahil, tütsülenmiş

Balık, kurutulmuş (tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun veya olmasın)

Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının yenilmeyen 
unları, kaba unları ve topakları

Başka yerde sınıflandırılmamış, balık, kabuklular, yumuşakçalar veya diğer su 
omurgasızlarının ürünleri; insan tüketimine uygun olmayan ölü balık, kabuklular, 
yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları
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Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve 
saklanması

Diğer su omurgasızları, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş, 
tütsülenmiş

Havyar ve havyar ikameleri

Kabuklular, başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş

Kabuklular, dondurulmuş

Yenilebilir balık yemekleri

Yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları, başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş

Yumuşakçalar, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş, 
tütsülenmiş

Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması

Ananas suyu

Ananas, diğer bir şekilde hazırlanmış ve korunmuş

Badem, kabuksuz

Baladur agacı cevizi, kabuklu

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer meyve suları

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzeler ve baklagiller, kavonozlanmış

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer hazır veya saklanmış meyveler ve sert kabuklu 
yemişler

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer kurutulmuş meyveler

Bezelye, başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş, dondurulmamış

Bezelye, yeşil, dondurulmuş

Diğer kabuksuz yemişler

Diğer sebzeler ve baklagiller, dondurulmuş

Domates suyu
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Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması

Elma suyu

Erik, kurutulmuş

Fasulye, başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş, dondurulmamış

Fasulye, yeşil, dondurulmuş

Fındık, kabuksuz

Greyfurt suyu

Kuru üzüm

Mantar ve yermantarı, başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş

Meyve ve sebze işleme hizmetleri

Meyve ve sert kabuklu yemişler (geçici olarak korunmuş, hemen tüketilmeyecek 
olanlar)

Meyve ve sert kabuklu yemişler (pişirilmemiş veya pişirilmiş, dondurulmuş)

Patates (un, kaba un, gevrek, granül ve topak formunda olanlar)

Patates, dondurulmuş

Portakal suyu

Reçeller, meyve reçelleri, marmelatları, meyve veya sert kabuklu yemişlerin püreleri 
ve meyve veya sert kabuklu yemişlerin ezmeleri

Sebze, geçici olarak korunmuş (patates hariç)

Sebze, kurutulmuş (patates hariç)

Sebzeler (patates hariç) ve baklagiller, sirke ya da asetik asit kullanılarak saklanılmış

Sebzeler (patates hariç) ve baklagiller, sirke ya da asetik asit kullanılarak saklanılmış, 
hazır sebze yiyecekleri hariç

Sebzeler, baklagiller ve patates, sirke veya asetik asitle korunmuş

Sert kabuklu yemişler, yerfıstığı ve diğer tohumlar; kavrulmuş, tuzlanmış veya başka 
şekilde hazırlanmış

Şeftali, diğer bir şekilde hazırlanmış ve korunmuş
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Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması

Üzüm suyu

Yerfıstığı, kabuksuz

Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı

Ayçiçek yağı, ham

Ayçiçek yağı, rafine edilmiş

Balık ciğeri yağları ve bunların fraksiyonları

Balıkların katı ve sıvı yağları ile bunların fraksiyonları, ciğer yağları hariç

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bitkisel yağlar, işlenmemiş

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hayvan yağları, eritilmiş

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, rafine 
edilmiş

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer bitkisel yağları, rafine edilmiş

Bitkisel mumlar (trigliseridler hariç)

Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağ imalat hizmetleri

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

Degra; yağ maddelerinin veya hayvansal ya da bitkisel balmumları işlemlerinden 
ortaya çıkan artıklar

Deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları

Donyağı

Hindistan cevizi yağı, ham

Hindistancevizi yağı, rafine edilmiş

Hurma yağı, rafine edilmiş

Kanola tohumu yağı, işlenmemiş

Kanola tohumu yağı, rafine edilmiş
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Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı

Küspe ve diğer katı artıklar (bitkisel katı veya sıvı yağ imalatından kalan)

Margarin ve benzeri müstahzarlar

Palm yağı, ham

Pamuk linterleri

Pamuk tohumu yağı, işlenmemiş

Pamuk tohumu yağı, rafine edilmiş

Soya fasulyesi yağı, işlenmemiş

Soya fasulyesi yağı, rafine edilmiş

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

Yerfıstığı yağı, ham

Yerfıstığı yağı, rafine edilmiş

Zeytinyağı, ham

Zeytinyağı, rafine edilmiş

Süt ürünleri imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer süt ve krema, katı formda olanlar

Başka yerde sınıflandırılmamış peynir, taze veya işlenmiş

Başka yerde sınıflandırılmamış süt ürünleri

Başka yerde sınıflandırılmamış, süt ve krema

Dondurma ve diğer yenilebilir buzlar

Glikoz ve glikoz şurubu; fruktoz ve fruktoz şurubu; laktoz ve laktoz şurubu; invert 
şeker; başka yerde sınıflandırılmamış şeker ve şeker şurupları; yapay bal; karamel

İşlenmiş sıvı süt

Kazein

Koyulaştırılmış (kısmen suyu alınarak) süt
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Süt ürünleri imalatı

Krema, taze

Peynir altı suyu (kesilmiş sütün suyu)

Peynir, bufalo sütünden, taze veya işlenmiş

Peynir, keçi sütünden, taze veya işlenmiş

Peynir, koyun sütünden, taze veya işlenmiş

Peynir, sığır sütünden, taze veya işlenmiş

Süt tozu, yağlı

Süt ürünleri imalat hizmetleri

Süt ve süt tozu, yağı alınmış

Tereyağ ve diğer katı ve sıvı yağlar, diğer sütlerden

Tereyağ ve diğer katı ve sıvı yağlar, manda sütünden

Tereyağ ve diğer katı ve sıvı yağlar, sığır sütünden

Yoğunlaştırılmış süt

Yoğurt ve diğer mayalanmış veya ekşitilmiş süt ya da krema

öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı

Buğday unu

Diğer sebze unları ve kaba unları

Diğer tahıl unları

Diğer taneli tahın ürünleri (mısır taneleri dahil)

Dövülmüş kabuksuz buğday ve diğer tahıllar, bunların kaba unları ve topakları

Fırın ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar

Öğütülmüş tahıl ürünleri imalat hizmetleri

Pirinç (kısmen veya tamamen öğütülmüş ya da kırılmış)

Pirinç, kabuğu alınmış
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Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı

Glikoz ve glikoz şurubu; fruktoz ve fruktoz şurubu; laktoz ve laktoz şurubu; invert 
şeker; başka yerde sınıflandırılmamış şeker ve şeker şurupları; yapay bal; karamel

Nişasta ve nişastalı ürün imalat hizmetleri

Nişastalar; inulin; buğday gluteni; dekstrin ve diğer modifiye nişastalar

Tapyoka ile ince parçacık, tane ve benzeri şekillerdeki nişastalardan hazırlanan 
ikameleri

Fırın ürünleri imalatı 

Ekmek ve diğer fırın ürünleri

Gevrek ekmek, peksimet, kızarmış ekmek ve benzeri kızarmış ürünler

Hamur işi ürünler ve kekler

Taze veya dondurulmuş ekmek, pastane ürünleri ve kek imalat hizmetleri

Zencefilli çörek ve benzerleri; tatlı bisküviler; gofret ve kağıt helvalar

Şeker imalatı

Melas

Rafine edilmiş şeker

Rafine edilmiş şeker kamışı veya şeker pancarı şekeri (ilave tatlandırıcı veya 
renklendirici madde içeren) katı formlarda; akçaağaç şekeri ve akçaağaç şurubu

Şeker imalat hizmetleri

Şeker kamışı şekeri

Şeker pancarı şekeri

Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı

Kakao ezmesi (hamuru), yağı çıkarılmış veya çıkarılmamış
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Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı

Kakao içeren çikolata ve diğer gıda müstahzarları, (dökme halinde olanlar ve 
tatlandırılmış kakao tozu hariç)

Kakao içeren çikolata ve diğer gıda müstahzarları, dökme halinde (tatlandırılmış 
kakao tozu hariç)

Kakao tozu, tatlandırılmamış

Kakao tozu, tatlandırılmış

Kakao yağı, katı veya sıvı

Kakao, çikolata ve şekerleme imalat hizmetleri

Şekerleme (beyaz çikolata dahil), kakao şekerle muhafaza edilmiş, meyve, sert 
kabuklu kuruyemiş, meyve kabuğu ve bitkilerin diğer parçalarını içermeyen

Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı

Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri nişastalı ürünlerin imalat hizmetleri

Pişirilmemiş makarna, doldurulmamış veya herhangi bir şekilde hazırlanmamış

Pişirilmiş makarna, doldurulmuş veya herhangi bir şekilde hazırlanmış (fakat tam 
olarak hazır bir yemek olarak değil); kuskus, tam olarak hazır yemek olanlar hariç

Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin imalatı

Diğer hazır yemekler

Doldurulmuş makarna içeren hazır yemekler; hazır kuskus yemekleri

Hazır yemek (esas olarak balık, kabuklu veya yumuşakça içeren)

Hazır yemek (esas olarak et içeren)

Hazır yemek imalat hizmetleri

Hazır yemek, esas olarak sebze, baklagil ve patates içeren

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı
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Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı

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

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünleri imalat hizmetleri

Başka yerde sınıflandırlmamış diğer gıda ürünleri

Biber (pul biber vb.), kuru, işlenmiş

Çay veya paraguay çayının ekstreleri, esansları, konsantreleri ve müstahzarları ve 
bunlardan hazırlanmış çay veya paraguay çayı temelli müstahzarlar

Çorbalar, et ve balık suları ile bunlardan yapılan maddeler

Et, balık, kabuklular, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının ekstreleri ve suları

Glikoz ve glikoz şurubu; fruktoz ve fruktoz şurubu; laktoz ve laktoz şurubu; invert 
şeker; başka yerde sınıflandırılmamış şeker ve şeker şurupları; yapay bal; karamel

Homojenize edilmiş et, sebze, meyve veya set kabuklu kuruyemiş müstahzarları; 
başka yerde sınıflandırılmamış, çocuklar için, süt, un, yemek, nişasta veya malt 
ekstresi müstahzarları; homojenize edilmiş karma gıda müstahzarları

Kahve içeren kahve ikameleri; kahve ekstresi, esansı ve konsantreleri ve bunlardan 
hazırlanmış kahve temelli müstahzarlar; kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş diğer kahve 
ikameleri ve bunların ekstresi, esansı ve konsantreleri

Kahve, kafeinsiz veya kavrulmuş

Karabiber, işlenmiş

Karanfil (tüm gövde), işlenmiş

Küçük hindistan cevizi, kabuğu ile kakula, işlenmemiş

Mayalar (aktif veya inaktif); diğer tek hücreli ölü mikro organizmalar; hazır kabartma 
tozları

Sirke ve asetik asitten elde edilen sirke ikameleri

Soslar; karışık baharatlar;hardal unu ve kaba hardal unu ve hazır hardal

Tarçın (canella), işlenmiş

Vanilya, işlenmiş
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Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı

Yeşil çay (mayalanmamış), siyah çay (mayalanmış) ve kısmen mayalanmış çaylar (3 kg 
veya daha az miktarlarda, hemen tüketilmeye hazır paketler halinde)

Yumurta ve yumurta sarıları (kabuksuz, taze veya korunmuş); yumurta akı

Yumurta, korunmuş veya pişirilmiş

Zencefil, kuru, işlenmiş

Hazır hayvan yemleri imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış hayvan yemlemede kullanılan müstahzarlar

Çiftlik hayvan yemlerinin müstahzarları

Hazır hayvan yemi imalat hizmetleri

Kaba yonca (alfaalfa) unları ve topakları

Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması

Damıtılmış alkollü içecek imalat hizmetleri

Diğer ispirtolu içeçekler ve etil alkol (tabii özelliklerinden başkalaştırılmamış 
(denature edilmemiş), alkol derecesi % 80'den az olan

İspirtolar, likörler ve diğer ispirtolu içeçekler, alkol derecesi % 40 civarında olan

Şarap imalatı

Elma şarabı, armut şarabı, bal likörü ve diğer mayalı içecekler, taze üzümden şaraplar 
ve malttan yapılan biralar hariç

Köpüklü şarap, taze üzümden

Şarap imalat hizmetleri

Taze üzüm şarabı (köpüklü şarap hariç); üzüm şırası

Vermut ve taze üzümden diğer aromatik maddelerle tatlandırılmış şaraplar
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Malt likörü ve malt imalatı

Malt ve malt likörü imalat hizmetleri

Malt, kavrulmuş olsun yada olmasın

Malttan yapılmış bira

Alkolsüz içeceklerin imalatı

Diğer alkolsüz içecekler

Hafif (Maden suyu ve alkolsüz) içecek imalat hizmetleri

Sular (maden suyu ve gazlı sular dahil) tatlandırılmamış ve aromasız (doğal sular, buz 
ve kar hariç)

Tütün ürünleri imalatı

Diğer işlenmiş tütün ve işlenmiş tütün ikameleri; "homojenize" veya "yeniden 
yapılandırılmış" (reconstituted) tütünler ; tütün ekstreleri ve esansları

Kurutulmuş, sapından ayrılmış/soyulmuş tütün yaprakları

Tütün imalat hizmetleri

Tütün veya tütün ikamelerinden üretilen sigara, puro ve sigarillo (küçük puro)

Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi

Bitkisel tekstil elyaflarından iplik, pamuk hariç (keten, jüt, hindistan cevizi lifi ve saf 
kenevir dahil); kağıt ipliği

Diğer bitkisel tekstil elyafları, işlenmiş fakat eğirilmemiş; bu elyafların kıtık ve 
döküntüleri

Ham ipek (bükülmemiş)

İnsan yapımı filamandan veya kesikli elyaftan dikiş ipliği

İnsan yapımı filamen iplikler, katlı veya kablo (perakende satış için olmayan, yüksek 
dayanırlıkta poliamid, polyester veya viskoz suni ipekten olan iplikler dahil, dikiş 
iplikleri hariç); perakende satış için olan, insan yapımı filamen iplikler (dikiş ip
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Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi

İpek iplik ve ipek döküntülerinden iplik; ipek böceği kalıntıları

Jüt ve diğer tekstil elyafları (keten, saf kenevir ve rami hariç), işlenmiş fakat 
eğirilmemiş; bu elyafların kıtık ve döküntüleri

Pamuk dikiş iplikleri

Pamuk iplik (dikiş ipliği hariç), % 85 oranından daha az pamuk içeren

Pamuk iplik (dikiş ipliği hariç), % 85 veya daha fazla oranda pamuk içeren

Pamuk, kardelenmiş veya taranmış

Sentetik devamsız elyaf (eğirilme için kardelenmiş ve taranmış veya başka şekilde 
işlenmiş)

Sentetik kesikli elyaftan iplikler, ağırlığının % 85 ve üstünde sentetik kesikli elyaf 
içerenler (dikiş iplikleri hariç)

Sentetik kesikli elyaftan iplikler, ağırlığının % 85'inden az sentetik kesikli elyaf 
içerenler (dikiş iplikleri hariç)

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

Suni kesikli elyaftan iplikler, ağırlığının % 85 ve üstünde suni kesikli elyaf içeren, 
perakende satış için olmayanlar (dikiş ipliği hariç)

Suni kesikli elyaftan iplikler, ağırlığının % 85'inden az suni kesikli elyaf içeren, 
perakende satış için olmayanlar (dikiş ipliği hariç); Suni kesikli elyaftan iplikler, 
perakende satış için olmayanlar (dikiş ipliği hariç)

Tekstil elyafı imalat hizmetleri

Yün iplik, % 85 oranında yün içeren, perakende satış için olmayan

Yün iplik, % 85 oranından daha az yün içeren, perakende satış için olan

Yün iplik, perakende satış için olmayan; ince veya kaba hayvan kılından ya da at 
kılından iplik sırmalanmış (kaba hayvan kılından iplikler dahil)

Yün ve ince veya kaba hayvan kılı (kardelenmiş veya taranmış)

Yün veya ince hayvan kıllarının tarak altı döküntüsü

Yün, yağı alınmış veya karbonlaştırılmış (kardelenmemış veya taranmamış)
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Dokuma

Diğer dokuma havlı kumaşlar ve şönil kumaşlar (havlu ve dar kumaşlar hariç)

Diğer havlu kumaşlar ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar (dar kumaşlar 
hariç)

Dokuma kumaşlar (kaba hayvan kılından veya at kılından)

Dokuma kumaşlar (karde edilmiş yünden veya karde edilmiş ince hayvan kılından), 
ağırlığının % 85 ve üstünde yün veya ince hayvan kılı içeren

Dokuma kumaşlar (taranmış yünden veya taranmış ince hayvan kılından), ağırlığının 
% 85 ve üstünde yün veya ince hayvan kılı içeren

Dokuma kumaşlar (taranmış yünden veya taranmış ince hayvan kılından), ağırlığının 
% 85'inden az yün veya ince hayvan kılı içeren

Dokuma kumaşlar, cam elyafından (dar kumaşlar dahil)

Dokuma kumaşlar, diğer bitkisel tekstil elyaflarından; kağıt ipliğinden dokuma 
kumaşlar

Dokuma kumaşlar, jüt ve diğer tekstil sak elyaflarından (keten, saf kenevir ve rami 
hariç)

Gazlı dokumalar (tülbent, şile bezi, sargı bezi gibi seyrek dokumalar) (dar kumaşlar 
hariç)

Havlu kumaşlar ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar, pamuktan olanlar 
(dar kumaşlar hariç)

İnsan yapımı elyaftan dokuma havlı kumaşlar ve şönil kumaşlar (havlu ve dar 
kumaşlar hariç)

İnsan yapımı filamen ipliklerden diğer dokuma kumaşlar

İnsan yapımı filamen ipliklerden diğer dokuma kumaşlar, ağırlığının % 85'i veya daha 
fazla insan yapımı filamen ipliklerden içeren

İnsan yapımı filamen ipliklerden dokuma kumaşlar (yüksek dayanırlıkta naylon veya 
diğer poliamid, polyester veya viskoz suni ipekten); sentetik filanen ipliklerden 
dokuma kumaşlar (şeritlerden veya benzerlerinden); sentetik filamen ipliklerden 
dokuma kuma

İnsan yapımı kesikli elyaftan diğer dokuma kumaşlar
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Dokuma

İnsan yapımı kesikli elyaftan dokuma kumaşlar, ağırlığının % 85'inden daha az insan 
yapımı kesikli elyaf içeren, temelde veya sadece pamukla karıştırılmış

İnsan yapımı kesikli elyaftan dokuma kumaşlar, ağırlığının % 85'inden daha az insan 
yapımı kesikli elyaf içeren, temelde veya sadece yün veya ince hayvan kılıyla 
karıştırılmış

İpekten veya ipek döküntülerinden dokuma kumaşlar

Ketenden dokuma kumaşlar

Pamuktan dokuma diğer kumaşlar

Pamuktan dokuma havlı kumaşlar ve şönil kumaşlar (havlu ve dar kumaşlar hariç)

Pamuktan dokuma kumaşlar, ağırlığının % 85 veya daha fazla pamuk içeren, ağırlığı 
200 g/m2'yi geçmeyen

Pamuktan dokuma kumaşlar, ağırlığının % 85'i veya daha fazla pamuk içeren, ağırlığı 
200 g/m2'den fazla

Pamuktan dokuma kumaşlar, ağırlığının % 85'inden az pamuk içeren, temelde veya 
sadece insan yapımı elyafla karıştırılmış

Sentetik kesikli elyaftan dokuma kumaşlar, ağırlığının % 85'i veya daha fazla sentetik 
kesikli elyaf içeren

Suni kesikli elyaftan dokuma kumaşlar, ağırlığının % 85'i veya daha fazla suni kesikli 
elyaf içeren

Tafting (püsküllü) dokuma kumaşlar, halılar hariç

Tekstil dokuma hizmetleri

Tekstil ürünlerinin bitirilmesi

Tekstil bitirme hizmetleri

örgü ve tığ işi kumaşların imalatı

Diğer örgü veya tığ işi kumaşlar

Havlı kumaşlar, düğümlü kumaşlar (örgü veya tığ işi olanlar)
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örgü ve tığ işi kumaşların imalatı

Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaş imalat hizmetleri

Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış mefruşat ürünleri; halı, goblen, işlemeler (nakışlar), 
masa takımları veya servisleri veya benzerleri tekstil ürünlerin yapımı için kullanılan 
dokuma kumaş ve iplik takımları, perakende satış için paketlenmiş

Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri (elektrikli battaniyeler hariç)

Çuval, torba, çanta ve benzerleri (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar)

Diğer hazır tekstil ürünleri (yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi ve benzeri temizlik bezleri, 
cankurtaran yelekleri ve emniyet kemerleri dahil)

Hazır tekstil ürünleri imalat hizmetleri

Katranlı muşambalar, gemiler v.b.için yelkenler, güneşlikler, storlar, çadırlar ve kamp 
malzemeleri (havalı (şişme) yataklar dahil)

Paraşütler

Perdeler (kalın perdeler dahil) ve iç storlar; perde veya yatak saçak ve farbelaları

Yatak takımı, masa örtüsü, tuvalet ve mutfakta kullanılan örtüler

Yorgan, kuştüyü yorgan, minder, puf, yastık, uyku tulumu ve benzerleri (yaylı veya 
dolgulu ya da içi herhangi bir malzeme veya gözenekli kauçuktan ya da plastikten bir 
malzeme ile doldurulmuş)

Halı ve kilim imalatı

Diğer halı ve tekstil yer döşemeleri (keçeden yapılanlar dahil)

Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (düğümlü olanlar)

Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri, dokuma (tafting (püsküllü ) veya floklu (tüylü) 
olanlar hariç)

Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri, tafting (püsküllü)

Halı ve kilim imalat hizmetleri
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Halat, ip, sicim ve ağ imalatı

Halat, urgan, kınnap ve ağ imalat hizmetleri

Halat, urgan, kınnap ve kordon

Kınnap, halat veya urgandan düğümlü ağlar; tekstil malzemelerinden hazır ağlar; 
başka yerde sınıflandırılmamış iplikten, halat, urgan, kınnap veya kordon, şeritten 
ürünler

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstil imalat hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış kapitone tekstil ürünleri (parça şeklinde)

Başka yerde sınıflandırılmamış metal ip veya metalize ipten dokuma kumaşlar

Başka yerde sınıflandırılmamış tekstil kumaşlar (emdirilmiş (emprenye edilmiş), 
giydirilmiş veya kaplanmış)

Dar dokuma kumaşlar; yapışkanla birleştirilen atkısız çözgülü dar kumaşlar; etiketler, 
rozetler ve benzeri işlenmemiş tekstil materyalleri ürünleri; parça halindeki örgüler; 
parça halindeki işlemesiz dekoratif süsler

Dış lastik (tekerlek) kord bezi (yüksek dayanıklılıkta naylon veya diğer poliamid, 
polyester veya viskoz ipeği ipliklerinden)

Dokuma olmayan kumaşlar ve bunlardan yapılan ürünler (giyim hariç)

Gipe iplik ve şerit; şönil iplik; şenet iplikler

Kauçuk iplik veya kordon, tekstil kaplanmış; tekstil iplik ve şerit, kauçuk veya plastikle 
kaplanmış veya emdirilmiş (emprenye edilmiş)

Keçe

Metalize edilmiş iplik

Nakış (parça, şerit veya motif şeklinde)

Teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri ve eşyaları (fitil, lüks lambası gömleği, boru 
fitili, iletim veya konveyör bantları, elek bezi ve süzgeç bezi dahil)
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Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı

Tekstil malzemelerin vatkaları ile bunlardan yapılmış eşya; tekstil lifleri (uzunluğu 5 
milimetreye eşit veya kısa olan (flok)), tekstil toz, kırpıntı ve döküntüleri

Tül ve diğer ağ kumaşlar, (dokuma, örgü ve tığ işi kumaşlar hariç); dantel (parça, şerit 
veya motif şeklinde)

Kürk hariç, giyim eşyası imalatı

B.y.s. eşofmanlar, kayak giysileri, mayolar ve diğer giysiler (örgü veya tığ işi)

Başka yerde sınıflandırılmamış mendil, şal, eşarp, peçe, boyunbağı, kravat, eldiven ve 
diğer giyim aksesuarları; giysilerin veya giyim aksesuarlarının parçaları (örgü veya tığ 
işi hariç tekstil kumaşından olanlar)

Bebek elbiseleri ve giyim aksesuarları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç tekstil 
kumaşlarından olanlar)

Bebek elbiseleri, giyim aksesuarları ve parçaları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

Deri veya deri bileşimli giyim kuşam

Diğer başlıklar, güvenlik başlıkları ve yanmaz başlıklar (kauçuk veya plastik başlıklar 
hariç); şapkalara ilişkin şerit, astar, kılıf, şapka astarları, şapka çatısı, siperliği ve 
çenealtı kayışı

Eldiven, şal, eşarp, kaşkol, duvak, bağlar, kravat ile konfeksiyon giyim aksesuarları; 
giyim eşyasının bir parçası veya giyim aksesuarları (örgü veya tığ işi)

Erkek veya erkek çocuklar için gömlek, külot, slip, pijama, sabahlık (robdöşambr) ve 
benzeri ürünler (örgü veya tığ işi)

Erkek veya erkek çocuklar için gömlekler, atlet ve diğer fanilalar, külot, slip, gecelik, 
pijama, bornoz ve rondöşambrlar (örgü veya tığ işi hariç tekstil kumaşından olanlar)

Erkek veya erkek çocuklar için pantolon, bahçıvan tipi iş tulumu, külot pantolon, golf 
pantolon ve şortlar (örgü veya tığ işi hariç tekstil kumaşından olanlar)

Erkek veya erkek çocuklar için takım, palto, ceket, pantolon, şort vb.(örgü veya tığ işi)

Eşofmanlar, kayak giysileri, mayolar ve diğer giysiler (örgü veya tığ işi hariç tekstil 
kumaşından olanlar)

Giyim aksesuarları, deriden veya deri bileşiminden (spor eldivenleri hariç)
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Kürk hariç, giyim eşyası imalatı

Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (eldiven dahil), plastikten yapılmış

Giyim kuşam imalat hizmetleri, kürk giysiler hariç

Giysiler (keçeden veya dokuma olmayan kumaştan ya da emdirilmiş (emprenye 
edilmiş) veya kaplanmış tekstil kumaşından), kauçuk veya diğer malzemeler

Kadın ve kız çocuklar için takım, kombine takım, manto, kaban, elbise, etek, 
pantolon, şort vb. (örgü veya tığ işi hariç tekstil kumaşından olanlar)

Kadın ve kız çocuklar için takım, kombine takım, manto, kaban, elbise, etek, 
pantolon, şort vb. (örgü veya tığ işi)

Kadın veya kız çocukları için bluz, gömlek, gömlek bluz, tayt, kombinezon, jüpon (iç 
etek), gecelik, sabahlık (örgü veya tığ işi hariç tekstil kumaşından olanlar)

Kadın veya kız çocukları için bluz, gömlek, gömlek bluz, tayt, kombinezon, jüpon (iç 
etek), gecelik, sabahlık (örgü veya tığ işi)

Sütyen, korse, pantolon askısı, çorap bağı, jartiyer ve benzeri ürünler ile bunların 
parçaları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olsun ya da olmasın)

Şapka kalıpları, şapka taslakları ve kapşonlar (keçeden); tabla ve manşonlar (el kürkü) 
(keçeden); şapka şekilleri (örme (hasır vb.) veya herhangi malzemeden şeritlerin 
birleştirilmesiyle yapılan)

Şapka ve diğer başlıklar (keçeden yapılan, örme (hasır vb.) ya da herhangi bir 
malzemeden şeritlerin birleştirilmesiyle yapılan ya da örgü, tığ işi, dantel veya diğer 
tekstil kumaşı parçalarından yapılan); saç fileleri

Tişört, atlet ve diğer fanilalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

Kürkten eşya imalatı

Kürklü deriden yapılmış giyim kuşam, giyim aksesuarları ve diğer eşyalar (başlıklar 
hariç)

Kürkten giysi imalat hizmetleri

Yapay kürk ve kürkten eşyalar (başlıklar hariç)

örme (trikotaj) ve tığ işi ürünlerin imalatı
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örme (trikotaj) ve tığ işi ürünlerin imalatı

Külotlu çorap, tayt, kadın çorabı, erkek çorabı ve diğer çoraplar (örgü (triko) veya tığ 
işi (kroşe))

Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) giysi imalat hizmetleri

Süveter, kazak, hırka, yelek ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

Tişört, atlet ve diğer fanilalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

Derinin tabaklanması ve işlenmesi

Diğer deri (büyükbaş hayvan derileri, kılsız ve bütün halde)

Diğer deri (koyun, kuzu, keçi veya oğlak derileri), yünsüz ve kılsız halde; deri veya deri 
elyafı esaslı deri bileşimleri

Güderi, rugan deri ve rugan lame deri; metalize deri

Tabaklanmış ve işlenmiş deri hizmetleri ile işlenmiş ve boyanmış kürk hizmetleri

Tabaklanmış veya işlenmiş kürklü deri

Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri 
giyim eşyası hariç)

Başka yerde sınıflandırılmamış deriden veya deri bileşimlerinden diğer ürünler (diğer 
teknik kullanımlar için makinelerde veya mekanik cihazlarda kullanılan ürünler dahil)

Bavul imalat hizmetleri

Bavul, el çantaları ve benzerleri (deriden, deri bileşimlerinden, plastik levhadan, 
tekstil malzemelerinden, vulkanize (ebonit) elyaf veya mukavvadan); kişisel bakım, 
dikiş veya ayakkabı ya da elbise temizlemek için seyahat setleri

Saat kayışları (metal hariç)

Saraçlık ve koşum takımı (herhangi bir hayvan için, herhangi bir malzemeden)

Şemsiye ve güneş şemsiyeleri; baston, iskemle bastonlar, kırbaçlar, kamçılar ve 
benzerleri
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Ayakkabı, terlik vb. imalatı

Ayakkabı imalat hizmetleri

Ayakkabı, sayası deri olan (spor ayakkabılar, metal burunlu ayakkabılar ve çeşitli özel 
ayakkabılar hariç)

Ayakkabı, sayası tekstil malzemesinden olan (spor ayakkabılar hariç)

Ayakkabı, tabanı ve sayası kauçuk veya plastik olanlar (su geçirmeyen ayakkabılar 
veya spor ayakkabılar hariç)

Ayakkabılar, ayakkabı ucunda metal koruyucu parça bulunanlar, 29320'de 
kapsananlar hariç

Ayakkabıların parçaları; çıkarılabilir taban astarı, topuk yastığı ve benzeri ürünler; kısa 
ve uzun tozluklar ile bunların parçaları

Başka yerde sınıflandırılmamış tahta ayakkabılar, çeşitli özel ayakkabılar ve diğer 
ayakkabılar

Diğer spor ayakkabılar (kayak ve patenaj ayakkabıları hariç)

Su geçirmeyen ayakkabı, tabanı ve sayası kauçuk veya plastik olan (metal burunlu 
olanlar hariç)

Tenis, basketbol, cimnastik, antreman vb. spor ayakkabılar

Ağaçların biçilmesi ve planyalanması

Ağaç talaş ve yongaları

Ağaç yünü; ağaç unu

Ahşap demiryolu veya tramvay traversleri, emprenye edilmiş

Ahşap imalat hizmetleri

Diğer keresteler, kaba halde, sırık ve kazıklar dahil

Kereste (herhangi bir yüzü veya kenarı boylu boyunca şekillendirilmiş) 
(birleştirilmemiş parke döşemeler için şerit ve frizler ile süpürgelik ve pervazlar dahil)

Kereste (kalınlığı 6 mm'den büyük, uzunlamasına biçilmiş veya yontulmuş, 
dilimlenmiş veya kabuğu soyulmuş); emprenye edilmemiş ahşaptan yapılan 
demiryolu veya tramvay traversleri
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Ağaçların biçilmesi ve planyalanması

Kereste, kaba halde (boya, vernik, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş)

Ahşap plaka ve levha imalatı

Ahşap kaplama plakaları ile kontrplak ve diğer ahşaplar için plakalar (kalınlığı 6 
mm'ye eşit veya daha az, uzunlamasına biçilmiş, dilimlenmiş veya kabuğu soyulmuş 
olanlar)

Diğer kontrplak, ahşap kaplama paneli ve benzeri lamine ahşap malzemeler, bambu 
hariç

Diğer kontrplak, ahşap kaplama paneli ve benzeri lamine ahşap malzemeler, bambu 
hariç

Kontrplak, ahşap kaplama paneli ve benzeri lamine ahşap malzemeler (bambudan 
yapılmış)

Levha ve panellerin imalat hizmetleri

Lif levha, ağaç veya diğer odunsu maddelerden yapılan

Preslenmiş ahşap

Yonga levhalar ve benzeri levhalar (ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden)

Bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış inşaat doğrama ve marangozluk ürünleri (ahşaptan) 
(gözenekli ağaç paneller, birleştirilmiş parke paneller, ahşap kiremitler ve çatı 
padavraları)

Marangozluk imalat hizmetleri

Prefabrik binalar, ahşaptan

Ahşap konteyner imalatı

Ahşap konteyner imalat hizmetleri
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Ahşap konteyner imalatı

Ahşaptan paketleme kasası, kutusu, sandık, varil ve benzeri eşyalar, ahşaptan; 
paletler, kutu biçimli paletler ve tahtadan diğer yük tablaları; ahşap varil, fıçı, tekne, 
küvet ve diğer fıçıcı ürünleri (fıçı tahtaları dahil)

Diğer ağaç ürünleri imalatı

Ahşap çerçeve (tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri nesneler için) ve ahşaptan diğer 
eşyalar

Ahşap sofra ve mutfak eşyası

Ahşaptan yapılan iş aletleri, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge veya fırça gövdeleri 
ve sapları, ayakkabı ve botların çeşitli tipteki kalıpları, pipo imalatı için ağaç bloklar

Ayakkabıların parçaları; çıkarılabilir taban astarı, topuk yastığı ve benzeri ürünler; kısa 
ve uzun tozluklar ile bunların parçaları

Diğer ahşap ürünleri imalat hizmetleri

Doğal mantar (dış kabuğu alınmış veya kabaca köşelendirilmiş veya blok, levha, 
tabaka ya da şerit şeklinde); ezilmiş, granül edilmiş veya öğütülmüş mantar; döküntü 
mantar

Doğal mantar eşyalar, aglomera mantar; aglomera mantardan eşyalar

Hasır, halfa otu veya diğer örme malzemelerinden (saz, saman vb.) mamul eşyalar; 
sepet ve sepet işi eşyalar

Kakma ahşap işleri, kakma ile süslü ahşap eşyalar, mücevher veya kaşık-çatal takımı 
ve benzeri eşyalar için ahşap kutular, ahşap heykel ve diğer süsler

Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış kağıt ve mukavvalar (krapon, kırışık, kabartmalı veya 
perfore (delikli) olanlar)

Bitkisel parşömen, yağlı kağıtlar, aydınger ve saydam kağıtlar ile diğer saten saydam 
veya yarı saydam kağıtlar
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Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı

Diğer kağıt, mukavva, selüloz vatkaları ve selüloz liflerinden ağlar (kaplanmış, 
emprenye edilmiş, yüzeyi renklendirilmiş veya baskı yapılmış) (rulo veya tabaka 
halinde olanlar)

Diğer kaplanmamış kağıt ve mukavvalar (yazı, baskı ve diğer grafik amaçlı 
kullanılanlar ile delikli kart basma ve kart delme bandı kağıtları)

El yapımı kağıt ve mukavva

Fluting kağıtlar, saman ve yarı kimyasal olanlar dahil

Gazete kağıdı

Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalat hizmetleri

Kaolinle veya diğer inorganik maddelerle kaplanmış kağıt ve mukavvalar

Kaplanmamış kraft kağıt; kesekağıdı için kraft kağıt, krapon veya kırışık kağıt

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

Kimyasal kağıt hamuru, çözünür derecede

Kompozit kağıt ve mukavvalar (yüzeyi kaplanmamış veya emprenye edilmemiş)

Kraftliner (kaplanmamış)

Mekanik kağıt hamuru; yarı kimyasal kağıt hamuru; ağaç dışındaki lifli selüloz 
maddelerinden kağıt hamuru

Sülfitli ambalaj kağıdı, filtre kağıdı ve mukavvaları, keçe kağıtları ile diğer kağıt ve 
mukavvalar; Sigara kağıdı (kesilmemiş olanlar)

Testlayner (geri dönüştürülmüş tabakalı mukavva)

Tuvalet kağıdı veya kağıt mendil, kağıt havlu veya peçete, selüloz vatka ve selüloz 
liflerinden ağlar

Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan 
ambalaj kutuları imalatı

Kağıt, mukavva, selüloz vatkaları ve selüloz liflerinden kutu veya muhafazalar; 
klasörler, evrak rafları, saklama kutuları ve benzeri eşyalar (kağıttan yapılmış, büro, 
mağaza ve benzeri yerlerde kullanılan)
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Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan 
ambalaj kutuları imalatı

Kesekağıdı ve kağıt çantalar

Oluklu kağıt ve mukavvalar

Oluklu kağıt veya oluklu mukavva imalat hizmetleri

Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı

Diğer kağıt ürünleri imalat hizmetleri

Diğer kağıt, mukavva, selüloz vatkaları ve selüloz liflerinden ağlar, bir ölçü veya şekle 
göre kesilmiş, 5 cm'yi aşmayan genişlikte rulaolar halinde; Diğer kağıt, mukavva, 
selüloz vatkaları ve selüloz liflerinden ağlarından eşyalar

Duvarkağıdı ve benzeri duvar kaplamaları; şeffaf pencere kağıtları

Filtre edici bloklar, levhalar ve tabakalar, kağıt hamurundan

Kağıt veya mukavvadan etiketler

Karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya çıkartma kağıtları; 
mumlu teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar; tutkallı veya yapışkanlı kağıtlar

Sicil defterleri, ticari defterler, muhasebe defterleri, mektup bloknotları, günlükler ve 
benzer eşyalar, kurutma kağıtları, ciltler, formlar ve diğer benzeri kırtasiye ürünleri, 
kağıt ya da mukavvadan

Tekstil duvar kaplamaları

Tekstil malzemelerin vatkaları ile bunlardan yapılmış eşya; tekstil lifleri (uzunluğu 5 
milimetreye eşit veya kısa olan (flok)), tekstil toz, kırpıntı ve döküntüleri

Tuvalet kağıdı, kağıt mendil, temizlik veya yüz temizleme için kağıt mendil ve 
havlular, masa örtüsü ve peçeteler, hijyenik havlu ve tamponlar, pedler ve bebek 
pedleri ile benzeri hijyenik ürünler, giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (kağıt 
hamurundan, k

Zarf, mektup kartı, baskısız kartpostal, kartpostal (kağıttan veya mukavvadan 
yapılmış); kutu, poşet, portföy ve yazı seti (kağıt veya mukavvadan yapılmış, kağıt 
kırtasiye ürünleri dahil)
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Basım

Basım hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

Diğer basılı ürünler

Basımla ilgili hizmet faaliyetleri 

Basımla ilgili hizmetler, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

Birleşik türden, hazır baskı klişeleri ya da silindirleri ve basımda kullanılan basmalı 
litografik taşlar veya diğer basım araçları

Kayıtlı medyanın çoğaltılması

Kayıtlı medyaların çoğaltılması hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

Kok fırını ürünlerinin imalatı

Katran (taşkömüründen, linyitten veya turbadan damıtılmış); diğer maden katranları

Kok fırını ürünleri imalat hizmetleri

Kok ve yarı kok kömürü, taşkömüründen, linyitten veya turbadan elde edilen; karni 
kömürü

Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış bitümlü minerallerden elde edilen makine petrol 
yağları; bitümlü minerallerden (ham petrol dışındakilerden) elde edilen diğer ağır 
müstahzarlar; bitümlü minerallerden (ham petrol dışındakilerden) elde edilen ağırlık 
olarak %

Başka yerde sınıflandırılmamış petrol türevi yakıtlar

Benzin, hava taşıtlarında kullanılanlar dahil

Bitümlü minerallerden (ham petrol dışındakilerden) elde edilen diğer hafif petrol 
yağları ve hafif müstahzarlar; bitümlü minerallerden (ham petrol dışındakilerden) 
elde edilen ağırlık olarak % 70 veya daha fazla petrol yağı veya yağlar içeren (bu 
yağların
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Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

Bitümlü minerallerden (kerosen dışındakilerden) elde edilen diğer orta dereceli 
petrol yağları, orta dereceli müstahzarlar; bitümlü minerallerden (ham petrol 
dışındakilerden) elde edilen ağırlık olarak % 70 veya daha fazla petrol yağı veya 
yağlar içeren (

Briket kömürü ve benzeri katı yakıtlar (taşkömüründen imal edilmiş)

Etilen, propilen, bütilen, bütadien ve diğer petrol gazları veya gazlı hidrokarbonlar 
(doğal gaz hariç)

Gaz oiller

Gazyağı

Jet yakıtı, benzin tipi

Kerosen tipi jet yakıt

Linyit, aglomere edilmiş

Propan ve bütan, sıvılaştırılmış

Rafine petrol ürünleri imalat hizmetleri

Saf vazelin; parafin mumu; petrol mumu ve diğer mumlar, mikro kristalli petrol 
parafini, ham parafin, linyit parafini, turba parafini ve benzer ürünler; petrol koku; 
petrol bitümeni ve diğer petrol yağlarının artıkları

Temel kimyasal maddelerin imalatı

Aktive edilmiş doğal mineral ürünler; hayvan karası; tall yağı; kozalaklı odunlardan 
elde edilen terpenik yağlar; ham dipenten; ham parasimen; çam yağı; rosin ve reçine 
asitleri ile türevleri; rosin ispirtosu ve yağı; defne sakızı;

Amin fonksiyonlu bileşikler; oksijen fonksiyonlu amino bileşikler (lesin ve esterleri ile 
bunların tuzları ve glutamik asit ve tuzları hariç); ürünler ve türevleri ile bunların 
tuzları; karboksimit fonksiyonlu bileşikler ve imin bileşikler; nitril fonksiy

Azaltılmış uranyum U235 ve bileşikleri; plutonyum ve bunların bileşikleri, azaltılmış 
U235, plutonyum ve bu ürünlerin bileşiklerini içeren seramik ürünler ile karışımlar

Başka yerde sınıflandırılmamış izotoplar ve bunların bileşikleri (ağır su dahil)

12 Şubat 2017 Pazar Page 47 of 154Tahsin Yılmaz, tahsinyilmaz@gundemmedyam.com



Ekonomik Faaliyetler_Tanım Ürünler_Tanım

Temel kimyasal maddelerin imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal elementler; inorganik asitler; boron, silikon 
ve karbonun inorganik oksijen bileşikleri; metal olmayan halojen veya sülfür 
bileşikleri; sodyum hidroksit; magnesyum hidroksit ve peroksit; oksit

Başka yerde sınıflandırılmamış lakton, yalnızca azot atomları ile oluşan heterosiklik 
bileşikler; yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası olan bileşikler; 
yapısında bir pirimidin halkası veya piperazin halkası olan bileşikler; sülfonamitler

Başka yerde sınıflandırılmamış renklendirme maddeleri; bir tür luminofor (ışık saçıcı) 
olarak kullanılan inorganik ürünler

Bitkisel kökenli sepicilik (tabaklama) özütleri; tanenler ve tuzları, eterler, esterler ve 
bunların türevleri; bitkisel ve hayvansal kökenli boya maddesi (hayvan karası hariç); 
bitkisel ve hayvansal kökenli boya maddesi esaslı müstahzarlar

Çinko oksit; çinko peroksit; krom oksitler ve hidroksitler; manganez oksitler; demir 
oksitler ve hidroksitler; toprak boyalar; kobalt oksitler ve hidroksitler; titanyum 
oksitler; kurşun oksitler; kırmızı kurşun ve turuncu kurşun; başka yerde sınıflandırıl

Diğer alkoller, fenoller; fenol alkoller ile bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, 
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri; sanayi tipi yağ alkolleri

Diğer radyoaktif element ve izotoplar ile bunların bileşikleri; bu elementleri, 
izotopları veya bileşikleri içeren alaşımlar, dağılımlar (dispersiyon), seramik ürünler 
ve karışımlar; radyoaktif artıklar

Doğal uranyum ve bileşimleri; alaşımlar, dispersiyon (dağılım), (sermentler dahil ), 
seramik ürünler ve doğal uranyum veya doğal uranyum bileşikleri içeren karışımlar

Eterler, alkol peroksitler, eter peroksitler, epoksitler, asetaller ve hemiasetaller ile 
bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri; Aldehit 
fonksiyonlu bileşikler; Keton ve kinon fonksiyonlu bileşikler; enzimler; başka 

Etil alkol (tabii özelliklerinden başkalaştırılmamış (denature edilmemiş), alkol 
derecesi % 80 veya daha fazla olan

Etil alkol ve diğer ispirtolar (doğal özellikleri değiştirilmiş (denature edilmiş), herhangi 
bir derecede olan)

Fosforik asit
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Temel kimyasal maddelerin imalatı

Fosforik esterler ve bunların tuzları veya diğer inorganik asit esterleri (hidrojen 
halojenür esterleri hariç) ve tuzları; ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, 
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Gliserol

Hidrojen peroksit; fosfidler; karbürler; hidritler; nitritler; azidler; silisidler ve boridler

Hidrojen, azot, oksijen, karbondioksit, asal gazlar; başka yerde sınıflandırılmamış 
metal dışı diğer inorganik oksijen bileşikleri

Hidrokarbonlar ve hidrokarbonların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya 
nitrozolanmış türevleri

Karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve bunların 
halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (salisilik asit ve 
tuzları hariç),

Kavrulmuş demir piritler

Kükürt (sülfür), (süblime kükürt, çöktürülmüş kükürt, koloidal kükürt hariç)

Lizin ve esterleri ile bunların tuzları; glutamik asit ve tuzları; kuaterner amonyum 
tuzları ve hidroksileri; lesitin ve diğer fosfoaminolipid; asiklik amit ve türevleri ile 
bunların tuzları; siklik amit (ürin hariç) ve türevleri

Nadir toprak metalleri, itriyum veya skandium bileşikleri

Odun kömürü

Okzometalik tuzlar veya perokzometalik asitler; koloidal değerli metaller ve bunların 
bileşikleri; civa bileşikleri; başka yerde sınıflandırılmamış inorganik kimyasallar, 
sıkıştırılmış hava, amalgamlar

Organo-kükürt bileşikler ve diğer organo-inorganik bileşikler; başka yerde 
sınıflandırılmamış heterosiklik bileşikler; nükleik asitler ve bunların tuzları

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

Sentetik organik renklendirme maddeleri ve bunlara dayalı müstahzarlar; bir tür 
floresan parlatıcı olarak veya luminofor (ışık saçıcı) olarak kullanılan sentetik organik 
ürünler; renkli laklar ve bunlara dayalı müstahzarlar
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Temel kimyasal maddelerin imalatı

Sentetik organik tabaklama maddeleri; inorganik tabaklama maddeleri; tabaklama 
müstahzarları; ön tabaklama için enzimatik müstahzarlar

Siyanürler (siyanid), siyanür oksitler ve kompleks siyanürler; fülminatlar, siyanatlar ve 
tiosiyanatlar; silikatlar; boratlar; perboratlar; okzometalik tuzlar veya peroksometalik 
asitleri

Taşkömürü katranının yüksek sıcaklıkta damıtılması ile elde edilen yağ ve diğer 
ürünler ile benzeri ürünler; zift ve zift koku, mineral katranlardan elde edilmiş

Temel kimyasal imalat hizmetleri

Triammonium fosfatları; başka yerde sınıflandırılmamış inorganik asitlerin ve 
metallerin tuzları ve peroksi tuzları

Yakıt elemanları (kartuşlar), ışık saçmayan (nükleer reaktörler için)

Zenginleştirilmiş uranyum U235 ve bileşikleri; plutonyum ve bunların bileşikleri, 
zenginleştirilmiş U235, plutonyum ve bu ürünlerin bileşiklerini içeren seramik ürünler 
ile karışımlar

Kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı 

Amonyak, sulu solüsyon içinde

Amonyak, susuz

Amonyum klorür (nişadır); nitritler

Amonyum nitrat

Amonyum nitratla kalsiyum karbonatın veya diğer gübre olmayan inorganik 
maddelerin karışımı

Amonyum sülfat

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer azotlu gübreler ve karışımları

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer en az iki besin (azot, fosfat, potas) içeren 
mineral veya kimyasal gübreler

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fosfatlı gübreler

Başka yerde sınıflandırılmamış gübreler
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Kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı 

Çift tuzlar ile kalsiyum nitrat ve amonyum nitrat karışımları

Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat)

Gübre imalat hizmetleri

Gübreler, azot ve fosfor gibi iki yapısal besin maddesi içerenler

Gübreler, azot, fosfor ve potasyum gibi üç yapısal besin maddesi içerenler

Gübreler, fosfor ve potasyun gibi iki yapısal besin maddesi içerenler

Karnalit, potasyum klorit (KCl) ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer potasyumlu 
gübreler

Monoamonyum fosfat

Nitrik asit, sülfonitrik asitler

Potasyum klorür (potasyum tuzu)

Potasyum nitrat

Potasyum sülfat (potas sülfatı)

Süperfosfat

Üre

Birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı

Diğer plastikler, birincil formlarda; iyon değiştiriciler

Etilen polimerleri, birincil formda

Plastik ve kauçuk imalat hizmetleri

Poliasetal, diğer polieterler ve epoksit reçineler (birincil formda); polikarbonatlar, 
alkit reçineler, polialil esterler ve diğer polyesterler (birincil formda)

Sentetik kauçuk ve polimerize yapay lastik, petrolden elde edilmiş, ve bunların doğal 
kauçuk veya benzer doğal reçinelerle karışımları, birincil formlarda veya plaka, 
tabaka veya şerit halinde

Stiren polimerleri, birincil formda
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Birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı

Vinil klorür veya diğer halojenli olefinlerin polimerleri, birincil formlarda

Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

Dezenfektanlar

Diğer böcek öldürücüler, mantar öldürücüler, zararlı ot öldürücüler ve dezenfekte 
ediciler

Diğer kimyasal tarım ürünleri imalat hizmetleri

Haşere ilaçları

Mantar ilaçları

Yabancı ot ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler ve bitki gelişimini düzenleyiciler

Zehirli böcek öldürücüler

Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve 
macun imalatı

Boya imalat hizmetleri

Boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil), hazır boya maddeleri (pigmentler), 
matlaştırıcılar (opaklaştırıcı) ve renklendiriciler, camlaştırılabilir emay ve sırlar, 
engobe'ler, sıvı cila ve benzerleri; cam hamuru

Matbaa mürekkebi

Ressam, öğrenci veya tabelacıların boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence 
amaçlı boyalar ve benzerleri

Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve 
tuvalet malzemeleri imalatı

Cila ve kremler (ayakkabı, mobilya, yer döşemesi, kaporta, cam veya metal için)

Deterjan ve yıkama müstahzarları

Gliserol
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Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve 
tuvalet malzemeleri imalatı

Organik yüzey aktif maddeler (surfactant), sabun hariç

Ovalama kremleri ve tozları ile benzeri ovalama müstahzarları

Parfüm ve tuvalet müstahzarları

Parfüm veya deodorant müstahzarları (oda için olanlar)

Sabun ve yüzey aktif maddeli ürünler ve sabun olarak kullanılan müstahzarlar; sabun 
veya deterjanla emdirilmiş, giydirilmiş veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokuma 
olmayan (non-wovens) kumaşlar,

Sabun, deterjan, temizleme müstahzarları ve parfüm imalat hizmetleri

Suni mumlar ve hazır mumlar

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürün imalat hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünler

Fotoğrafçılık amaçlı kimyasal müstahzarlar (vernik, yapışkanlar vb. hariç); 
fotoğrafçılıkta kullanılan karıştırılmamış kimyasal müstahzarlar, ölçülü porsiyonlar 
halinde veya kullanıma hazır formda perakende satışa konulmuş

Fotoğrafçılıkta kullanılan tabaka ve filmler ile anında baskılanan filmler, 
hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış olanlar

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ile fraksiyonları, kimyasal olarak 
değiştirilmiş olanlar dahil, fakat hidrojene edilmiş, esterleştirilmiş, elaidinize olanlar 
hariç; hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların yenilemeyen karışımları veya müs

Hazır patlayıcılar; emniyet tapası; patlayıcı fünyeleri; çarpma veya patlama boşluğu; 
ateşleyiciler; elektrikli kapsüller

Kibritler

Kimyasal maddeler, disk formunda olan ve macun terkipler, elektroniklerde kullanılan
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Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı

Modelleme hamurları; dişçilik macunları ve dişçilikte kullanılan, alçıya dayalı diğer 
müstahzarlar; yangın söndürme aygıtları için müstahzarlar ve dolgular; mikro 
organizmaların gelişimi için kültür hazırlıkları; başka yerde sınıflandırılmamış 
laboratuvar

Piroteknik malzemeler

Tutkallar, jelatinler ve peptonlar ile bunların türevleri, kazeinler ile bunların türevleri; 
albuminatler ve diğer albüminleri türevleri

Uçucu yağlar ve bunların konsantreleri, sulu damıtık ürünleri ve sulu solüsyonları; 
resinoidler; uçucu yağların deterpenation işlemi ileortaya çıkan terpenik yan ürünler; 
sanayide ham madde olarak kullanılan güzel kokulu karışımlar

Yağlama müstahzarları ve malzemelerin yağlanması ve greslenmesinde kullanılan 
müstahzarlar, petrol hariç; mineral yağları için hazır katkı ürünleri; hidrolik vites için 
hazır sıvılar, petrol hariç; antifriz karışımları ve hazır buz çözücü sıvılar

Yazım ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkepler

Suni veya sentetik elyaf imalatı

Sentetik filamen iplik (dikiş ipliği ve çoklu veya kablolanmış iplik hariç), perakende 
satışa konulmamış

Sentetik filamen iplik, sentetik kesikli elyaflar, kardelenmemiş ve taranmamış

Sentetik monofilamen ve şerit

Suni ve sentetik elyaf imalat hizmetleri

Yapay filamen iplik (dikiş ipliği ve çoklu veya kablolanmış iplik hariç), perakende 
satışa konulmamış

Yapay kesikli elyaf ve lif; kardelenmemiş ve taranmamış

Yapay monofilamen ve şerit

Eczacılıkla ilgili ürünlerin, tıbbi kimyasal ve bitkisel ürünlerin imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış şekerler, kimyasal olarak saf; başka yerde 
sınıflandırılmamış şeker eter ve esterleri ile bunların tuzları
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Eczacılıkla ilgili ürünlerin, tıbbi kimyasal ve bitkisel ürünlerin imalatı

Diğer tıbbi veya cerrahi amaçlı diğer eczacılık ürünleri

Eczacılık ürünleri imalat hizmetleri

Eczacılıkla ilgili diğer ürünler

Provitaminler, vitaminler ve hormonlar; glikosidler, bitkisel alkaliler ve bunların 
tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri; antibiyotikler

Salisilik asit ile salisilik asitin tuzları ve esterleri

Tıbbi ilaçlar, tedavi edici ve hastalıklardan koruyucu kullanımlar için

İç ve dış lastik imalatı

Araba lastiği imalat hizmetleri

Diğer yeni havalı (pnömatik) lastikler, kauçuktan yapılmış

İç lastikler, dolgu veya alçak basınçlı lastikler, dış lastikler için değişebilir sırtlar ve 
kolanlar, kauçuktan

Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan profiler

Sırt geçirilmiş havalı (pnömatik) dış lastikler, kauçuk olanlar

Yeni havalı (pnömatik) lastikler, kauçuktan yapılmış, motorsikletlerde ve bisikletlerde 
kullanılanlar

Yeni havalı (pnömatik) lastikler, kauçuktan yapılmış, otomobillerde kullanılanlar

Diğer kauçuk ürünleri imalatı

Ayakkabıların parçaları; çıkarılabilir taban astarı, topuk yastığı ve benzeri ürünler; kısa 
ve uzun tozluklar ile bunların parçaları

Diğer güvenlik başlıkları, kauçuk veya plastikten

Diğer kauçuk ürünlerin imalat hizmetleri

Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (eldivenler dahil), vulkanize edilmiş kauçuktan 
yapılan, sertleştirilmiş kauçuk hariç

İletim veya taşıma kayışı, vulkanize kauçuktan
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Diğer kauçuk ürünleri imalatı

Kauçuk kaplanmış tekstil kumaşları (su geçirmez hale getirilmiş kumaşlar), kord bezli 
lastikler (tekerlekler) hariç

Tüp, boru ve hortumlar, vulkanize edilmiş kauçuktan (sertleştirilmiş kauçuktan 
olanlar hariç)

Vulkanize edilmemiş bileşik kauçuk, birincil formlarda veya plaka, tabaka veya şerit 
halinde; Vulkanize edilmemiş bileşik kauçuk, birincil formlarda veya plaka, tabaka 
veya şerit halinde (kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan şeritler hariç)

Vulkanize kauçuktan diğer eşyalar, başka yerde sınıflandırılmamış; sertleştirilmiş 
kauçuk ve bundan yapılan eşyalar

Plastik ürünlerin imalatı

Ayakkabıların parçaları; çıkarılabilir taban astarı, topuk yastığı ve benzeri ürünler; kısa 
ve uzun tozluklar ile bunların parçaları

Banyo küvetleri, lavabolar, klozet kapakları, oturakları ve rezervuarları ile benzeri 
sıhhi ürünler, plastikten

Başka yerde sınıflandırılmamış inşaat malzemesi, plastikten

Başka yerde sınıflandırılmamış lamba parçaları ve aydınlatma tesisatı ile ışıklı tabela 
ve benzerlerinin, plastikten yapılmış

Diğer güvenlik başlıkları, kauçuk veya plastikten

Diğer malların taşınmasında kullanılan ambalaj malzemeleri, plastikten; plastik tapa, 
kapak ve diğer kapama araçları

Diğer plastik ürünler

Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler, plastikten

Elektrik yalıtım bağlantı parçaları, plastikten

Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (eldiven dahil), plastikten yapılmış

Katlama, presleme, damgalama, haddeleme ve benzeri plastik imalat hizmetleri

Kendinden yapışkanlı levhalar, plakalar, bantlar, şeritler, filmler, folyolar ve diğer 
yassı şekiller, plastikten yapılmış
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Plastik ürünlerin imalatı

Monofilamentler, 1 mm'den kalın, ince veya kalın çubuk ve profil şeklinde, plastikten

Plastik ürünler imalat hizmetleri

Plastikten tabakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler, diğer maddelerle 
desteklenmemiş veya birleştirilmemiş

Prefabrik binalar, plastikten

Sofra, mutfak, diğer ev eşyası ile tuvalet eşyası, plastikten

Torba ve çantalar, plastikten

Tüp, boru ve hortumlar, ve bunların bağlantı elemanları, plastikten yapılmış

Yer muşambası

Yer, duvar veya tavan kaplamaları, plastikten; plastik duvar veya tavan kaplamaları

Cam ve cam ürünleri imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış cam eşyalar (termos veya diğer vakumlu aletlerin 
camdan yapılmiş iç yüzetleri, sinyalizasyon cam eşyası, mozaikler için cam küpleri, 
cam boncuklar, cam mikroküreler ve üflenerek yapılmış cam süs eşyası dahil)

Başka yerde sınıflandırılmamış lamba ve aydınlatma techizatının cam parçaları, ışıklı 
levhalar, isim tabelaları ve benzerlerinin parçaları

Cam aynalar; çok katlı yalıtım camları

Cam eşyalar, sofra veya mutfak eşyası olarak kullanılanlar, tuvalet, büro, iç 
dekorasyon ve benzeri amaçlarla kullanılanlar (cam şişeler, kavanozlar vb. ile 
üflenerek yapılmış cam süs eşyası hariç)

Cam imalat hizmetleri

Cam tülü, örtü, keçe, şilte, pano vb. eşyalar, cam elyafından (dokunmuş kumaşlar 
hariç)

Cam zarflar (açık) ve bunların cam parçaları (elektrik lambaları, katot-ışınlı tüpler ve 
benzerleri için kullanılan)

Cam, dökülmüş, haddeden geçirilmiş, rulo hale getirilmiş veya üflenmiş, levha 
halinde, başka işlemden geçirilmemiş
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Cam ve cam ürünleri imalatı

Cam, levha şeklinde, kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, gravür yapılmış 
(hakkedilmiş - üzerine elle oyularak resim yapılmış veya yazı yazılmış), delinmiş, 
emaylanmış/sırlanmış veya başka bir şekilde işlenmiş, fakat çerçevelenmemiş

Döşeme blokları, tuğlalar, karolar ve diğer sıkıştırılmış veya kalıplanmış camdan, 
inşaat veya binalarda kullanılan türden; kurşunlu lambalar ve benzerleri; blok, plaka 
veya benzer şekillerdeki çok hücreli veya köpüklü camlar

Duvar saati veya kol saati camları ve benzeri camlar; gözlük camları (optik açıdan 
işlenmemiş); içi boş küre ve bunların parçaları, bu tür camların imalatı için kullanılan 
parçalar

Elektrik yalıtkanları, camdan

Float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam, levha halinde

Güvenlik camı

Kıymık, fitil, iplik ve iplik teli kırpıntıları, camdan

Külçe cam; cam bilye (küçük küreler hariç), çubuk ve borular, işlenmemiş; cam 
atıkları ve hurdası

Laboratuvar, hijyen veya eczacılık ile ilgili cam eşyalar; cam ampuller (serum 
ampulleri)

Şişe, kavanoz, ilaç şişesi ve diğer muhafazalar, camdan yapılmış, ampullar hariç; tapa, 
kapak ve diğer kapama araçları, camdan yapılmış

Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı

Ateşe dayanıklı tuğla, blok, karo ve benzeri ateşe dayanıklı seramik yapı malzemeleri, 
silisli topraktan yapılanlar hariç

Ateşe dayanıklı ürün imalat hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı çimento, harç, beton ve benzeri 
karışımlar

Yanmaz ateşe dayanıklı ürünler ve diğer ateşe dayanıklı seramik eşyalar

Kilden inşaat malzemeleri imalatı
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Kilden inşaat malzemeleri imalatı

Ateşe dayanıklı olmayan seramik inşaat tuğlaları, yer döşeme blokları, destek veya 
dolgu karoları, kiremit, baca şapkaları, boruları, baca astarları, mimari düzenleme ve 
inşaat işinde kullanılan diğer seramik eşyalar

Ateşe dayanıklı olmayan seramik künk, nakil borusu, oluk (drenaj olukları vb.) ve 
bağlantı boruları

Kil bina malzemeleri imalat hizmetleri

Seramik eviye, lavabo, küvet, tuvalet taşları, sifon rezervuarları ve diğer sıhhi ürünler

Seramik karo ve kaldırım taşları, şömine ve duvar karoları; seramik mozaik küpleri vb.

Tuğla, blok, karo ve diğer seramik eşyalar, silisli fosil unları veya topraktan yapılmış

Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış yapısal olmayan diğer seramik eşyalar

Biblo ve diğer süsleme eşyaları, seramikten yapılmış

Diğer porselen ve seramik ürün imalat hizmetleri

Elektrik yalıtkanları, seramikten; elektrikli makine, cihaz veya ekipmanlar için yalıtım 
bağlantı parçaları, seramikten

Kalıcı seramik veya demir mıknatıslar

Seramik eşyalar, laboratuvarda, kimyasal veya diğer teknik amaçlarla kullanılan; 
seramikten tarımda kullanılan türden oluklar, tekneler ve benzer depolar; seramikten 
malzeme ambalajlamada veya nakletmede kullanılan kaplar, kavanozlar ve benzer 
eşyalar

Seramik sofra ve mutfak eşyaları, diğer ev eşyaları ve tuvalet eşyaları

çimento, kireç ve alçı imalatı

Alçılar

Çimento klinkeri

Çimento, kireç ve alçı imalat hizmetleri
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çimento, kireç ve alçı imalatı

Portland çimento, şaplı çimento, cüruf çimento ve su çimento (su altında sertleşen 
diğer çimentolar - hydraulic) (klinker formunda olanlar hariç)

Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su kireci (su altında sertleşen kireç)

Yanmış veya topaklanmış dolomit

Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı

Alçı veya alçı esaslı bileşenlerden yapılmış ürünler

Asbestli çimento, selüloz lifli çimento ve benzerlerinden elde edilen ürünler

Ateşe dayanıklı olmayan harçlar ve betonlar

Beton, çimento ve alçı ürünler imalat hizmetleri

Çimento, beton veya suni taşlardan diğer ürünler

Karo, döşeme taşları, tuğla ve benzeri ürünler (çimento, beton veya suni taştan)

Prefabrik binalar, betondan

Prefabrik yapı elemanları (çimento, beton veya suni taştan), bina veya bina dışı 
inşaat işleri için

Tabaka, blok ve benzeri ürünler - bitkisel lif, saman veya ağaç döküntülerinin mineral 
yapıştırıcılar ile aglomera edilmesiyle elde edilenler

Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi

Diğer işlenmiş süsleme veya yapı taşları ve bunlardan yapılan ürünler; diğer doğal 
taşların suni olarak renklendirilmiş granülleri ve tozları; aglomera edilmiş arduvazdan 
yapılan eşyalar

Kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış taş imalat hizmetleri

Mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri), işlenmiş, ve bunlardan yapılmış ürünler 
(kaldırım taşı, kenar taşı, döşeme taşı -geniş ve yassı-, karo, parke taş ve benzeri 
ürünler hariç); mermer, traverten ve kaymaktaşının suni olarak renklendirilmiş 
granüll
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Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin 
imalatı

Asbest (amyant) lifleri - işlenmiş; asbest ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar; bu 
karışımlardan veya asbestten yapılan ürünler

Asfalt veya benzeri malzemeden ürünler

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer metalik olmayan ürün imalat hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış metal dışı mineral ürünler (mineral yün, genişletilmiş 
mineral malzemeler, işlenmik mika, grafitten elektrikli olmayan eşyalar veya diğer 
karbon ve turba eşyalar dahil)

Bitümlü karışımlar, (doğal veya yapay taştan materyaller ile bir bağlayıcı olarak 
bitüm, doğal asfalt veya ilgili maddelerin karıştırılmasıyla elde edilenler)

Değirmen taşları, bileği (zımpara) taşı, zımpara tekerleği ve benzerleri, iskeletsiz, 
taşları işleme için kullanılanlar ve bunların parçaları, doğal taştan, aglomera edilmiş 
doğal veya suni aşındırıcılardan veya seramikten yapılmış olanlar; doğal veya sun

Piezo-elektrik kuvarsları; diğer sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli veya yarı 
değerli taşlar (işlenmemiş)

Suni grafit; koloidal veya yarı koloidal grafit; yarı mamul durumdaki grafit veya diğer 
karbona dayalı müstahzarlar

Suni korindon

Ana demir ve çelik imalatı

Acık profil, alaşımlı çelikten

Açık profil (open section) - sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş, sıcak çekilmiş 
veya kalıptan çekilmiş, alaşımsız çelikten

Açık profiller, nervürlü (damarlı - ribbed) levhalar, bir haddehanede soğuk haddeyle 
veya presle şekillendirilmiş veya katlanmış, alaşımsız çelikten yapılmış

Ana demir ve çelik imalat hizmetleri

Bar ve çubuk, paslanmaz çelikten veya alaşımlı çelikten yapılmış, sıcak 
haddelemeden, sıcak çekmeden veya kalıptan çekmeden (extruded) fazla işlenmemiş 
(yüksek hızlı çelikten veya siliko-manganez çelikten bar ve çubuklar hariç)
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Ana demir ve çelik imalatı

Bar ve çubuklar,- sıcak haddelenmiş, kangal şeklinde (filmaşin), alaşımsız çelikten

Bar ve çubuklar,- sıcak haddelenmiş, kangal şeklinde (filmaşin), paslanmaz çelikten 
veya diğer alaşımlı çelikten

Bar ve çubuklar, siliko-manganez çelikten

Bar ve çubuklar, yüksek hızlı çelikten

Bar ve içi dolu profiller, soğuk çekilmiş, alaşımsız çelikten yapılmış

Bar ve içi dolu profiller, soğuk çekilmiş, paslanmaz çelikten veya diğer alaşımlı 
çelikten yapılmış (yüksek hızlı çelikten veya siliko-manganez çelikten bar ve çubuklar 
hariç)

Başka yerde sınıflandırılmamış yassı haddelenmiş alaşımlı çelikten ürünler, daha fazla 
işlenmiş

Çelik - alaşımsız - külçe veya diğer birincil şekillerde ve yarı mamul alaşımsız çelik 
ürünleri

Çelik - paslanmaz veya diğer alaşımlı - külçe veya diğer birincil şekillerde, paslanmaz 
veya diğer alaşımlı çeliğin yarı mamul ürünleri

Demir alaşımları

Demirli ürünler - doğrudan demir filizinin indirgenmesi ve diğer sünger demirli 
(gözenekli) ürünlerin indirgenmesiyle elde edilenler - irili ufaklı parçalar halinde veya 
benzer şekillerde, saflık seviyesi ağırlığınına göre en az %99.94 olan demir - irili 

Demiryolu veya tramvay yolu inşaat malzemeleri, çelikten

Diğer bar ve çubuklar, alaşımsız çelikten yapılmış, dövmekten fazla işlenmemiş, sıcak 
haddelenmiş, sıcak çekilmiş veya kalıptan çekme (extruded), yuvarlandıktan sonra 
kıvrılanlar dahil

Diğer tüp ve borular, açık dikişli, perçinli veya benzer şekilde kapatılmış, çelikten 
yapılan

Diğer tüp ve borular, dairesel kesitli, çelikten yapılmış

Diğer tüp ve borular, dairesel kesitli, kaynaklı, çelikten yapılmış

Ferrokrom

Ferromanganez
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Ana demir ve çelik imalatı

Ferronikel

Hat boruları , petrol veya gaz için boru hattı olarak kullanılan, kaynaklı, çelikten 
yapılmış

Hat boruları, petrol veya gaz boru hatları için, dikişsiz, çelikten

İçi boş bar ve çubuklar, paslanmaz çelikten veya diğer alaşımlı çelikten

Levha kazık, çelik ve kaynaklı çelik açık profillerden yapılmış

Pik demir ve manganezli dökme demir (aynalı demir), külçe, blok veya diğer birincil 
formlarda

Pik demirin ve manganezli dökme demirin (aynalı demir) veya çeliğin granül ve tozları

Sondaj borusu ve mahfaza borusu, petrol veya gaz sondajı için kullanılan, kaynaklı, 
çelikten yapılmış

Sondaj muhafaza boruları, borular ve sondaj boruları, petrol veya gaz sondajı için 
kullanılan, dikişsiz, çelikten

Tel, alaşımlı çelikten

Tel, soğuk çekilmiş, alaşımsız çelikten yapılmış

Tel, soğuk çekilmiş, paslanmaz çelikten veya diğer alaşımlı çelikten yapılmış

Tüp ve borular, dairesel kesitli olmayanlar ile içi boş profil olanlar, dikişsiz çelikten 
yapılmış

Tüp ve borular, dairesel kesitli olmayanlar, kaynaklı, çelikten yapılmış

Yassı haddelenmiş - alaşımsız çelikten ürünler, soğuk haddeden daha fazla 
işlenmemiş, genişliği < 600 mm.

Yassı haddelenmiş - alaşımsız çelikten ürünler, soğuk haddeden daha fazla 
işlenmemiş, genişliği ≥ 600 mm

Yassı haddelenmiş - paslanmaz çelikten veya diğer alaşımlı çelikten ürünler, soğuk 
haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği < 600 mm. (silikon-elektrik çeliği ürünleri 
hariç)

Yassı haddelenmiş - paslanmaz çelikten veya diğer alaşımlı çelikten ürünler, soğuk 
haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği ≥ 600 mm (silikon-elektrik çeliği ürünleri 
hariç)
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Ana demir ve çelik imalatı

Yassı haddelenmiş - yüksek hız çeliğinden ürünler, genişliği < 600 mm

Yassı haddelenmiş alaşımlı çelikten ürünler, kaplanmış

Yassı haddelenmiş alaşımsız çelik ürünler - sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş, 
genişliği ≥ 600 mm

Yassı haddelenmiş alaşımsız çelik ürünler, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş, 
genişliği < 600 mm

Yassı haddelenmiş alaşımsız çelikten ürünler, kaplanmış

Yassı haddelenmiş paslanmaz çelik veya alaşımlı çelikten ürünler - sıcak haddeden 
daha fazla işlenmemiş, genişliği < 600 mm (silikon-elektrik çeliği ürünleri hariç)

Yassı haddelenmiş paslanmaz çelik veya alaşımlı çelikten ürünler - sıcak haddeden 
daha fazla işlenmemiş, genişliği ≥ 600 mm (silikon-elektrik çeliği ürünleri hariç)

Yassı haddelenmiş silikon elektrik çelikten ürünler

Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı

Altın (altınla kaplanmış platin dahil), işlenmemiş (ham) veya yarı mamul veya toz 
halde

Altınla kaplanmış gümüş veya adi metaller, yarı mamulden daha fazla işlem görmemiş

Alümin (alüminyum oksit) (suni korindon hariç)

Alüminyum tozları ve parçacıkları (flake)

Alüminyum, biçimlendirilmemiş

Ana değerli ve diğer demir dışı metal imalat hizmetleri

Bakır folyo, kalınlığı <= 0.15 mm.

Bakır matları; çöktürülmüş bakır (semente bakır)

Bakır tabaka, levha ve şeritler, kalınlığı > 0.15 mm.

Bakır tel

Bakır tozu ve parçacıkları

Bakır, rafine biçimlendirilmemiş; bakır anot (pozitif uç), elektrolitik rafine için
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Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı

Bar, çubuk ve profil, alüminyumdan yapılmış

Bar, çubuk ve profil, bakırdan yapılmış

Bar, çubuk, profil ve tel, nikelden yapılmış

Bizmut, antimon, manganez, krom ve bunların parçaları; bizmut ve manganez atıkları 
ve hurdası dahil

Çinko bar, çubuk, profil ve teller; çinko tabaka, levha, şerit ve folyolar

Çinko döküntü, toz ve parçacıkları

Çinko, biçimlendirilmemiş

Folyo, alüminyum, kalınlığı <= 0.2 mm

Gümüş (gümüşle kaplanmış altın ve platin dahil), işlenmemiş (ham) veya yarı mamul 
veya toz halde

Gümüş veya kaplanmış ana metaller, ve platinle kaplanmış ana metal, gümüş veya 
altın, yarı mamulden daha fazla işlenmemiş

Kalay bar, çubuk, profil ve teller

Kalay, biçimlendirilmemiş

Kurşun tabaka, levha, şerit ve folyolar; kurşun tozu ve parçacıkları

Kurşun, biçimlendirilmemiş

Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve nikel metalurjisinin diğer ara ürünleri

Nikel tabaka, levha, şerit ve folyolar

Nikel tozları ve parçacıkları

Nikel, biçimlendirilmemiş

Platin, işlenmemiş, yarı mamul veya toz halde

Rafine bakır ve bakır alaşımları, biçimlendirilmemiş; bakırın ön alaşımları

Sermetler ve parçaları

Tabaka, levha ve şerit, alüminyumdan yapılmış, kalınlığı > 0.2 mm. olanlar

Tel, alüminyumdan yapılmış
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Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı

Tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, kadmiyum, titanyum, zirkonyum, 
berilyum, galyum, hafniyum, indiyum, niobyum, renyum, talyum, germanyum ve 
vanadyum, işlenmemiş ve bunların tozları, (magnezyum tozları hariç) galyum, 
hafniyum, indiyum, niobyum

Tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, kadmiyum, titanyum, zirkonyum, 
berilyum, galyum, hafniyum, indiyum, niobyum, renyum, talyum, germanyum ve 
vanadyum, işlenmiş ve bunların parçaları; magnezyum tozları

Tüp, boru ve bunların bağlantı parçaları, alüminyumdan

Tüp, boru ve bunların bağlantı parçaları, bakırdan yapılmış

Tüp, boru ve bunların bağlantı parçaları, nikelden yapılmış

Demir ve çelik dökümü

Metal döküm hizmetleri

Tüp ve boruların bağlantı parçaları, dökme çelikten yapılmış

Tüp veya boru bağlantı parçaları, dökme olmayan çelikten yapılmış

Tüp, boru ve içi boş profiller, dökme demirden yapılmış; Tüp ve borular, santrüfüjlü 
çelik döküm

Demir dışı metallerin dökümü

Demir dışı metallerin döküm hizmetleri

Metal yapı malzemeleri imalatı

Diğer yapılar (prefabrik yapılar hariç) ve yapı parçaları, demir, çelik ve 
alüminyumdan; tabakalar, çubuklar, köşebentler, kalıp ve benzerleri, demirden, 
çelikten veya alüminyumdan yapılmış olanlar; yapı iskelesi, beton kalıpları veya 
çukurlar için destek

Kapı ve pencere ve bunların çerçeveleri ile kapı eşikleri, çelikten veya alüminyumdan 
yapılmış olanlar
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Metal yapı malzemeleri imalatı

Köprüler, köprü kısımları, kuleler ve kafes direkleri, demir veya çelikten yapılmış olan

Metal yapı ürün imalat hizmetleri

Prefabrik binalar, metalden

Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı

Konteynır, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için olanlar, demir, çelik ve 
alüminyumdan yapılmış

Merkezi ısıtma kazanları (boyler), sıcak su veya alçak basınçlı buhar üretmek için

Merkezi ısıtma kazanlarının ( sıcak su ve düşük basınçlı buhar) parçaları

Merkezi ısıtma radyatörleri, elektrikle ısıtılmayanlar, demir ve çelikten yapılmış 
olanlar

Rezervuar, tank, fıçı ve benzeri konteynırlar (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için 
olanlar hariç), demirden, çelikten veya alüminyumdan yapılmış olanlar, kapasitesi > 
300 litre olanlar, mekanik veya termal ekipmana uygun olmayanlar

Tank, rezervuar ve metal konteyner imalat hizmetleri

Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç)

42310'daki (Nükleer reaktörler) ürünlerin parçaları

42320 (Buhar veya diğer nem üretim kazanlar) ve 42330'daki (Kazanla birlikte 
kullanılan yardımcı üniteler ) ürünlerin parçaları

Buhar jeneratörü imalat hizmetleri

Buhar veya diğer nem üretim kazanları (düşük basınçlı buhar üretebilenler ile 
merkezi ısıtmalı sıcak su kazanları dışındakiler); süper ısılı su kazanları

Kazanla birlikte kullanılan yardımcı üniteler; buhar veya diğer buhar güç üniteleri için 
kondansatörler

Nükleer reaktörler

Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
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Silah ve mühimmat (cephane) imalatı

Askeri silahlar ile diğer silahların parçaları

Askeri silahlar, -tabanca, pistol, kılıç ve benzerleri dışındakiler

Bomba, el bombası, torpil, mayın, füze ve benzeri savaş gereçleri ve bunların 
parçaları; fişekler, diğer mermi ve mühimmatlar ile bunların parçaları (atış veya fişek 
tamponları dahil)

Silah ve mühimmat imalat hizmetleri

Tabanca, pistol, diğer ateşli silah ve benzeri aletler; diğer silahlar

Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz 
metalürjisi

Metal dövme, presleme, ıstampalama, haddeleme ve toz metalurjisi hizmetleri

Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme

Genel tornalama hizmetleri

Metal işleme ve kaplama hizmetleri

çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı

Asma kilit ve kilitler, adi metalden; klips ve klipsli çerçeveler, kilitli olanlar, adi 
metalden yapılmış; adi metalden mobilya bağlantıları, kapılar, saraciye (koşum 
takımı) ve benzerleri

Bıçak (makine için olanlar hariç), makas ve bunların ağızları

Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat imalat hizmetleri

Diğer kesici aletler; manikür veya pedikür setleri ve aletleri

El aletleri (tarımda, bahçecilikte ve ormancılıkta kullanılan türlerde, el testereleri, 
eğeleri, bükücüleri ve metal kesme bahçıvan makasları, elle kullanılan somun 
anahtarları, kaynak üfleçleri ve mengeneler dahil)
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çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı

El aletleri ve takım tezgahları için, birbiriyle değiştirilebilir aletler, metal çekme veya 
kalıptan metal çekme (extruded) için kullanılan metal kalıplar; kaya delme veya 
toprak delme aletleri; makine bıçakları; kalıba dökülmemiş veya kalıba basılmamış t

Kaşık, çatal, kepçe, kevgir, servis spatulası, balık bıçağı, meyve bıçağı, şeker maşası ve 
benzeri masa ve mutfak gereçleri

Kılıç, pala, kasatura, mızrak ve benzeri silahlar ile bunların parçaları, kılıç kınları, 
kılıfları

Metal dökümleri için kalıplar; kalıp tabanları; kalıp modelleri; metal kalıplar (külçe 
kalıplar hariç), metal kalbidler, cam, mineral malzemeler, kauçuk veya plastik

Ustura (traş makinesi) ile jilet ve ustura ağzı, şerit haldeki tamamlanmamış jilet ve 
ustura ağızları dahil

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürün imalat hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış dikiş iğnesi, örgü şişi, çuvaldız, dantel tığı, hakış 
kaması ve benzeri ürünler, elde kullanılanlar, demir veya çelikten; çengelli iğne ve 
diğer iğneler, demir veya çelikten; klips ve klipsli çerçeveler, toka, klipsli toka, 

Başka yerde sınıflandırılmamış metalden ürünler

Biblo ve diğer süsleme eşyaları, fotoğraf ve resim ile aynalar, adi metalden

Çivi, raptiye, zımba teli (şerit şeklinde olanlar hariç), vida, civata, somun, vidalı 
kancalar, perçinler, anahtarlar, kamalı pimler, rondelalar ve benzer ürünler, demir, 
çelik, bakır veya alüminyumdan

Demiryolu veya tramvay lokomotif ya da vagonların parçaları; demiryolu veya 
tramvay yolunun sabit parça ve bağlantı elemanları ile bunların parçaları; demiryolu, 
tramvay, karayolu ve iç su yolları, park tesisleri, liman tesisatı ve havaalanlarında 
kullanı

Dikenli tel, demir veya çelikten; örgülü (bükümlü) tel, kablo, örme halat ve 
benzerleri, demir veya çelikten; kablolar, örme halatlar ve benzerleri

Eviye, lavabo, küvet ve diğer hijyenik eşyalar ile bunların parçaları, -demir, çelik, bakır 
veya alüminyumdan
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Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı

Evrak rafları, kağıt mesnetleri, kalemlikler, kaşeler ve benzeri büro ve masa gereçleri, 
adi metalden (büro mobilyaları hariç)

Gemi veya tekne pervaneleri ve bunların kanatları

Izgara, ağ, kafes ve tel örgü, demir veya çelik tellerden; genişletilmiş metal ürünler, 
demir veya çelikten

Kalıcı metalik mıknatıslar

Klasör veya dosyalar için bağlantı parçaları, kağıt kıskacı ve benzeri büro malzemeleri, 
ve blok haldeki zımba teli, adi metalden

Örgülü (bükümlü) tel, kablo, örme halat, taşıma askısı ve benzeri ürünler, -bakır veya 
alüminyumdan yapılmış, elektrik yalıtımı olmayanlar

Örgülü (bükümlü) tel, kablo, örme halat, taşıma askısı ve benzeri ürünler, -demir 
veya çelikten yapılmış, elektrik yalıtımı olmayanlar

Sofra, mutfak veya diğer ev eşyaları ile bunların parçaları, -demir, çelik, bakır ve 
alüminyumdan; ev içi pişirme ve ısıtmada kullanılan elektrikli olmayan aygıtlar, 
bakırdan; bulaşık teli, eldivenler vb. -demir, çelik, bakır ve alüminyumdan; demir ve 
çel

Tank, varil, fıçı, teneke kutu, kutu (kübik) ve benzeri konteynerler, herhangi bir 
madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için olanlar hariç); demir, çelik veya 
alüminyumdan, mekanik veya termal bir cihazla sabitlenmemiş, kapasitesi 300 litrey

Tapalar, tıkaçlar, kapaklar (şişe kapakları dahil), şişe kapsülleri, dişli tıpalar, mühür ve 
damgalar, ve diğer paketleme aksesuarları, ana metalden

Tel, çubuk, tüp, tabaka, elektrot vb. ürünler, metalden veya metal karbitten, akışkan 
(flux) maddelerle kaplanmış veya nüveli, lehimleme, pirinçle lehimleme, kaynaklama 
veya metal yığılması için kullanılan türden; tel veya çubuklar, metal spreyleme için, 

Yay ve yay yaprakları, demir veya çelikten

Zırhlı veya güçlendirilmiş kasalar ve kutular, para ve evrak kasaları ve kasa daireleri 
için kilitli kutular (adi metalden)

Zincir (mafsallı bağlantı zinciri hariç) ve bunların parçaları, demir veya çelikten; 
bakırdan zincir ve parçaları
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Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı

47110'daki (Elektrikli kondansatörler) ürünlerin parçaları

47120'deki (Elektrikli rezistanslar (ısıtma rezistansı hariç)) ürünlerin parçaları

47140'taki (Termiyonik, soğuk katotlu veya foto-katotlu valfler ve tüpler (katot ışınlı 
tüpler dahil)), 47150'deki (Diyot; transistör ve benzer yarı iletken aygıtlar; ışığa 
duyarlı (fotosentetif) yarı iletken aygıtlar; ışık yayan diyotlar; monte edilmiş p

48315'teki (Likit kristal aygıtlar; lazer (lazer diyotlar hariç); başka yerde 
sınıflandırılmamış diğer optik alet ve cihazlar) ürünlerin parça ve aksesuarları

Akıllı kartlar

Baskılı devreler

Diyot; transistör ve benzer yarı iletken aygıtlar; ışığa duyarlı (fotosentetif) yarı iletken 
aygıtlar; ışık yayan diyotlar; monte edilmiş piezoelektrik kristalleri

Elektrikli kondansatörler

Elektrikli rezistanslar (ısıtma rezistansı hariç)

Elektronik entegre devreler

Elektronik parça ve levha imalat hizmetleri

Konektörler, fiber optik, fiber optik demetleri veya kabloları için

Likit kristal aygıtlar; lazer (lazer diyotlar hariç); başka yerde sınıflandırılmamış diğer 
optik alet ve cihazlar

Ses, görüntü, ağ (network) ve benzeri kartlar, otomatik veri işleme makineleri için

Ses, görüntü, veya diğer veri iletimi ya da alımı için diğer telefon ve cihazlar [kablolu 
ya da kabosuz ağlar (yerel alan ağları (LAN) veya geniş alan ağları (WAN) gibi) 
üzerinden iletişim cihazları dahil]

Termiyonik, soğuk katotlu veya foto-katotlu valfler ve tüpler (katot ışınlı tüpler dahil)

Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
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Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı

45141'deki (Muhasebe makineleri, yazar kasalar, posta damgalama makineleri, bilet 
verme makineleri ve benzeri makineler, hesaplama aygıtlarıyla birleşik (satış noktası 
terminalleri (POS), ATM'ler ve benzer makineler hariç), 45142'deki (Satış noktası 
termi

Bilgisayar ve çevre birimleri imalat hizmetleri

Diğer girdi çevre birimleri

Diğer sayısal otomatik veri işleme makineleri, yedekleme, girdi ve çıktı birimlerinden 
birini veya ikisini aynı kasa içinde bulundursun veya bulunmasın

Diğer yazıcılar, veri işleme makineleriyle kullanılan

Dizüstü bilgisayarlar gibi taşınabilir otomatik veri işleme makineleri, ağırlığı <= 10 kg., 
örneğin; dizüstü ve defter bilgisayarlar

Girdi çevre birimleri (klavye, joystick (kumanda kolu), fare vb.)

Hesaplama makinelerinin parça ve aksesuarları

Katı hal (Solid-state) kalıcı depolama aygıtları

Kişisel cep ve avuçiçi bilgisayarlar ile benzer bilgisayarlar

Lazer yazıcılar, veri işleme makineleriyle kullanılan

Monitör ve projektörler, temel olarak otomatik veri işleme sisteminde kullanılanlar

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar, veri işleme makineleriyle kullanılan

Otomatik veri işleme makineleri, -en az bir merkezi veri işleme birimi ile birleşik 
olsun olmasın girdi ve çıktı birimlerinden oluşanlar

Otomatik veri işleme makineleri, -sistem şeklinde sunulan

Otomatik veri işleme makinelerinin diğer birimleri

Sabit depolama birimleri (bilgisayar vb. için)

Satış noktası terminalleri (POS), otomatik vezne makineleri (ATM) ve veri işleme 
makinelerine veya ağlara bağlanabilen benzeri makineler

Tarayıcılar (yazıcı, tarayıcı, fotokopi ve/veya faksla birleşik olanlar hariç)

Taşınabilir depolama birimleri (bilgisayar vb. .için)
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Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı

Yazma, tarama, kopyalama ve faks fonksiyonlarından iki veya daha fazlasını yerine 
getiren birimler (yazıcılar, tarayıcılar vb.)

İletişim donanımlarının imalatı

46910'daki (İçten yanmalı motorların elektrikli ateşleme veya başlatma ekipmanları; 
jeneratörler ve içten yanmalı motorlarla birleşik olan kesme devreleri; motorlu taşıt 
ve motosikletler için elektrikli aydınlatma ve sinyalizasyon ekipmanı (filamanlı ve a

47211'deki (İletim cihazları, alıcı cihazlı olanlar), 47212'deki (İletim cihazları, alıcı 
cihazı olmayanlar) 47213'teki (Televizyon kameraları), 47311'deki (Radyo (araba için 
olanlar hariç), harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler (pilli olanlar)

47221'deki (Sabit hatlı telsiz telefonlar), 47222'deki (Hücresel veya diğer kablosuz 
ağlar için telefonlar (cep telefonu gibi)) ve 47223'teki (Ses, görüntü, veya diğer veri 
iletimi ya da alımı için diğer telefon ve cihazlar [kablolu ya da kabosuz ağlar (y

Hırsız ve yangın alarmları ile benzeri cihazlar

Hücresel veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar (cep telefonu gibi)

İletim cihazları, alıcı cihazı olmayanlar

İletim cihazları, alıcı cihazlı olanlar

İletişim ekipmanları imalat hizmetleri

Sabit hatlı telsiz telefonlar

Ses, görüntü, veya diğer veri iletimi ya da alımı için diğer telefon ve cihazlar [kablolu 
ya da kabosuz ağlar (yerel alan ağları (LAN) veya geniş alan ağları (WAN) gibi) 
üzerinden iletişim cihazları dahil]

Televizyon kameraları

Tüketici elektronik ürünlerinin imalatı

47211'deki (İletim cihazları, alıcı cihazlı olanlar), 47212'deki (İletim cihazları, alıcı 
cihazı olmayanlar) 47213'teki (Televizyon kameraları), 47311'deki (Radyo (araba için 
olanlar hariç), harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler (pilli olanlar)
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Tüketici elektronik ürünlerinin imalatı

47321'deki (Ses kayıt etme ve çoğaltma cihazları), 47323'teki (Görüntü kayıt etme ve 
çoğaltma cihazları) ve 47330'daki (Mikrofonlar ve bunların ayakları; hoparlörler; 
kulaklıklar ve birleştirilmiş mikrofon/spiker setleri; elektrikli ses frekansı amplifika

Görüntü kayıt etme ve çoğaltma cihazları

Mikrofonlar ve bunların ayakları; hoparlörler; kulaklıklar ve birleştirilmiş 
mikrofon/spiker setleri; elektrikli ses frekansı amplifikatörleri; ses amplifikatör setleri

Monitörler ve projektörler (televizyon alıcısı olmayanlar ve esas olarak bilgisayar gibi 
bir otomatik veri işleme sisteminde kullanılmayanlar)

Radyo (araba için olanlar hariç), harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler (pilli 
olanlar)

Radyo (araba için olanlar hariç), harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışamayanlar

Ses kayıt etme ve çoğaltma cihazları

Televizyonlar (radyo, ses ve görüntü kayıt veya çoğaltma cihazlarlarıyla birleşik olsun 
ya da olmasın)

Tüketici elektronik ürünleri imalat hizmetleri

Video kamera kaydediciler

Video oyun konsolları

ölçme, test etme, yönlendirme ve kontrol teçhizatı imalatı

47211'deki (İletim cihazları, alıcı cihazlı olanlar), 47212'deki (İletim cihazları, alıcı 
cihazı olmayanlar) 47213'teki (Televizyon kameraları), 47311'deki (Radyo (araba için 
olanlar hariç), harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler (pilli olanlar)

48211'deki (Yön bulma pusulaları; diğer seyrüsefer alet ve cihazları), 48212'deki 
(Telemetre (mesafe ölçüm cihazı), teodolit (açı ölçer), takometre (hız ölçer) ve yüzey 
ölçüm cihazları), 48232'deki (Çizim masaları ve makineleri ve diğer çizim, işaretleme 

48261'deki (Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazları) 
ürünlerin parçaları ve aksesuarları

48262'deki (malzemelerin mekanik özelliklerini test etmek için kullanılan makine ve 
cihazlar) ürünlerin parçaları ve aksesuarları
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ölçme, test etme, yönlendirme ve kontrol teçhizatı imalatı

48263'teki (Gaz, sıvı veya elektrik temin veya üretim sayaçları) ve 48264'teki (Devir 
adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, mil ölçerler, adım sayarlar vb.; hız 
göstergeleri ve takometreler (hidrolografik ve meteorolojik aletler hariç); strobo

48266'daki (Hidrolik veya pnömatik otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları) ve 
48269'daki (Başka yerde sınıflandırılmamış, ölçüm veya kontrol alet, cihaz ve 
makineleri) ürünlerin parçaları ve aksesuarları

Alet ve cihazlar (katot ışınlı osiloskoplar ve katot ışınlı osilograflar hariç) 
telekomünikasyon için

Alet ve cihazlar (katot ışınlı osiloskoplar ve katot ışınlı osilograflar hariç), voltaj, akım, 
direnç veya güç ölçmek veya kontrol etmek için, kayıt aygıtı olmaksızın (elektrik 
üretim ve depo metreleri hariç)

Başka yerde sınıflandırılmamış uzunluk ölçüm aletleri, elle kullanılan (çap pergeli 
(caliper) ve mikrometreler dahil)

Başka yerde sınıflandırılmamış, ölçüm veya kontrol alet, cihaz ve makineleri

Çizim masaları ve makineleri ve diğer çizim, işaretleme veya matematiksel 
hesaplama aletleri

Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, mil ölçerler, adım sayarlar vb.; 
hız göstergeleri ve takometreler (hidrolografik ve meteorolojik aletler hariç); 
stroboskoplar

Diğer arazi ölçümü (mesaha), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya 
jeofizik ölçüm alet ve cihazları

Elektrik miktarını kontrol etme veya ölçme için kullanılan başka yerde 
sınıflandırılmamış alet ve cihazlar

Fiziksel veya kimyasal analizler için araç ve gereçler, akışkanlık (viskozite), 
gözeneklilik, genleşme, yüzey gerilimi ve benzerleri, ısı, ses ve ışık miktarlarını 
ölçenm veya kontrol eden cihazlar

Gaz, sıvı veya elektrik temin veya üretim sayaçları

Hassasiyeti 5 santigram (cg) veya daha yüksek olan tartılar

Hidrolik veya pnömatik otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları
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ölçme, test etme, yönlendirme ve kontrol teçhizatı imalatı

Hidrometre ve benzer su akış cihazları, termometre, pirometre, barometre, 
higrometre ve psikrometre

İyonlaştırıcı radyasyon belirleme veya ölçme için kullanılan alet ve cihazlar

Katot ışınlı osiloskoplar ve katot ışınlı osilograflar

Malzemelerin mekanik özelliklerini test etmek için kullanılan makine ve cihazlar

Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazları

Ölçme, test, seyrüsefer ve kontrol ekipmanları imalat hizmetleri

Radar cihazı ve seyrüsefere yardımcı radyo cihazı ve radyolu uzaktan kumandalı 
cihazlar

Sıvı veya gazların akış, seviye, basınç veya diğer değişkenlerini ölçen veya kontrol 
eden alet ve cihazlar (seyrüsefer, hidrolojik, meteorolojik alet ve cihazlar ile gaz ve 
sıvı miktarı ölçen veya otomatik düzenleyen ve kontrol eden alet ve cihazlar hariç

Telemetre (mesafe ölçüm cihazı), teodolit (açı ölçer), takometre (hız ölçer) ve yüzey 
ölçüm cihazları

Yön bulma pusulaları; diğer seyrüsefer alet ve cihazları

Kol saatleri, masa ve duvar saatlerinin imalatı

Diğer kol ve duvar saati parçaları (mücevher, kasa veya metal saat bantları)

Duvar ve masa saatleri

Gün zamanı kaydedici cihazlar, zaman aralıklarını ölçen, kaydeden veya gösteren 
cihazlar, zaman ayarlı şalter, duvar veya kol saati veya eş zamanlı (senkronize) 
motorlu olanlar

Kol saati, masa ve duvar saati imalat hizmetleri

Kol ve cep saatleri

Kol, cep, duvar, masa saatlerinin mekanizmaları

Işınlama, elektro medikal ve elektro tedavi edici cihazların imalatı
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Işınlama, elektro medikal ve elektro tedavi edici cihazların imalatı

Elektronik teşhis cihazları, tıp, cerrahi, dişçilik ve veterinerlik biliminde kullanılanlar

İşitme cihazı ve diğer cihazlar, bir engel veya eksikliği gidermek için olanlar, giyilen ya 
da taşınılan veya vücuda takılanlar

Morötesi (ultraviyole) veya kızılötesi ışın cihazları (tıp, cerrahi, dişçilik veya 
veterinerlik bilimlerinde kullanılanlar)

Radyasyona tabi tutma, elektromedikal ve elektroterapik ekipmanların imalat 
hizmetleri

X ışını veya alfa, beta ya da gama ışınlarının kullanımına dayalı cihazlar

Optik aletlerin ve fotoğrafçılık teçhizatlarının imalatı

48314'teki (Dürbün, tek gözlü dürbün ve diğer optik teleskoplar; diğer astronomik 
(gök bilimle ilgili) aletler; optik mikroskoplar) ürünlerin parça ve aksesuarları

48315'teki (Likit kristal aygıtlar; lazer (lazer diyotlar hariç); başka yerde 
sınıflandırılmamış diğer optik alet ve cihazlar) ürünlerin parça ve aksesuarları

48322'deki (Fotoğrafik (sinematografik dahil) kameralar) ürünlerin parça ve 
aksesuarları; sinematografik projektörlerin parça ve aksesuarları; fotoğrafik flaş 
cihazlarının parça ve aksesuarları; görüntü projektörlerinin parça ve aksesuarları 
(sinematograf

Dijital fotoğraf makineleri

Dürbün, tek gözlü dürbün ve diğer optik teleskoplar; diğer astronomik (gök bilimle 
ilgili) aletler; optik mikroskoplar

Fotoğrafik (sinematografik dahil) kameralar

Fotoğrafik flaş cihazları (flaş ampulü dahil), fotoğrafik büyültücüler ve küçültücüler 
(sinematografik olanlar hariç); fotoğraf laboratuvarları için başka yerde 
sınıflandırılmamış cihazlar ve ekipman; negatoskop (ince ışıklı panel), projeksiyon 
ekranları

Likit kristal aygıtlar; lazer (lazer diyotlar hariç); başka yerde sınıflandırılmamış diğer 
optik alet ve cihazlar

Mikrofilm, mikrofiş ve diğer mikroform okuyucular
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Optik aletlerin ve fotoğrafçılık teçhizatlarının imalatı

Objektif mercekleri (kamera, projektör veya fotoğrafik agrandisör (fotoğrafik 
büyültücüler) veya küçültücüler için)

Optik alet ve fotoğrafik ekipmanların imalat hizmetleri

Sinematoğrafik projektörler; diapozitif (slayt) projektörleri; diğer görüntü 
projektörleri (mikroform okuyucular hariç)

Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. medyanın imalatı

Manyetik kaset, bant, CD vb. ortamlar, kaydedilmemiş (manyetik şeritli kartlar hariç)

Manyetik şeritli kartlar

Manyetik ve optik ortamların imalat hizmetleri

Optik ortamlar, kaydedilmemiş

Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol 
cihazlarının imalatı

Deşarj ampülleri veya tüpleri için balastlar; statik konvertörler; diğer endüktörler

Elektrik cihazı, -voltajı < 1000 V olan elektrik devrelerinin anahtarlanması veya 
korunması veya elektrik devrelerine bağlantılar yapmak için

Elektrik cihazı, -voltajı > 1000 V olan elektrik devrelerinin anahtarlanması veya 
korunması veya elektrik devrelerine bağlantılar yapmak için

Elektrik dağıtım veya kontrol cihazlarının parçaları

Elektrik enerjisi üreten cihazlar; elektrikli rotatif konverterler

Elektrik motoru ve jeneratörlerinin parçaları

Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ve elektrik enerjisi dağıtım ile kontrol 
cihazları imalat hizmetleri

Elektrik transformatörleri

Elektrikli anahtarlama (tevzi panoları) veya koruyucu cihazlarla donatılmış, elektrik 
kontrolü veya dağıtımı için panolar, konsüller, kabinler ve diğer mesnetler, 1000 V ' 
ta eşit veya küçük voltajlar için
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Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol 
cihazlarının imalatı

Elektrikli anahtarlama (tevzi panoları) veya koruyucu cihazlarla donatılmış, elektrik 
kontrolü veya dağıtımı için panolar, konsüller, kabinler ve diğer mesnetler, 1000 V' ta 
eşit veya küçük voltajlar için

Gücü < 37,5 W olan motorlar; diğer doğru akım (DC) motorlar; doğru akım (DC) 
jeneratörler

Gücü> 37,5 W olan seri (universal) AC/AD (Alternatif Akım/ Doğru Akım) motorlar; 
diğer doğru akım (AC) motorlar; doğru akım (AC) jeneratörler (alternatörler)

Transformatör, endüktör ve statik transformatörlerin parçaları

Akümülatör ve pil imalatı

Birincil pil ve birincil bataryalar

Birincil pil, birincil batarya ve akümülatörlerin parçaları (ayıraçlar dahil)

Elektrik akümülatörleri

Pil ve akümülatör imalat hizmetleri,

Fiber optik kabloların imalatı

Fiber optik kablo imalat hizmetleri

Fiber optik kablolar, lifleri tek tek kaplanmış olanlar

Optik lifler ve optik lif demeti; fiber optik kablolar (lifleri tek tek kaplanmış olanlar 
hariç); polarlaştırma malzemelerinin levha ve tabakaları; lens, prizma, ayna ve diğer 
optik elemanlar (optik olarak kullanılmayan camlar hariç), destekli olsun veya 

Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı

Ateşleme kablo takımları ve diğer kablo takımları, taşıtlarda, uçaklarda veya 
gemilerde kullanılan

Diğer elektrik iletkenleri, voltajı < 1000 V olanlar için

Diğer elektrik iletkenleri, voltajı > 1000 V olanlar için
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Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı

Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kablolarının imalat hizmetleri

Koaksiyel kablo ve diğer koaksiyel elektrik iletkenleri

Yalıtılmış bobin teli

Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı (wiring devices)

Elektrik yalıtkanları (camdan veya seramikten olanlar hariç); izolasyon bağlantı 
parçaları, elektrikli makine ve cihazlar için (camdan veya seramikten olanlar hariç); 
elektrik iletim boruları ve bağlantıları (yalıtım malzemesi ile uyumlu adi metalden)

Kablolama gereçleri imalat hizmetleri

Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı

46910'daki (İçten yanmalı motorların elektrikli ateşleme veya başlatma ekipmanları; 
jeneratörler ve içten yanmalı motorlarla birleşik olan kesme devreleri; motorlu taşıt 
ve motosikletler için elektrikli aydınlatma ve sinyalizasyon ekipmanı (filamanlı ve a

Diğer lambalar ve aydınlatma bağlantı parçaları (halka açık alanların ve cadde-sokak 
aydınlatması için kullanılan lambalar ve aydınlatma parçaları dahil)

Elektrikli aydınlatma ekipmanları imalat hizmetleri

Elektrikli filamanlı lambalar, deşarj lambaları, ark lambaları

Elektrikli filamanlı lambaların, deşarj lambalarının ve ark lambalarının parçaları

Işıklandırma setleri, yılbaşı ağacı ve benzerlerinde kullanılanlar

İçten yanmalı motorların elektrikli ateşleme veya başlatma ekipmanları; jeneratörler 
ve içten yanmalı motorlarla birleşik olan kesme devreleri; motorlu taşıt ve 
motosikletler için elektrikli aydınlatma ve sinyalizasyon ekipmanı (filamanlı ve arklı 
lambala

Portatif elektrik lambaları, kendi enerji kaynağı ile işleyecek şekilde tasarlanmış 
(motosikletler ve motorlu araçlar için olanlar hariç); elektrikli tavan veya duvar 
aydınlatma bağlantı parçaları (halka açık alanların ve cadde-sokak aydınlatması 
hariç); 
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Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı

Portatif elektrik lambalarının parçaları, kendi enerji kaynağı ile işleyecek şekilde 
tasarlanmış (devreler ve motorlu araçlar için olanlar hariç); lambaların ve aydınlatma 
bağlantı ürünlerinin başka yerde sınıflandırılmamış parçaları; ışıklı tabela, ışıkl

Ev aletleri imalatı

Aspiratör ve vantilatörler veya davlumbazlar, ev tipi

Aşağıdaki ev aletlerinin parçaları: elektromekanik ev aletleri, traş makineleri veya saç 
kesme makineleri, kendinden elektrik motorlu olanlar; elektrikli, anında veya depolu 
su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar, elektrikli yer ısıtma cihazı ve toprak

Bulaşık makinesi, elbise ve kumaş yıkama ve kurutma makineleri, ev tipi, elektrikli 
veya elektrikli olmayanlar

Buzdolabı ve dondurucu, - ev tipi, elektrikli veya elektrikli olmayanlar

Diğer küçük elektrikli ev aletleri (vakumlu temizleyiciler, mutfak çöpü öğütücüler, 
gıda karıştırıcılar, doğrayıcılar, saç kurutucular, traş makineleri, düzleştirici ütüler, 
kahve pişiriciler, tost makineleri v.b. dahil)

Elektrikli battaniyeler

Elektrikli ısıtma rezistansları, karbon hariç

Elektrikli, anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; elektrikli yer ısıtma 
cihazı ve toprak ısıtma cihazı; fırınlar; ocaklar, elektrikli saclar, kaynatma halkaları, 
ızgaralar ve kızaltma fırınları

Ev aletleri imalat hizmetleri

Hava ısıtıcısı veya sıcak hava dağıtıcısı, bir motorlu fan veya üfleyici ile birleşik, demir 
veya çelikten, elektrikli olmayan

Sobalar, şömineler, mangallar ve benzer elektrikli olmayan ev aletleri, demir veya 
çelikten (pişirme cihazları ve saclı ısıtıcılar hariç)

Sobaların, şöminelerin, mangalların, pişiricilerin, barbekülerin, gaz halkalarının, 
levhalı ısıtıcıların ve benzer elektrikli olmayan ev aletlerinin parçaları, demir veya 
çelikten

Su ısıtıcıları, anında veya depolu, elektriksiz
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Ev aletleri imalatı

Yemek pişirme cihazları ve tabak ısıtıcıları, -ev tipi, -demir veya çelikten, -elektriksiz

Diğer elektrikli donanımların imalatı

44241'deki (Elektrikli makine ve cihazlar (lehimleme, pirinçle kaplama veya kaynak 
için); metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak spreylenmesi için kullanılan 
eletrikli makine ve cihazlar) ürünlerin parçaları

46910'daki (İçten yanmalı motorların elektrikli ateşleme veya başlatma ekipmanları; 
jeneratörler ve içten yanmalı motorlarla birleşik olan kesme devreleri; motorlu taşıt 
ve motosikletler için elektrikli aydınlatma ve sinyalizasyon ekipmanı (filamanlı ve a

47110'daki (Elektrikli kondansatörler) ürünlerin parçaları

47120'deki (Elektrikli rezistanslar (ısıtma rezistansı hariç)) ürünlerin parçaları

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer elektrikli ekipmanlar (elektro-mıknatıs, elektro 
manyetik kavramalar; debriyaj ve frenler; elektro manyetik vinç başları; elektrikli 
parçacık hızlandırıcı; elektrikli sinyal jeneratörü ve cihazı, elektro kaplama, elek

Deşarj ampülleri veya tüpleri için balastlar; statik konvertörler; diğer endüktörler

Diğer elektrikli ses ve görüntü sinyal cihazları (motorlu taşıt ve motosikletler hariç) ve 
(ulaştırma tesisleri için elektromekanik trafik kontrol ekipmanları hariç)

Elektrik yalıtkanları (camdan veya seramikten olanlar hariç); izolasyon bağlantı 
parçaları, elektrikli makine ve cihazlar için (camdan veya seramikten olanlar hariç); 
elektrik iletim boruları ve bağlantıları (yalıtım malzemesi ile uyumlu adi metalden)

Elektrikli diğer ekipman imalat hizmetleri

Elektrikli kondansatörler

Elektrikli makine ve cihazlar (lehimleme, pirinçle kaplama veya kaynak için); 
metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak spreylenmesi için kullanılan 
eletrikli makine ve cihazlar

Elektrikli rezistanslar (ısıtma rezistansı hariç)

Karbon elektrotlar, karbon fırçalar, lamba karbonları, pil karbonları ve diğer grafit ya 
da karbon ürünler, elektrik işlerinde kullanılan
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Motor ve türbin imalatı

43141'deki (Su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri) ürünlerin parçaları

43142'deki (Hidrolik türbinler ve su çarkları) ürünlerin parçaları, regülatörler dahil

43143'teki (Gaz türbinleri, -turbo-jet ve turbo-pervaneler hariç) ürünlerin parçaları

Gaz türbinleri, -turbo-jet ve turbo-pervaneler hariç

Hidrolik türbinler ve su çarkları

İçten yanmalı pistonlu motorlar, motorlu taşıtlar ve hava araçları için olanlar hariç

Motor ve türbin imalat hizmetleri

Su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri

Akışkan gücü ile çalışan donanımların imalatı

43211'dek (Doğrusal hareketli hidrolik ve pnömatik enerji makineleri ve motorları 
(silindirler)) ve 43219'daki (Diğer hidrolik ve pnömatik enerji makineleri ve motorları 
(silindirler)) ürünlerin parçalar, roket motorlarının parçaları (turbo-jetler motorla

Akışkan gücü ile çalışan ekipman imalat hizmetleri

Diğer hidrolik ve pnömatik enerji makineleri ve motorları (silindirler)

Doğrusal hareketli hidrolik ve pnömatik enerji makineleri ve motorları (silindirler)

Diğer pompa, kompresör, musluk ve vana imalatı 

43220'deki (Sıvı pompaları; sıvı elevatörleri) ürünlerin parçaları

43230'daki (Hava ve vakum pompaları; hava veya diğer gaz kompresörleri) ürünlerin 
parçaları; fanlar ile fanlı havalandırma ve hava sirkülasyonu yapan motor kapağı 
parçaları

43240'taki (Musluk, tıkaç, vana ve benzeri araçlar, borular, kazanlar, tanklar, tekneler 
vb. İçin) ürünlerin parçaları

Diğer pompa, kompresör, vana ve valf imalat hizmetleri,

Hava ve vakum pompaları; hava veya diğer gaz kompresörleri

Musluk, tıkaç, vana ve benzeri araçlar, borular, kazanlar, tanklar, tekneler vb. İçin
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Diğer pompa, kompresör, musluk ve vana imalatı 

Sıvı pompaları; sıvı elevatörleri

Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik tertibatı elemanlarının 
imalatı

43310'daki (Bilyeli veya makaralı rulmanlar (mil yatakları)) ürünlerin parçaları

43320'deki (Aktarma milleri (şaftları) (kam ve krank milleri dahil) ve kranklar; yatak 
kovanları ve kaymalı şaft yatakları; bilye, iğne ve makaralar; bilyeli veya makaralı 
yatakların parçaları, vites kutusu ve diğer hız değiştiriciler; Volanlar ve kasnakl

Aktarma milleri (şaftları) (kam ve krank milleri dahil) ve kranklar; yatak kovanları ve 
kaymalı şaft yatakları; bilye, iğne ve makaralar; bilyeli veya makaralı yatakların 
parçaları, vites kutusu ve diğer hız değiştiriciler; Volanlar ve kasnaklar (kasnak b

Bilyeli veya makaralı rulmanlar (mil yatakları)

Rulman, dişli, dişli takımı ve tahrik tertibatı elemanları imalat hizmetleri

Fırın, ocak, soba ve brülörler (ocak ateşleyicileri) imalatı

43410'daki (Ocak (sanayi ocakları) brülörleri (ocak ateşleyicileri) sıvı yakıtlı, pulverize 
katı veya gaz yakıtlı; mekanik ızgaralar ve kafesler; mekanik kül boşaltıcılar ve 
benzerleri) ve 43420'deki (Sanayi ve laboratuvar ocak ve fırınları, elektrikli ol

Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri) imalat hizmetleri

Ocak (sanayi ocakları) brülörleri (ocak ateşleyicileri) sıvı yakıtlı, pulverize katı veya 
gaz yakıtlı; mekanik ızgaralar ve kafesler; mekanik kül boşaltıcılar ve benzerleri

Sanayi ve laboratuvar ocak ve fırınları, elektrikli olmayan fırınları hariç; diğer sanayi 
ve laboratuvar indüksiyon veya dielektrik (ışınlarla ısıtma) ısıtma ekipmanları

Kaldırma ve taşıma donanımları imalatı

43510'daki (Vinç palangası ve yük asansörleri (gemi vinci hariç), vinçler ve 
bucurgatlar, krikolar), 43520'deki (Kaldırma ve taşıma kuleleri; kreynler; hareketli 
kaldırma kafesleri, portal vinçler (tekerlekli büyük taşıyıcılar) ve vinçli küçük yük 
arabala
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Kaldırma ve taşıma donanımları imalatı

Asansörler, yük asansörleri, yürüyen merdiven ve yürüyen yollar

Diğer kaldırma, taşıma, yükleme veya boşaltma makineleri

Forklift (çatallı kaldırıcı), fabrikalarda kullanılan türden diğer küçük yük taşıyıcılar; 
demiryolu platformlarında kullanılan türde çekiciler

Kaldırma ve taşıma kuleleri; kreynler; hareketli kaldırma kafesleri, portal vinçler 
(tekerlekli büyük taşıyıcılar) ve vinçli küçük yük arabaları (vinçli kamyonlar hariç)

Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar (vinç, ekskavatör ve benzerleri için)

Pnömatik ve diğer devamlı hareketli asansör ve konveyörler (eşya veya malzeme 
taşımak için)

Taşıma ve kaldırma ekipmanları imalat hizmetleri

Taşıtlar, başka yerde sınıflandırılmamış, mekanik çekişli olmayanlar

Vinç palangası ve yük asansörleri (gemi vinci hariç), vinçler ve bucurgatlar, krikolar

Büro makineleri ve donanımları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri 
hariç)

44914'teki (Kitap ciltleme makineleri; dizgi makineleri v.b.; baskı makineleri ve 
baskıda kullanılan yardımcı makineler ( büro tipi kağıt beslemeli ofset baskı 
makineleri hariç)), 44917'deki (Diğer yazıcılar, kopyalama makineleri, faks 
makineleri, birleşi

45110'daki (Daktilolar ve kelime işlemci makineler) ve 45130'daki (Elektronik hesap 
makineleri ve hesaplama fonksiyonu da bulunan cepte taşınabilir veri kayıt, çoğaltma 
ve gösterme makineleri) ürünlerin parça ve aksesuarları (kapaklar, taşıyan kasalar vb.

45141'deki (Muhasebe makineleri, yazar kasalar, posta damgalama makineleri, bilet 
verme makineleri ve benzeri makineler, hesaplama aygıtlarıyla birleşik (satış noktası 
terminalleri (POS), ATM'ler ve benzer makineler hariç), 45142'deki (Satış noktası 
termi

Büro tipi kağıt beslemeli ofset baskı makineleri

Büro ve hesap makineleri imalat hizmetleri (bilgisayar ve çevre birimleri hariç)

Daktilolar ve kelime işlemci makineler
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Büro makineleri ve donanımları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri 
hariç)

Diğer büro makineleri (hektograf (teksir makinası), mumlu kağıtla çoğaltma 
makineleri, adresleme makineleri, otomatik kağıt para dağıtma makineleri, bozuk 
para sayma makineleri, kalem açma makineleri, delme makineleri, zımba makineleri 
dahil)

Diğer yazıcılar, kopyalama makineleri, faks makineleri, birleşik olsun veya olmasın ( 
otomatik veri işleme makineleri ile kullanılanlar hariç)

Elektronik hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu da bulunan cepte taşınabilir 
veri kayıt, çoğaltma ve gösterme makineleri

Muhasebe makineleri, yazar kasalar, posta damgalama makineleri, bilet verme 
makineleri ve benzeri makineler, hesaplama aygıtlarıyla birleşik (satış noktası 
terminalleri (POS), ATM'ler ve benzer makineler hariç)

Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı

44231 (Pönamatik (havalı), hidrolik veya üzerinde elektrikli motoru olmayan elde 
çalışan elektromekanik aletler ) ve 44232'deki (Elektromekanik aletler (el ile 
kullanılan, elektrik motoru üstünde olanlar)) ürünlerin parçaları

Elektromekanik aletler (el ile kullanılan, elektrik motoru üstünde olanlar)

Motorlu el aletleri imalat hizmetleri

Pönamatik (havalı), hidrolik veya üzerinde elektrikli motoru olmayan elde çalışan 
elektromekanik aletler

Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı

43922'deki (Tartı makineleri (hassaslığı 5 cg veya daha iyi olan tartılar hariç)), 
43923'teki (Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları ve benzer aletler; buhar 
veya kum püskürtme makineleri ile benzer hızlı atma yapan makineler; tarım ve 
bahçecilikte k

44242'deki (Elektrikli olmayan makine ve cihazlar, -lehim, pirinç kaynağı, veya kaynak 
için kullanılanlar ve bunların parçaları; gazla çalışan yüzey temperleme 
(menevişleme) makine ve cihazları) ürünlerin parçaları
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Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış makineler, maddelerin ısı değişim yoluyla işlenmesini 
sağlayanlar

Başka yerde sınıflandırılmamış, bulaşık makinesi parçaları; temizleme veya kurulama 
kutuları veya diğer konteynerlerin makinelerinin parçaları; doldurma, kapatma, 
mühürleme, kapsülleme veya etiketleme kutularının makinelerinin parçaları, 
şişelerin, kutula

Başka yerde sınıflandırılmamış,elekrikli olmayan makine parçaları

Bulaşık makineleri, ev tipi olanlar hariç

Çizim masaları ve makineleri ve diğer çizim, işaretleme veya matematiksel 
hesaplama aletleri

Diğer genel amaçlı makine imalat hizmetleri

Elektrikli olmayan makine ve cihazlar, -lehim, pirinç kaynağı, veya kaynak için 
kullanılanlar ve bunların parçaları; gazla çalışan yüzey temperleme (menevişleme) 
makine ve cihazları

Filtreleme veya temizleme makineleri ve cihazları, sıvılar veya gazlar için, yağ filtreleri 
hariç, yakıt filtreleri ve içten yanmalı motorlar için hava girişi filtreleri

Gaz veya su gazı jeneratörlerinin parçaları; asetilen gazı jeneratörleri ve benzer su 
işleme gazı jeneratörlerinin parçaları; 43912'deki (İklimlendirme (klimalar) cihazları) 
ürünlerin parçaları; Soğutma ve dondurma donanımları ve ısıtma pompalarının parça

Gaz veya su gazı üretici jeneratörler; asetilen gazı jeneratörleri ve benzerleri; 
damıtma veya rektifiye etme aletleri; ısı değiştirici birimler (eşanjörler) ve hava veya 
diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makineler

İklimlendirme (klimalar) cihazları

Metal tabakalardan contalar

Otomatik mal satış makineleri

Santrifüj parçaları, santrifüjli kurutucular dahil; sıvı veya gazlar için filtreleme veya 
arıtma yapan makine ve cihazların parçaları

Silindirli veya diğer hadde makineleri (metal ve cam için olanlar hariç)

Soğutma ve dondurma donanımları ve ısıtma pompaları, ev tipi olanlar hariç

12 Şubat 2017 Pazar Page 87 of 154Tahsin Yılmaz, tahsinyilmaz@gundemmedyam.com



Ekonomik Faaliyetler_Tanım Ürünler_Tanım

Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı

Şişeleri veya diğer kapları temizleme ve kurutma makineleri; şişeleri, teneke kutuları, 
kutuları, torbaları veya diğer muhafazaları doldurma, boşaltma, kapsülleme, damga 
vurma ve etiketlemede kullanılan makineler; içecekleri havalandıran makineler; diğer 

Tartı makineleri (hassaslığı 5 cg veya daha iyi olan tartılar hariç)

Vantilatörler, ev tipi olanlar hariç; Santrifüjler, krema ayırıcılar ve elbise kurutucular 
hariç

Yağ filtreleri, yakıt filtreleri ve içten yanmalı motorlar için hava girişi filtreleri

Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları ve benzer aletler; buhar veya kum 
püskürtme makineleri ile benzer hızlı atma yapan makineler; tarım ve bahçecilikte 
kullanılanlar hariç sıvıları veya tozları hızlı atma yapan, yayan veya püskürten 
makineler

Tarım ve ormancılık makineleri imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hasat ve harman makinelerinin parçaları

Başka yerde sınıflandırılmamış süt ve süt ürünleri makinelerinin parçaları

Civciv büyütme ve kuluçka makineleri

Çim kesme makineleri, çimle kaplı açık alanlar, park veya spor sahaları için

Diğer çim kesme makineleri, traktörlere monte edilen kesici çubukları bulunanlar 
dahil

Diğer saman yapma makinesi

Diğer tarım makineleri

Diğer tarım traktörleri

Diğer toprak makineleri

Gübre serpiciler, tohum dağıtıcılar

Hayvan yemi hazırlama makine ve cihazları

Kendinden yüklemeli veya kendinden boşaltmalı romörk veya yarı romörkler, 
tarımsal amaçlı

Kombine hasat ve harman makineleri
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Tarım ve ormancılık makineleri imalatı

Kök ve yumru hasat makineleri

Kümes hayvanı muhafaza makineleri

Mibzerler, fide ve fidan dikim makineleri

Ot ve saman balyalama makinesi, balyaları kaldırma fonksiyonu dahil

Pulluklar

Süt sağma makineleri

Tarım makinelerinin parçaları

Tarım ve ormancılık makineleri imalat hizmetleri

Tarıma ve bahçeciliğe ait, sıvı veya toz atma veya püskürtme cihazları

Temizleme, tasnif etme veya derecelendirme makineleri, yumurta, meyve ve diğer 
tarımsal ürünler için

Tırmık, kazıyıcı (skarifikatör), saban (kültivatör), ot yolar (weeder) ve çapalar

Toprak makinelerinin parçaları

Treyler (romörk) ve yarı treylerlerin (yarı romörk) parça ve aksuarları, mekanik 
hareketli olmayanlar

Yaya kontrollü traktörler

Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı

44221'deki (Takım tezgahları, - taş, seramik, beton veya benzeri mineralt 
maddelerini işlemek için, ya da soğuk cam işlemek için) ürünlerin parça ve 
aksesuarları; ağaç, kemik, sert plastik vb. işlemede kullanılan takım tezgahlarının 
parça ve aksesuarları

44241'deki (Elektrikli makine ve cihazlar (lehimleme, pirinçle kaplama veya kaynak 
için); metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak spreylenmesi için kullanılan 
eletrikli makine ve cihazlar) ürünlerin parçaları

Başka yerde sınıflandırılmamış, takım tezgahları, metal, külçe metal karpit veya 
keramit işleme için, malzemeleri talaşsız işleyerek
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Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı

Elektrikli makine ve cihazlar (lehimleme, pirinçle kaplama veya kaynak için); 
metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak spreylenmesi için kullanılan 
eletrikli makine ve cihazlar

İşleme merkezleri, tek istasyonlu tezgahlar ve çok istasyonlu transfer tezgahları 
(metal işleme için)

Metal şekil verme makineleri ile makine aletleri imalat hizmetleri

Takım tezgahları için takım (alet) tutucuları ve kendi kendine açılan kalıp aynası, 
bölme başlıkları ve diğer özel ek parçalar; elde kullanılan herhangi bir alet için alet 
tutucular; 4421'deki (Takım tezgahları, metal işlemek için; herhangi bir malzemeyi 

Takım tezgahları, - ahşap, kemik sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert maddeleri 
işlemek için; yonga levhalar ve ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lifli yapılı 
levhalar için presler, ağaç ve mantar işlemede kullanılan diğer makineler

Takım tezgahları, - metal işlemek için, lazer veya diğer ışın ile proton demetiyle, 
ultrasonik , elektronik akış, elektro kimyasal, elektron demeti, iyonik demet veya 
plazma atlama işlemleriyle materyallerden arındırma yoluyla

Takım tezgahları, - taş, seramik, beton veya benzeri mineralt maddelerini işlemek 
için, ya da soğuk cam işlemek için

Takım tezgahları, çapak temizleme, bileme, perdahlama veya metali başka şekillerde 
tamamlama için kullanılanlar, taşların, aşındırıcı maddelerin veya parlatıcı 
malzemelerin öğütülmesiyle yapılmış sinterli metal karbidler veya sermetler; takım 
tezgahları, 

Takım tezgahları, döverek, çekiçleyerek veya kalıba basarak metalleri işleyen; takım 
tezgahları, metalleri bükme, katlama, düzeltme, düzleme, yassıltma, biçme, delme, 
çentikleme yaparak işleyen; diğer presler, metal veya metal karbidleri işlemek için

Takım tezgahları, metal delme, oyma veya frezeleme için; başka yerde 
sınıflandırılmamış takım tezgahları, metallere yiv açma veya klavuz çekme için

Takım tezgahları, metal delme, oyma veya öğütme için; takım tezgahları

Talaşlı torna tezgahları, metalleri aşındırma için

Metalürji makineleri imalatı
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Metalürji makineleri imalatı

44310'daki (Konvertisör, döküm kepçeleri, külçe kalıpları ve döküm makineleri; 
metal haddeleme makineleri) ürünlerin parçaları (metal hadde makineleri dahil)

Konvertisör, döküm kepçeleri, külçe kalıpları ve döküm makineleri; metal haddeleme 
makineleri

Metalürji makineleri imalat hizmetleri

Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı

44440'taki (Katı haldeki toprak, taş, cevher ve diğer mineral maddeleri tasnifleme, 
öğütme, karıştırma ve benzeri işlemler için makineler; katı mineral yakıtları, seramik 
macunları, sertleştirilmemiş çimentoları, alçı malzemeleri ve toz veya macun haldeki

Başka yerde sınıflandırılmamış delme, sondaj veya kazı makinelerinin, kaldırma ve 
taşıma kuleleri, kreynler; hareketli kaldırma kafesleri, tekerlekli büyük taşıyıcılarda ve 
fabrikalarda kullanılan türden vinçli küçük yük taşıyıcılarının parçaları; Başka y

Buldozer ve angledozer bıçakları

Buldozerler ve angledozerler, kendinden hareketli

Damperler, kara yolu dışında kullanılanlar

Greyderler ve düzleyiciler (leveller), kendinden hareketli

Katı haldeki toprak, taş, cevher ve diğer mineral maddeleri tasnifleme, öğütme, 
karıştırma ve benzeri işlemler için makineler; katı mineral yakıtları, seramik 
macunları, sertleştirilmemiş çimentoları, alçı malzemeleri ve toz veya macun haldeki 
diğer miner

Kazık çakıcılar ve çıkarıcılar; kar temizleme aracı ve kar üfleyici araçlar; minerallerin 
ve maden cevherlerinin taşınması, düzlenmesi, tesviyesi, kazınması, doldurulması, 
preslenmesi, sıkıştırılması, çıkarılması ve delinmesinde kullanılan başka yerde sın

Kazıyıcılar (scraper), kendinden hareketli

Kömür veya kaya kesicileri (havözler) ve tünel açma makineleri; diğer delme ve 
sondaj makineleri

Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalat hizmetleri

12 Şubat 2017 Pazar Page 91 of 154Tahsin Yılmaz, tahsinyilmaz@gundemmedyam.com



Ekonomik Faaliyetler_Tanım Ürünler_Tanım

Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı

Mekanik kepçeler, ekskavatörler ve kepçeli yükleyiciler (üst kısmı 360 derece 
dönebilenler ile önden kepçeli yükleyiciler hariç); toprağın, minerallerin ve maden 
cevherlerinin taşınması, düzlenmesi, tesviyesi, kazınması, doldurulması, preslenmesi, 
sıkıştı

Mekanik kepçeler, ekskavatörler ve kepçeli yükleyiciler, üst kısmı 360 derece 
dönebilen ( önden kepçeli yükleyiciler hariç), kendinden hareketli

Önden kepçeli yükleyiciler, kendinden hareketli

Paletli traktörler

Sürekli hareketli asansör ve konveyörler, mal veya malzemeler için, yeraltı kullanım 
için

Toprak sıkıştırma makineler ve yol silindirleri, kendinden hareketli

Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış süt ve süt ürünleri makinelerinin parçaları

Başka yerde sınıflandırılmamış, gıda ve içeceklerin (katı ve sıvı yağlar dahil) 
hazırlanmasında veya imalatında kullanılan makineler

Başka yerde sınıflandırılmamış, tütünün işlenmesinde kullanılan makineler

Elektriksiz ekmek fırını; evde kullanılanlar hariç sıcak içecekler yapma veya gıda 
pişirme ile ısıtma cihazları

Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalat hizmetleri

Hububat veya kurutulmuş sebzelerin işlenmesi veya öğütülmesi için makineler, çiftlik 
tipi makineler hariç

Santrifüjlü krema (kaymak) ayırıcıları

Süt ürünleri makineleri

Şarap, elma şarabı, meyve suyu ve benzeri içeçeklerin imalatında kullanılan presler, 
eziciler ve benzer makineler

Tarımsal ürünler için kurutma makineleri
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Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı

Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya 
derecelendirilmesi için makineler

Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya 
derecelendirilmesinde kullanılan makinelerin parçaları; 44513 (Hububat veya 
kurutulmuş sebzelerin işlenmesi veya öğütülmesi için makineler, çiftlik tipi makineler 
hariç) ve 4

Tütünlerin işlenmesinde kullanılan makinelerin başka yerde sınıflandırılmamış 
parçaları

Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı

4461'deki (Tekstil hazırlama, bükme, dokuma ve örgü makineleri) ürünlerin parçaları; 
44621'deki (Dikiş makineleri (ev tipi dikiş makineleri ve kitap dikme makineleri hariç)) 
ürünlerin parçaları (dikiş makine iğneleri ve mobilyaları ile tabanlarıları ve ka

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstil ve giysi üretimi makineleri

Başka yerde sınıflandırılmamış dikiş iğnesi, örgü şişi, çuvaldız, dantel tığı, hakış 
kaması ve benzeri ürünler, elde kullanılanlar, demir veya çelikten; çengelli iğne ve 
diğer iğneler, demir veya çelikten; klips ve klipsli çerçeveler, toka, klipsli toka, 

Çamaşırhane tipi çamaşır makineleri, kuru kumaş ağırlığı kapasitesi > 10 kg olanlar; 
kuru temizleme makineleri; tekstil kumaşları veya eşyalar için kuru temizleme 
makineleri, kuru kumaş ağırlığı kapasitesi > 10 kg olanlar

Dikiş makineleri (ev tipi dikiş makineleri ve kitap dikme makineleri hariç)

Dokuma makineleri (tezgahlar)

Ev tipi dikiş makineleri

Merkezi ısıtma kazanlarının parçaları

Örgü makineleri; dikiş - trikotaj makineleri ve benzerleri; gipe iplik, tül, dantel, nakış, 
süsleme, örgü veya ağ yapımı yapan makineler ile tafting makineleri

Post, deri veya köselelerin hazırlanması, tabakalanması veya işlenmesi için makineler 
veya ayakkabı veya posttan, deriden veya köseden diğer eşyaların üretimi veya 
onarımı için makineler, dikiş makineleri hariç
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Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı

Suni ve sentetik tekstil malzemelerinin ekstrüzyonu, çekilmesi, dokunması veya 
kesilmesi için makineler; tekstil elyafı hazırlama ve tekstil ipi üretme makineleri; 
tekstil büküm makineleri ve tekstil ipliklerini hazırlama makineleri, katlama , bükme, 
bobi

Tekstil presleme, hazırlama, eğirme, dokuma, örme vb işlemlerde kullanılan 
makinelerle kullanılan yardımcı makineler

Tekstil, giyim eşyası ve deri üretimi için kullanılan makinelerin imalat hizmetleri

Diğer özel-amaçlı makinelerin imalatı

44913'teki (Kağıt ve mukavva yapımında kullanılan hamuru veya lifli selüloz malzeme 
yapımında ve perdahlanmasında kullanılan makineler; kağıt hamuru, kağıt ve 
mukavva üretiminde kullanılan makineler (ciltleme makineleri hariç))ürünlerin 
parçaları

44914'teki (Kitap ciltleme makineleri; dizgi makineleri v.b.; baskı makineleri ve 
baskıda kullanılan yardımcı makineler ( büro tipi kağıt beslemeli ofset baskı 
makineleri hariç)), 44917'deki (Diğer yazıcılar, kopyalama makineleri, faks 
makineleri, birleşi

44915'teki (Başka yerde sınıflandırılmamış, plastik ve kauçuk işlemek için veya bu 
maddelerden ürün imalatı için kullanılan makineler) ürünlerin parçaları; özel amaçlı 
makinelerin başka yerde sınıflandırılmamış diğer parçaları

44918'deki (Esas itibariyle yarı iletken devre levhaları veya disklerin, yarı iletken 
aygıt, elektronik entegre devre veya düz panel ekranların imalatı için kullanılan 
makine ve cihazlar) ürünlerin parçaları

Ahşap, kağıt hamuru, kağıt veya mukavva, tarım ürünleri haricindeki diğer 
malzemeler için kurutucular

Atlı-karıncalar, salıncaklar, atış standları ve eğlence amaçlı diğer panayır araçları

Başka yerde sınıflandırılmamış özel amaçlı makineler ( izotop ayırmada kullanılan 
makineler, elektrik lambalarının cam kapaklarını monte eden makineler, cam eşya 
veya halat yapma makineleri)

Başka yerde sınıflandırılmamış, plastik ve kauçuk işlemek için veya bu maddelerden 
ürün imalatı için kullanılan makineler
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Diğer özel-amaçlı makinelerin imalatı

Diğer özel amaçlı makinelerin imalat hizmetleri

Esas itibariyle yarı iletken devre levhaları veya disklerin, yarı iletken aygıt, elektronik 
entegre devre veya düz panel ekranların imalatı için kullanılan makine ve cihazlar

Hava taşıtı çalıştırma dişlileri; güverte tutucular veya benzer dişliler; yerde uçuş 
eğitimi cihazları

Kağıt ve mukavva yapımında kullanılan hamuru veya lifli selüloz malzeme yapımında 
ve perdahlanmasında kullanılan makineler; kağıt hamuru, kağıt ve mukavva 
üretiminde kullanılan makineler (ciltleme makineleri hariç)

Kitap ciltleme makineleri; dizgi makineleri v.b.; baskı makineleri ve baskıda kullanılan 
yardımcı makineler ( büro tipi kağıt beslemeli ofset baskı makineleri hariç)

Motorlu kara taşıtlarının imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış özel amaçlı motorlu kara taşıtları

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer motorlu araçlar, malların taşınması için

Kara yolu çekicileri, yarı romörkler için

Kıvılcım ateşlemeli, doğrusal hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, silindir 
kapasitesi <= 1 000 cm3

Kıvılcım ateşlemeli, doğrusal hareketli, içten yanmalı pistonlu motorlar, silindir 
kapasitesi > 1 000 cm3

Motorlu araç imalat hizmetleri

Motorlu kara taşıtları için motorlu şasiler

Motorlu taşıtlar, kar üzerinde kişilerin taşınması için özel tasarlanmış taşıtlar; golf 
arabaları ve benzer taşıtlar

Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar, ray veya tramvay demiryolu 
taşıtları hariç taşıtlarda kullanılan türden

Toplu taşıma türü için motorlu taşıtlar

Vinçli kamyonlar
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Motorlu kara taşıtlarının imalatı

Yolcu taşımacılığı için esas olarak tasarlanmış otomobiller ve diğer motorlu araçlar 
(toplu taşıma türünde motorlu taşıtlar, kar üzerinde gezmek için özel tasarlanmış 
taşıtlar ve golf arabaları ve benzer taşıtlar hariç)

Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı 
treyler (yarı römork) imalatı

Diğer treyler (romörk) ve yarı treyler (yarı romörk) (malların taşınması için olan 
treyler ve yarı treylerler dahil) ( tarımsal amaçlı kendinden yüklemeli veya boşaltmalı 
treyler ve yarı treylerler hariç)

Karavan tipinde treyler (romörk) ve yarı treyler (yarı romörk), ev olarak veya kamp 
için kullanılan

Konteynır, bir veya daha fazla şekilde taşıma yapmak üzere özel olarak tasarlanmış

Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaportaları)

Treyler ve yarı treyler imalat hizmetleri

Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı

46910'daki (İçten yanmalı motorların elektrikli ateşleme veya başlatma ekipmanları; 
jeneratörler ve içten yanmalı motorlarla birleşik olan kesme devreleri; motorlu taşıt 
ve motosikletler için elektrikli aydınlatma ve sinyalizasyon ekipmanı (filamanlı ve a

49210'daki (Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaportaları)) ürünlerin parça ve 
aksesuarları

Ateşleme kablo takımları ve diğer kablo takımları, taşıtlarda, uçaklarda veya 
gemilerde kullanılan

İçten yanmalı motorların elektrikli ateşleme veya başlatma ekipmanları; jeneratörler 
ve içten yanmalı motorlarla birleşik olan kesme devreleri; motorlu taşıt ve 
motosikletler için elektrikli aydınlatma ve sinyalizasyon ekipmanı (filamanlı ve arklı 
lambala

Kıvılcım ateşlemeli, doğrusal hareketli, içten yanmalı pistonlu motorların parçaları

Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar (takımlar hariç), esas itibariyle 
metal iskeletli
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Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı

Motorlu araç parça ve aksesuarları imalat hizmetleri

Motorlu taşıtların başka yerde sınıflandırılmamış diğer parça ve aksesuarları (frenler, 
vites kutuları, miller, taşıyıcı tekerlekler, amortisörler, radyatörler, susturucular, 
ekzoz boruları, debriyaj, direksiyon ve direksiyon çubukları ile bunların parçal

Treyler (romörk) ve yarı treylerlerin (yarı romörk) parça ve aksuarları, mekanik 
hareketli olmayanlar

Gemilerin ve yüzen yapıların inşası

Balıkçı tekneleri; balıkçılık ürünlerinin işlenmesine ve saklanmasına yönelik fabrika 
gemileri ve diğer gemiler

Çekici ve itici römorkörler

Diğer gemi ve tekneler (fener dubası, yangın söndürme gemileri, tarama dubası, 
yüzer vinçler, yüzer havuzlar, savaş gemileri ve diğer cankurtaran botları (sandallar 
hariç)) (yüzer veya sualtı sondaj veya üretim platformları)

Diğer gemi ve tekneler, malların taşınması için kullanılanlar ve hem malların hem de 
kişilerin taşınması için kullanılan diğer gemi ve tekneler

Diğer yüzer yapılar

Frigofirik gemi ve tekneler, tankerler hariç

Gemi imalat hizmetleri

Tankerler (gemiler)

Yolcu gemileri, gezi tekneleri ve esas olarak insan taşımaya yönelik benzeri deniz 
araçları; her çeşit feribot

Yüzer veya sualtı sondaj veya üretim platformları

Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı

Eğlence ve spor amaçlı diğer tekneler; sandallar (kayık) ve kanolar

Eğlence ve spor amaçlı tekneimalat hizmetleri

Yelkenliler (şişirilebilir olanlar hariç), yardımcı motoru olsun veya olmasın
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Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı

Demiryol lokomotiflerinin ve vagonlarının imalat hizmetleri

Demiryolu veya tramvay lokomotif ya da vagonların parçaları; demiryolu veya 
tramvay yolunun sabit parça ve bağlantı elemanları ile bunların parçaları; demiryolu, 
tramvay, karayolu ve iç su yolları, park tesisleri, liman tesisatı ve havaalanlarında 
kullanı

Demiryolu veya tramvay yolcu vagonları, kendinden hareketli olmayan; bagaj 
vagonları, posta vagonları ve diğer özel amaçlı demiryolu veya tramvay vagonları, 
kendinden hareketli veya kendinden hareketli olmayan (bakım veya hizmet araçları 
hariç)

Demiryolu veya tramvay yük vagonları, kendinden hareketli olmayan

Demiryolu veya tramvayların bakım veya hizmet araçları, kendinden hareketli veya 
kendinden hareketli olmayan

Diğer lokomotifler; lokomotif tenderleri (yakıt ve su taşıyan vagon)

Kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları, yük ve eşya vagonu (bakım 
ve hizmet için olanlar hariç)

Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar (takımlar hariç), esas itibariyle 
metal iskeletli

Lokomotifler, dizel-elektrikli

Lokomotifler, harici elektrik kaynağıyla çalışanlar

Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı

Balon ve zeplinler; planör, delta kanatlı planör ve diğer motorsuz hava araçları

Hava ve uzay araçları imalat hizmetleri

Helikopterler

Kıvılcım ateşlemeli, doğrusal hareketli, hava taşıtları için olan içten yanmalı pistonlu 
motorların parçaları

Kıvılcımla ateşlemeli resiprokan ve rotatif içten yanmalı pistonlu motorlar, hava 
taşıtları için olanlar
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Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı

Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar (takımlar hariç), esas itibariyle 
metal iskeletli

roket motorları (tepkili motorlar) (Turbo jet ve turbo pervaneli motorları hariç)

Turbo jet ve turbo pervaneli motor parçaları

Turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller)

Uçak ve diğer hava araçları, boş ağırlığı < 2 000 kg olanlar

Uçak ve diğer hava araçları, boş ağırlığı > 2 000 kg olanlar

Uzay gemisi ve uzay gemisi fırlatma araçları

Uzay gemisi ve uzay gemisi fırlatma araçlarının parçaları

Askeri savaş araçlarının imalatı

Askeri savaş araçları imalat hizmetleri

Motorize tank ve diğer zırhlı savaş araçları ve bunların parçaları

Motosiklet imalatı

Motosiklet imalat hizmetleri

Motosiklet ve motorlu bisiklet, doğrusal hareketli, içten yanmalı pistonlu yardımcı 
motoru bulunanlar dışındakiler; motosiklet yanına takılan; oturmaya elverişli yan 
sepetler

Motosiklet ve motorlu bisiklet, doğrusal hareketli, içten yanmalı pistonlu yardımcı 
motoru bulunanlar, silindir kapasitesi < 50 cm3

Motosiklet ve motorlu bisiklet, doğrusal hareketli, içten yanmalı pistonlu yardımcı 
motoru bulunanlar, silindir kapasitesi > 50 cm3

Motosiklet ve yanlarına takılan, oturmaya elverişli sepetlerin parça ve aksesuarları

Bisiklet ve engelli aracı imalatı

Bebek arabaları ve bunların parçaları
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Bisiklet ve engelli aracı imalatı

Bisiklet ve diğer bisikletler, -motorsuz

Bisiklet ve engelli aracı imalat hizmetleri

Engelli araçları

Motorlu olmayan bisiklet, diğer bisikletler ile engelli araçlarının parça ve aksesuarları

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanları imalat hizmetleri

Taşıtlar, başka yerde sınıflandırılmamış, mekanik çekişli olmayanlar

Mobilya imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mobilyalar

Diğer metal mobilya, bürolarda kullanılan türden

Diğer metal mobilya, bürolarda kullanılan türden

Diğer metal mobilya, bürolarda kullanılan türden

Diğer oturma gereçleri

Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar (takımlar hariç), esas itibariyle 
ahşap iskeletli

Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar (takımlar hariç), esas itibariyle 
metal iskeletli

Mobilya imalat hizmetleri

Mobilya parçaları

Yatak destekleri, yataklar (yaylı veya dolgulu ya da içi herhangi bir malzeme veya 
gözenekli kauçuktan ya da plastikten bir malzeme ile doldurulmuş) (kaplanmış veya 
kaplanmamış olabilir)

Mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı
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Mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı

Diğer kol ve duvar saati parçaları (mücevher, kasa veya metal saat bantları)

Kültür incisi, değerli veya yarı değerli taşlar, sentetik veya yeniden oluşturulmuş 
değerli veya yarı değerli taşlar (sanayi tipi elmaslar ile piezo elektrik kuartz hariç), 
işlenmiş (tamamlanmamış veya basitçe traşlanmış, bölünmüş veya kaba şekillendirilm

Metal paralar

Mücevherat imalat hizmetleri

Mücevherat ve değerli metallerden diğer ürünler, değerli metalle kaplı metal eşya; 
doğal veya kültür incisinden, değerli ya da yarı değerli taşlardan eşyalar (doğal, 
sentetik veya yeniden yapılmış)

Sanayi elmasları, işlenmiş; doğal veya sentetik değerli ya da yarı değerli taşların pul 
ve tozları

İmitasyon takıların ve ilgili eşyaların imalatı

Diğer kol ve duvar saati parçaları (mücevher, kasa veya metal saat bantları)

İmitasyon mücevherat

İmitasyon takılar ve ilgili eşyaların imalat hizmetleri

Müzik aletleri imalatı

Diğer müzik aletleri (vurmalı çalgılar, müzik kutuları ve fuar alanı çalgıları dahil); 
çığırtgan çağırıcılar; düdükler, çağrıma boruları ve diğer ağızdan üflemeli ses 
sinyalleşmesi aletleri

Diğer yaylı müzik aletleri

Müzik aletleri imalat hizmetleri

Müzik aletleri veya klavyeli aletler (sesleri elektronik olarak üretilen veya sesleri 
yükseltilen aletler)

Müzik aletlerinin parça ve aksesuarları; metronom, akort çatalları, akort etme 
boruları

Piyanolar ve diğer klavyeli yaylı müzik aletleri
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Müzik aletleri imalatı

Üflemeli (nefesli) çalgılar (borulu orglar; akordeonlar ve benzeri aletler; pirinçten 
üflemeli aletler dahil)

Spor malzemeleri imalatı

Balık oltaları, diğer balık takımları; balık çıkarma ağları, kelebek ağları ve benzer 
ağlar; çığırtgan kuşlar ve benzer avlama veya vurma gereçleri

Cimnastik ve atletizm eşya ve malzemeleri

Diğer spor veya açık alan sporları için eşya ve malzemeler (spor eldivenleri, topları, 
golf sopaları, masa tesisi donanımı ve çimen tenisi raketleri; yüzme havuzu ve 
şişirilebilir çocuk havuzları)

Kar kayakları ve diğer kar kayağı malzemeleri; buz patenleri ve tekerlekli patenler

Kayak ayakkabısı, snowboard ayakkabısı ve kros kayak ayakkabısı

Spor malzemesi imalat hizmetleri

Su kayakları, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri ve diğer su sporları malzemeleri

Oyun ve oyuncak imalatı

Bebek arabaları; tekerlekli oyuncaklar, çocukların binebileceği türden

Lunapark, masa ve salon oyunları için diğer malzemeler (bilardo masaları, langırt 
masaları, kumarhane oyunları için özel masalar ve otomatik bovling yolu ekipmanı 
dahil); (video oyun konsolları, bir televizyon alıcısı ile kullanılan türden olanlar hariç)

Oyun kağıtları

Oyun ve oyuncak imalat hizmetleri

Oyun ve oyuncaklar (oyuncak müzik aletleri dahil)

Oyuncak bebekler; Oyuncak hayvanlar veya diğer yaratıklar

Oyuncak bebeklerin parça ve aksesuarları

Oyuncak trenler, raylar, sinyaller ve diğer aksesuarları; küçültülmüş boyutlu modeller 
ya da inşaat takımları ve inşaa edilebilen oyuncaklar
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Oyun ve oyuncak imalatı

Yap-bozlarlar

Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı

Diğer araç-gereç ve cihazlar (şırınga, iğne vb.leri hariç), dişçilikte kullanılanlar

Diğer araç-gereç ve cihazlar, tıp, cerrahi, dişçilik ve veterinerlik biliminde kullanılanlar 
(şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerleri; başka yerde sınıflandırılmamış göz 
tedavisiyle ilgili araç ve gereçler, başka yerde sınıflandırılmamış elektro-medik

Diğer tıbbi veya cerrahi amaçlı diğer eczacılık ürünleri

Gözlük ve benzerleri için çerçeve parçaları

Gözlük ve benzerleri için çerçeveler

Gözlükler ve benzerleri (düzeltici, koruyucu ve diğer amaçlı)

Mekanoterapik cihazlar; masaj aletleri; psikolojik davranış test etme cihazları; ozon 
tedavisi, oksijen tedavisi, aerosol tedavisi, suni solunum ve diğer tedavi edici 
solunum cihazları; diğer solunum cihazları ve gaz maskeleri (ne mekanik parçası ne 
de ta

Modelleme hamurları; dişçilik macunları ve dişçilikte kullanılan, alçıya dayalı diğer 
müstahzarlar; yangın söndürme aygıtları için müstahzarlar ve dolgular; mikro 
organizmaların gelişimi için kültür hazırlıkları; başka yerde sınıflandırılmamış 
laboratuvar

Ortopedik cihazlar; sabitleyiciler (splint) ve diğer çatlak (fraktür) cihazları; yapay 
organlar

Sanayi ve laboratuvar ocak ve fırınları, elektrikli olmayan fırınları hariç; diğer sanayi 
ve laboratuvar indüksiyon veya dielektrik (ışınlarla ısıtma) ısıtma ekipmanları

Tıbbi ve dişçilik ekipman ve tedarik imalat hizmetleri

Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar steril cihazları

Tıbbi, cerrahi, dişçilik ve veterinerlik mobilyaları; berber sandalyeleri ve benzer 
sandalyeler, arkaya yaslanma ve yukarı kaldırma hareketleri ile birlikte dönme 
özelliği olanlar
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Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalat

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalat hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış ürünler (mum, ince mum ve benzerleri, tüylü kuş 
derileri, yapma çiçekler, eğlence ürünleri, el kalburları, el elekleri, vakumlu 
termoslar, terzi mankenleri, mağaza vitrini düzenlemek için kullanılan animasyonlu 

Bayram, festival, karnaval ve diğer eğlenceler için eşyalar; sihirbazlık veya şaka 
malzemesi dahil

Diğer kayıt ortamları, disk üretimi için orijinaller dahil

Düğme taslakları ve diğer düğme parçaları; düğme formları; fermuar parçaları

Güvenlik başlıkları

İnsan saçı, temizlenmiş, inceltilmiş, rengi açılmış veya başka şekilde işlenmiş; peruk 
yapımında kullanmak için hazırlanmış yün veya diğer hayvan kılları veya diğer tekstil 
ürünleri; peruklar, takma sakal, kaş, kirpik vb. (insan saçı, hayvan kılından veya

Kalemler, doldurulabilen dolmakalemler, tükenmez kalem, kalem ucu ve tutucuları 
ve benzeri kalem tutucular ile bunların parçaları; Kurşun kalemler, kurşun boya 
kalemleri, kurşun kalem içleri, pastel boyalar, kömür kalemler ve tebeşirler

Kaşe ve mühürler; elle kullanılan tarih ve numara damgaları; elle kullanılan 
kumpaslar ve kumpasla birleşik el baskı setleri; daktilo vb.'nin şeritleri (baskı yapmak 
için hazırlanmış); ıstampalar

Kopça, çıtçıt, fermejür ve bunların parçaları; düğmeler; fermuarlar

Küreler

Peruk, işlenmemiş, yıkanmış veya taranmış olsun veya olmasın; insan saçı atığı

Sergileme amacına yönelik alet, cihaz ve modeller, diğer kullanımlar için uygun 
olmayan

Sigara çakmakları ve diğer çakmaklar; pipolar ve puro veya sigara ağızlıkları ile 
bunların parçaları; taraklar, saç şekillendiriciler vb.; saç tokaları, bigudi, firkete, saç 
kıvırma maşaları, bukle tutucular vb. (elektrotermik cihaz hariç) ve bunların par

Sigara çakmakları ve diğer çakmakların parçaları (çakmaktaşı ve fitiller hariç); çabuk 
tutuşan (pirofirik) alaşımlar; yanıcı maddelerden başka yerde sınıflandırılmamış 
ürünler
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Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalat

Süpürge ve fırçalar, elle kullanılan yer süpürücüler (motorsuz), döküntü ve toz 
bezleri; süpürge ve fırça yapımında kullanılan hazır püskül ve bağlantı malzemeleri; 
boya keçeleri ve ruloları; silecekler (rulo sileceklerin dışındakiler)

Şemsiye ve güneş şemsiyeleri; baston, iskemle bastonlar, kırbaçlar, kamçılar ve 
benzerleri

Şemsiye ve güneş şemsiyeleri; baston, iskemle bastonlar, kırbaçlar, kamçılar ve 
benzerlerinin parçaları, süsleri ve aksesuarları

Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı

Fabrikasyon metal ürünlerin bakım ve onarım hizmetleri, makineler ve ekipmanlar 
hariç

Makinelerin onarımı

Büro ve muhasebe makinelerinin bakım ve onarım hizmetleri

Makineler ve parçalarının bakım ve onarım hizmetleri

Elektronik veya optik cihazların onarımı

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer malların bakım ve onarım hizmetleri

Tıbbi, hassas ve optik aletlerin onarım hizmetleri

Elektrikli donanımların onarımı

Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makineler ve cihazlarının onarım hizmetleri

Ulaştırma araçlarının onarımı, motorlu araçlar hariç

Diğer ulaştırma ekipmanlarının bakım ve onarım hizmetleri

Diğer ekipmanların onarımı
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Diğer ekipmanların onarımı

Diğer ekipmanların bakım ve onarım hizmetleri

Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu

Anabilgisayarların kurulum hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünlerin kurulum hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makinelerin ve cihazların kurulum hizmetleri

Büro ve muhasebe makinelerinin kurulum hizmetleri

Diğer elektrik kurulum hizmetleri

Endüstri, üretim ve hizmet endüstrisi makineler ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri

Fabrikasyon metal ürünlerin kurulum hizmetleri, makineler ve ekipmanlar hariç

Profesyonel tıbbi makine ve ekipmanlarla hassas ve optik cihazların kurulum 
hizmetleri

Radyo, televizyon ve iletişim ekipman ve cihazlarının kurulum hizmetleri

Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı

Elektrik dağıtım hizmetleri (bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak)

Elektrik dağıtım hizmetleri (kendi hesabına)

Elektrik enerjisi

Elektrik iletim hizmetler (kendi hesabına)

Elektrik iletim hizmetleri (bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak)

Nükleer reaktörlerin ömrünü tamamlamış radyasyonlu yakıt kartuşları (elemanları)

Gaz imalatı; ana borularla gaz yakıtların dağıtılması

Ana şebeke üzerinden gaz dağıtım hizmetleri (bir ücret veya sözleşmeye dayalı 

Ana şebeke üzerinden gaz dağıtım hizmetleri (kendi hesabına)
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Gaz imalatı; ana borularla gaz yakıtların dağıtılması

Kömür gazı, su gazı, jenaratör gazı ve benzeri gazlar (petrol gazı ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar hariç)

Buhar ve havalandırma sistemi üretimi

Ana şebeke üzerinden buhar, sıcak su ve iklimlendirme arzı dağıtım hizmetleri (bir 
ücret veya sözleşmeye dayalı olarak)

Ana şebeke üzerinden buhar, sıcak su ve iklimlendirme arzı dağıtım hizmetleri (kendi 
hesabına)

Buhar ve sıcak su

Buz ve kar

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Ana şebeke üzerinden su dağıtım hizmetleri - buhar ve sıcak su hariç (kendi hesabına)

Ana şebeke üzerinden su dağıtım hizmetleri (bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak)

Doğal su

Su dağıtım hizmeti, ana şebeke üzerinden olan hariç (kendi hesabına)

Su dağıtım hizmetleri, ana şebeke üzerinden olan hariç (bir ücret veya sözleşmeye 
dayalı olarak)

Kanalizasyon

Kanalizasyon ve atık suyun arıtılması hizmetleri

Septik tankların boşaltılması ve temizlenmesi hizmetleri

Tehlikesiz atıkların toplanması

Diğer tehlikeli olmayan atıkların hazırlanması, konsolidasyonu ve depolama hizmetleri

Genel atık toplama hizmetleri, diğer işletmeler

Genel atık toplama hizmetleri, ikamet alanı
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Tehlikesiz atıkların toplanması

Geri dönüştürülebilir tehlikesiz atıkların toplanması hizmetleri, diğer işletmeler

Geri dönüştürülebilir tehlikesiz atıkların toplanması hizmetleri, ikamet alanı

Tehlikeli olmayan geri dönüştürülebilir materyallerin hazırlanması, konsolidasyonu 
ve depolama hizmetleri

Tehlikeli atıkların toplanması

Diğer tehlikeli atıkların toplama hizmetleri

Tehlikeli atık hazırlanması, konsolidasyonu ve depolama hizmetleri

Tehlikeli sanayi atıklarını toplama hizmetleri (tıbbi ve diğer bio tehlikeli atıklar hariç)

Tıbbi ve diğer biyotehlikeli atıkları toplama hizmetleri

Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi

Diğer atık depolama alanı hizmetleri, tehlikeli olmayan atıklar

Diğer tehlikesiz atıkları ıslay ve bertaraf hizmetleri

Sıhhi atık depolama alanı hizmetleri, tehlikeli olmayan atıklar

Tehlikesiz atıkları yakma

Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi

Tehlikeli atıkların bertarafı hizmetleri

Tehlikeli atıkların ıslahı hizmetleri

Materyallerin geri kazanımı

Gemilerin sökülmesi ve diğer hurdaların parçalanması hizmetleri

Metal atıklar ve hurdalarının kurtarılması (geri dönüşümü) hizmetleri, bir ücret veya 
sözleşmeye dayalı olarak
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Materyallerin geri kazanımı

Metal atıklar ve hurdalarının kurtarılması (geri dönüşümü) hizmetleri, bir ücret veya 
sözleşmeye dayalı olarak

Rejenere kauçuk

İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri

Alan iyileştirme ve temizleme hizmetleri, hava

Alan iyileştirme ve temizleme hizmetleri, yeraltı suları

Alan iyileştirme ve temizleme hizmetleri, yüzey suları

Başka yerde sınıflandırılmamış, alan iyileştirme içeriği, kontrol ve izleme hizmetleri ve 
diğer alan iyileştirme hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer çevre koruma hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer iyileştirme hizmetleri

Bina iyileştirme hizmetleri

Bina inşaatı

Bir ve iki konutlu ikamet amaçlı binalar

Bir ve iki konutlu ikamet amaçlı binalarin genel inşaat hizmetleri

Çok konutlu ikamet amaçlı binalar

Çok konutlu ikamet amaçlı binalarin genel inşaat hizmetleri

İkamet amaçlı olmayan diğer binalar

İkamet amaçlı olmayan diğer binaların genel inşaat hizmetleri

Prefabrik yapıların montajı ve kurulması

Sanayi binaları

Sanayi binalarının genel inşaat hizmetleri

Ticari binalar

Ticari binaların genel inşaat hizmetleri
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Kara ve demir yollarının inşaatı

Demiryolları

Havaalanı pisti genel inşaat hizmetleri

Havaalanı pistleri

Karayolu genel inşaat hizmetleri

Köprü ve yükseltilmiş otoyol genel inşaat hizmetleri

Köprü, yükseltilmiş otoyolu

Otoyol (yükseltilmiş otoyollar hariç), cadde ve sokak genel inşaat hizmetleri

Otoyol (yükseltilmiş otoyollar hariç), cadde ve sokaklar, karayolları

Tünel

Tünellerin genel inşaat hizmetleri

Hizmet projelerinin inşaatı

Atık su ve su işleme santralleri

Atık su ve su işleme santrallerinin genel inşaat hizmetleri

Barajlar, limanlar ve benzerleri için genel inşaat hizmetleri

Elektrik santralı inşaatları

Enerji santrallerinin genel inşaat hizmetleri

Septik (lağım) sistemi kurulum hizmetleri

Su kemerleri ve diğer su temini kanalları (boru hatları hariç)

Su kuyusu açma hizmetleri

Sulama ve sel kontrol su işleri

Sulama ve sel kontrol su işlerinin genel inşaat hizmetleri

Uzun mesafe boru hatları için genel inşaat hizmetleri

Uzun mesafe boru hattı
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Hizmet projelerinin inşaatı

Uzun mesafe iletişim ve elektrik hatları (kablolar)

Uzun mesafe iletişim ve elektrik hattı (yüksek gerilim hattı) için genel inşaat 
hizmetleri

Yerel (kentsel) boru hatları

Yerel (kentsel) boru hatları için genel inşaat hizmetleri

Yerel (kentsel) kablolar ve ilgili işler

Yerel (kentsel) kablolar ve ilgili işler için genel inşaat hizmetleri

Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı

Açık alan spor ve rekreasyon tesisleri

Barajlar

Barajların genel inşaat hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılımamış bina dışı diğer yapı inşaatları için genel inşaat 
hizmetleri

Diğer bina dışı yapı inşaat çalışmaları

Diğer imalat için inşaatları

Diğer sanayi santrallerinin genel inşaat hizmetleri

Limanlar, su yolları ve ilgili tesisler

Maden için genel inşaat hizmetleri

Maden inşaatları

Maden ve sanayi santralleri (elektrik hariç) için genel inşaat hizmetleri

Sulama, atık sistemleri ve su işleme ve arıtma tesisleri için genel inşaat hizmetleri

Yıkım

Yıkım hizmetleri
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Şantiyenin hazırlanması

Arazi düzenleme ve temizleme hizmetleri

Kazı ve harfiyat hizmetleri

Elektrik tesisatı

Diğer elektrik kurulum hizmetleri

Elektrik teli ve bağlantı hizmetleri

Hırsızlık alarm kurulum hizmetleri

İkamet amaçlı anten kurulum hizmetleri

Yangın alarmı kurulum hizmetleri

Sıhhi tesisat, ısıtma ve havalandırma tesisatı

Atık boşaltma döşeme hizmetleri

Gaz tesisatı hizmetleri

Havalandırma ve iklimlendirme ekipmanları kurulum hizmetleri

Isıtma ekipmanları kurulum hizmetleri

Su tesisatı hizmetleri

Diğer inşaat tesisatı

Asansör ve eskalatörlerin bakım ve onarım hizmetleri

Asansör ve yürüyen merdiven kurulum hizmetleri

İzolasyon hizmetleri

Binanın tamamlanması ve bitirilmesi

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kurulum hizmetleri

Boyama hizmetleri
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Binanın tamamlanması ve bitirilmesi

Cam takma hizmetleri

Diğer bina tamamlama ve bitirme hizmetleri

Diğer yer döşeme ve kaplama, duvar kaplama ve duvar kağıdı kaplama işleri

Doğrama ve marangozluk hizmetleri

Parmaklık ve korkuluk hizmetleri

Sıva hizmetleri

Zemin ve duvar döşeme hizmetleri

Diğer özel inşaat faaliyetleri

Beton hizmetleri

Bina iskelet hizmetleri

Çatı iskeleti hizmetleri

Çatı yalıtımı ve su yalıtımı hizmetleri

Diğer uzmanlaşmış ticari inşaat hizmetleri

Duvarcılık hizmetleri

İnşaat iskelesi hizmetleri

İnşaat temel hizmetleri

Kazık çakma hizmetleri

Yapısal çelik kurma hizmetleri

Motorlu taşıtların bakım ve onarımı

Başka yerde sınıflandırılmamış treyler, yarı treyler ve diğer motorlu araçların bakım 
ve onarım hizmetleri

Motorlu araçların bakım ve onarım hizmetleri
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Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı, bakımı ve onarımı

Motosiklet ve kar mobiletlerinin bakım ve onarım hizmetleri

Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı

Demiryolu yolcu taşımacılığı hizmetleri - şehirlerarası

Demiryolu yolcu taşımacılığı hizmetleri, gezi amaçlı

Demiryolu ile yük taşımacılığı

Demiryolu taşımacılık hizmetleri, canlı hayvanlar

Demiryolu taşımacılık hizmetleri, tanker vagonlarla

Demiryolu yük taşımacılığı hizmetleri, frigorifik vagonlarla

Demiryoluyla birden çok taşıma türlerine uygun konteynerlerin taşınması hizmetleri

Demiryoluyla diğer yük taşımacılığı hizmetleri

Demiryoluyla kuru dökme yüklerin taşınması hizmetleri

Demiryoluyla mektup ve kolilerin taşınması hizmetleri

Kara taşımacılığı ile yapılan şehir ve banliyö yolcu taşımacılığı

Demiryolu yolcu taşımacılığı hizmetleri (şehir içi ve banliyö)

Karma yolcu taşımacılığı hizmetleri (şehir içi ve banliyö)

Tarifeli kara yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri (şehir içi ve banliyö)

Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer kara yolcu taşımacılığı hizmetleri

Kara yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri, insan veya hayvan tarafından çekilen araçlarla

Karadan yolcu taşımacılığı hizmetleri (tren hariç), gezi amaçlı

Otobüs kiralama hizmetleri, şoförü ile birlikte
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Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı

Otomobil kiralama hizmetleri, -şoförü ile birlikte

Özel amaçlı tarifeli kara yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri - şehirlerarası

Özel amaçlı tarifeli yerel kara yolu yolcu taşımacılığı hizmetleri

Taksi hizmetleri

Tarifeli karayolu yolcu taşımacılığı hizmetleri - şehirlerarası

Tarifesiz uzun mesafe otobüs kiralama (çarter) hizmetleri

Tarifesiz yerel otobüs hizmeti

Karayolu ile yük taşımacılığı

Diğer karayolu yük taşımacılığı hizmetleri

Kamyon kiralama hizmetleri, şoförü ile birlikte

Karayolu canlı hayvanların taşınması hizmetleri

Karayolu çeşitli taşıma türüne uygun konteynerlerin taşınması hizmetleri

Karayolu mektup ve kolilerin taşınması hizmetleri

Karayolu taşımacık hizmetleri, -kuru dökme taşımacılığı

Karayolu yük taşımacılığı hizmetleri, frigorifik araçlarla

Karayolu yük taşımacılığı hizmetleri, insan veya hayvan tarafından çekilen araçlarla

Karayolu yük taşımacılığı hizmetleri, -tanker kamyonu veya yarı treyler vasıtasıyla

Nakliye hizmetleri, ev ve büro mobilyaları ve diğer mallar için

Boru hattı taşımacılığı

Boru hattı taşımacılığı hizmetleri, diğer mallar için

Taşıma hizmetleri, boru hattı ile - petrol ve dogal gaz

Deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı
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Deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı

Diğer tüm kıyı suları ve okyanus aşırı sularda yolcu taşımacılığı hizmetleri

Kıyı suları ve okyanus aşırı sularda yolcu taşımacılığı gemilerinin kiralanması 
hizmetleri, mürettebatıyla birlikte

Kıyı suları ve okyanus aşırı sularda yolcu taşımacılığı hizmetleri, feribot ile

Kıyı suları ve okyanus aşırı sularda yolcu taşımacılığı hizmetleri, gezinti gemisiyle

Su yolu ile yolcu taşımacılığı, gezi amaçlı

Deniz ve kıyı yük taşımacılığı

Diğer kıyı suları ve okyanus aşırı sularda diğer yük taşımacılığı hizmetleri

Kıyı suları ve okyanus aşırı sularda sularda yük taşımacılığı hizmetleri - soğutulmuş 
gemilerle

Kıyı suları ve okyanus aşırı sularda sularda yük taşımacılığı hizmetleri - tankerlerle

Kıyı suları ve okyanus aşırı sularda yük taşımacılığı gemilerinin kiralanması hizmetleri, 
mürettebatıyla birlikte

Kıyı suları ve okyanus aşırı sularda yük taşımacılığı hizmetleri, -intermodal 
konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması

İç sularda yolcu taşımacılığı

İç sularda diğer tüm yolcu taşımacılığı hizmetleri

İç sularda yolcu taşımacılığı gemilerinin kiralanması hizmetleri, mürettebatıyla birlikte

İç sularda yolcu taşımacılığı hizmetleri - feribot ile

İç sularda yolcu taşımacılığı hizmetleri - gemi ile

Su yolu ile yolcu taşımacılığı, gezi amaçlı

İç sularda yük taşımacılığı

İç sularda diğer yük taşımacılığı hizmetleri
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İç sularda yük taşımacılığı

İç sularda yük taşımacılığı gemilerinin kiralanması hizmetleri, mürettebatıyla birlikte

İç sularda yük taşımacılığı hizmetleri - soğutulmuş gemilerle taşınması

İç sularda yük taşımacılığı hizmetleri - tankerlerle

Havayolu ile yolcu taşımacılığı

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı, gezi amaçlı

Havayolu yolcu taşımacılığı hizmetleri, - tarifesiz iç hatlar

Havayolu yolcu taşımacılığı hizmetleri, tarifeli iç hatlar

Havayolu yolcu taşımacılığı hizmetleri, tarifeli uluslararası

Havayolu yolcu taşımacılığı hizmetleri, tarifesiz uluslararası

Havayolu yolcu taşımacılığı için araç kiralama hizmetleri, mürettebatıyla birlikte

Uzay yolcu taşımacılığı hizmetleri

Hava yolu ile yük taşımacılığı

Havayolu diğer yük taşımacılığı hizmetleri

Havayolu mektup ve kolilerin taşınması hizmetleri

Havayolu yük taşımacılığı için araç kiralama hizmetleri, mürettebatıyla birlikte

Uzay yük taşımacılığı hizmetleri

Depolama ve ambarlama

Diğer depolama ve ambarlama hizmetleri

Dökme sıvı veya gaz depolama hizmetleri

Frigorifik depolama hizmetleri

Kara taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri
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Kara taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri

Araç park hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer taşımacılık destek hizmetleri

Karayolu taşımacılığı için diğer destekleme hizmetleri

Otoban, köprü ve tünel işletme hizmetleri

Otobüs terminalleri hizmetleri

Ticari ve özel araçlar için çekme hizmetleri

Suyolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri

İç sularda gemi kurtarma ve tekrar yüzdürme hizmetleri

İç sularda klavuzluk ve rıhtıma yanaştırma hizmetleri

İç sularda su yolu işletme hizmetleri (kargo yükleme boşaltma hariç hariç)

Kıyı sularında ve okyanus aşırı sularda gemi kurtarma ve tekrar yüzdürme hizmetleri

Kıyı sularında ve okyanus aşırı sularda klavuzluk ve rıhtıma yanaştırma hizmetleri

Kıyı sularında ve okyanus aşırı sularda sularda liman ve su yolu işletme hizmetleri 
(kargo yükleme boşaltma hariç hariç)

Su taşımacılığı için diğer destekleme hizmetleri

Havayolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri

Hava taşımacılığı için diğer destekleme hizmetleri

Hava trafik kontrol hizmetleri

Havaalanı işletme hizmetleri - kargo yükleme boşaltma hariç

Uzay taşımacılığı için destekleme hizmetleri
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Kargo yükleme boşaltma hizmetleri

Diğer kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri

Konteyner yükleme boşaltma hizmetleri

Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer taşımacılık destek hizmetleri

Yük sevkiyat acenteliği hizmetleri ve diğer yardımcı yük taşımacılığı hizmetleri

Postacılık faaliyetleri

Diğer posta hizmetleri

Kullanılmamış posta, damga veya benzeri pullar; damga pullu kağıtlar; çek defterleri; 
banknot, tahvil, hisse senedi veya senet ve benzeri değerli kağıtlar

Posta hizmetleri - koliyle ilgili

Posta hizmetleri - mektupla ilgili

Posta ve damga pulları, pul damgalayıcılar, ilk gün kapakları, posta mektup kağıtları 
ve zarfları vb., koleksiyonlar ve hayvansal, bitkisel, mineralojik, anatomik, tarihsel, 
etnografik ve madeni paralarla ilgili koleksiyoncu malzemeleri; antikalar

Postane gişe hizmetleri

Kurye faaliyetleri

Kurye hizmetleri

Yerel dağıtım hizmetleri

Kısa süreli konaklama faaliyetleri

Konaklama hizmelteri, birden fazla kişilik odalar için

Oda veya konaklama yer hizmetleri, devre mülklerde konaklayanlar için

Oda veya konaklama yer hizmetleri, konaklayanlar için-günlük temizlik dahil
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Kısa süreli konaklama faaliyetleri

Oda veya konaklama yer hizmetleri, konaklayanlar için-günlük temizlik hariç

Kamp alanları, eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri

Eğlence amaçlı tatil kampı hizmetleri

Kamp alanları hizmetleri

Diğer konaklama yerleri

Diğer bütün oda veya konaklama yer hizmetleri

Oda veya konaklama yer hizmetleri, işçi barınakları veya kamplarında

Oda veya konaklama yer hizmetleri, -öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler için

Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri

Diğer yiyecek sunum hizmetleri

Lokantadalarda tam yemek sunum hizmetleri

Sınırlı yemek sunum hizmetleri

özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunma

Özel günlerde dışarıya yemek hizmetleri

Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri

Sözleşme esasına dayalı diğer yiyecek hizmetleri

Sözleşme esasına dayalı yiyecek hizmetleri, ulaştırma şirketleri için

İçecek sunum hizmetleri

İçecek sunum hizmetleri
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Kitap yayımı

Basılı haritalar ile hidrografik (deniz haritacılığına ait) veya benzeri özellikte haritalar 
(duvar haritaları, topografik planlar  küreler için olanlar dahil ) (kitap şeklinde olanlar 
hariç)

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kitaplar, basılı

Çevrim içi kitaplar

Çocuk kitapları, basılı

Diğer reklam alanı veya süresi satışı (komisyonla olanlar hariç)

Eğitim kitapları, basılı

Genel başvuru kitapları, basılı

Lisanslama hizmetleri, eğlence, edebi veya orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için

Mesleki, teknik ve diğer bilimsel kitaplar, basılı

Sesli kitaplar, disk, bant veya diğer fiziksel bir ortam üzerinde

Yayımcılık, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

Yazılı kitaplar, disk, bant veya diğer fiziksel bir ortam üzerinde

Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması

Basılı medyadaki reklam yeri satışı (komisyonla olanlar hariç)

Çevrim içi rehber ve posta adres listesi

Diğer reklam alanı veya süresi satışı (komisyonla olanlar hariç)

Lisanslama hizmetleri, veritabanları kullanım hakkı için

Olayların ve bilginin derlenmesi, özgün (orijinal)

Rehber ve posta adresi listeleri, basılı

Yayımcılık, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

Yazılı kitaplar, disk, bant veya diğer fiziksel bir ortam üzerinde
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Gazete, dergi ve süreli yayınların yayımlanması

Basılı medyadaki reklam yeri satışı (komisyonla olanlar hariç)

Çevrim içi gazeteler ve süreli yayınlar

Dergi ve süreli yayınlar, basılı, günlük yayınlar hariç

Gazeteler, süreli yayınlar ve günlük yayınlar, basılı

Genel dergi ve süreli yayınlar, basılı, günlük yayınlar hariç

İnternette reklam alanı satışı (komisyonla olanlar hariç)

İş, meslek ve akademik dergi ve süreli yayınlar, basılı, günlük yayınlar hariç

Lisanslama hizmetleri, eğlence, edebi veya orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için

Yayımcılık, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

Yazılı kitaplar, disk, bant veya diğer fiziksel bir ortam üzerinde

Diğer yayıncılık faaliyetleri

Basılı resim, desen ve fotoğraflar

Basılı veya kartpostal, kutlama/teşekkür kartları ve benzerleri

Çevrim içi yetişkinlere yönelik içerikler

Çıkartmalar, takvimler

Diğer çevrim içi (on-line) içerikler (content)

İnternette reklam alanı satışı (komisyonla olanlar hariç)

Ticari reklam materyalleri, ticari kataloglar ve benzerleri

Yayımcılık, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

Yazılım programlarının yayımlanması

Ağ yazılımları, paket halinde

Bilgisayar oyun yazılımları, paket programlar

Çevrim içi oyunlar
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Yazılım programlarının yayımlanması

Çevrim içi yazılımlar

Diğer uygulama yazılımları, paket halinde

Genel iş verimliliğine ve evde kullanıma yönelik uygulamalar, paket halinde

İndirilebilir halde uygulama yazılımları

İndirilebilir sistem yazılımları

İşletim sistemleri, paket halinde

Lisanslama hizmetleri, bilgisayar yazılımları kullanım hakkı için

Orijinal yazılımlar

Veritabanı yönetimi yazılımları, paket halinde

Yayımcılık, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

Yazılım geliştirme araçları ve programlama dilleri yazılımları, paket halinde

Yazılım kartuşları, video oyun konsolları için

Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri

Film ve diğer video içerikleri (disk, manyetik bant veya diğer fiziki ortam üzerinde 
olanlar)

Filmler veya diğer videolar, indirilebilir halde olanlar

Görüntü içerik akışı

Lisanslama hizmetleri, eğlence, edebi veya orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için

Sinema filmi, dolu (çekilmiş) ve tab edilmiş, ses bandıyla birleşik veya yalnızca bir ses 
bandından ibaret olsun veya olmasın

Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılık hizmetleri

Sinema filmi, video, televizyon ve radyo programları orijinalleri

Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri

Alt yazı yazılması, başlıklandırma ve alt başlıklandırma hizmetleri
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Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri

Animasyon hizmetleri

Asıl kopyaların aktarımı ve çoğaltılması hizmetleri

Diğer çekim sonrası hizmetler

Görsel efekt hizmetleri

Lisanslama hizmetleri, eğlence, edebi veya orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için

Renk düzeltme ve sayısal (dijital) iyileştirme hizmetleri

Ses-görüntü redaksiyon hizmetleri

Sinema filmi, video ve televizyon programlarının dağıtım faaliyetleri

Lisanslama hizmetleri, eğlence, edebi veya orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için

Sinema filmleri, video, televizyon ve radyo programlarının dağıtımı hizmetleri

Sinema filmi gösterim faaliyetleri

Sinema filmi gösterim hizmetleri

Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri

Canlı kayıt hizmetleri

Diğer müziksel olmayan sesli diskler ve bantlar

İndirilebilir müzikal sesler

Lisanslama hizmetleri, eğlence, edebi veya orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için

Müzik, basılı veya el yazması şeklinde

Müzikal ses diskleri, manyetik bantlar veya diğer fiziki ortamlar

Radyo programı yapımcılık hizmetleri

Ses içerik akışı

Ses kaydı orijinalleri
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Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri

Ses kayıt hizmetleri

Ses redaksiyonu ve tasarımı hizmetleri

Sinema filmi, video, televizyon ve radyo programları orijinalleri

Yayımcılık, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

Radyo yayıncılığı

Eve program dağıtım hizmetleri, isteğe bağlı program paketi

Eve program dağıtım hizmetleri, izleme başına ücretli

Eve program dağıtım hizmetleri, temel program paketleri (kablolu TV gibi)

Radyo kanalı programları

Radyo programı yapımcılık hizmetleri

Radyo yayıncılık hizmetleri, orijinaller

TV/Radyo televizyon reklam süresi satışı (komisyonla olanlar hariç)

Yayınclık hizmetleri

Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri

Eve program dağıtım hizmetleri, isteğe bağlı program paketi

Eve program dağıtım hizmetleri, izleme başına ücretli

Eve program dağıtım hizmetleri, temel program paketleri (kablolu TV gibi)

Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılık hizmetleri

Televizyon kanalı programları

Televizyon yayıncılık hizmetleri, orijinaller

TV/Radyo televizyon reklam süresi satışı (komisyonla olanlar hariç)

Yayınclık hizmetleri
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Kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri

Dar bant internet erişim hizmetleri

Diğer internet telekomünikasyon hizmetleri

Diğer telekomünikasyon hizmetleri

Geniş bant internet erişim hizmetleri

İnternet omurga hizmetleri

Nakil hizmetleri

Özel ağ hizmetleri

Sabit telefon hizmetleri - çağrı özellikleri

Sabit telefon hizmetleri, erişim ve kullanım için

Veri iletim hizmetleri

Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri

Dar bant internet erişim hizmetleri

Diğer internet telekomünikasyon hizmetleri

Diğer telekomünikasyon hizmetleri

Geniş bant internet erişim hizmetleri

Mobil telekomünikasyon hizmetleri - çağrı özellikleri

Mobil telekomünikasyon hizmetleri (erişim ve kullanım için)

Nakil hizmetleri

Özel ağ hizmetleri

Veri iletim hizmetleri

Uydu telekomünikasyon faaliyetleri

Dar bant internet erişim hizmetleri

Diğer internet telekomünikasyon hizmetleri
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Uydu telekomünikasyon faaliyetleri

Diğer telekomünikasyon hizmetleri

Geniş bant internet erişim hizmetleri

Mobil telekomünikasyon hizmetleri - çağrı özellikleri

Mobil telekomünikasyon hizmetleri (erişim ve kullanım için)

Özel ağ hizmetleri

Veri iletim hizmetleri

Diğer telekomünikasyon faaliyetleri

Dar bant internet erişim hizmetleri

Diğer internet telekomünikasyon hizmetleri

Diğer telekomünikasyon hizmetleri

Geniş bant internet erişim hizmetleri

Özel ağ hizmetleri

Veri iletim hizmetleri

Bilgisayar programlama faaliyetleri

Bilgi teknolojisi (BT) tasarım ve geliştirme hizmetleri, uygulamalar için

Bilgisayar danışmanlığı ve bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri

Ağ yönetim hizmetleri

Bilgi teknolojisi (BT) tasarım ve geliştirme hizmetleri, ağ ve sistemler için

Bilgi teknolojisi (BT) teknik danışma hizmetleri

Bilgi teknolojisi (BT) teknik destek hizmetleri

Bilgisayar sistemleri yönetim hizmetleri
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Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri

Bilgisayar ve çevre birimlerinin kurulum hizmetleri

Veri işleme, barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler

Alan sağlama (hosting) hizmetleri

Diğer barındırma ve bilgi teknolojisi (IT) altyapısı sağlama hizmetleri

İnternette reklam alanı satışı (komisyonla olanlar hariç)

Uygulama hizmetleri sağlama

Web portalları

İnternette reklam alanı satışı (komisyonla olanlar hariç)

Web arama portalı içeriği

Haber ajanslarının faaliyetleri

Haber ajansı hizmetleri (gazete ve süreli yayınlara verilen hizmet)

Haber ajansı hizmetleri (ses ve görüntü medyasına verilen hizmet)

Başka yerdde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri

Diğer haber ajansı hizmeti

Merkez bankası faaliyetleri

Kullanılmamış posta, damga veya benzeri pullar; damga pullu kağıtlar; çek defterleri; 
banknot, tahvil, hisse senedi veya senet ve benzeri değerli kağıtlar

Merkez bankası hizmetleri

Diğer parasal aracı kuruluşların faaliyetleri

Diğer kredi verme hizmetleri
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Diğer parasal aracı kuruluşların faaliyetleri

İpotekli konut dışı kredi (tut-sat) verme hizmetleri

İpotekli konut kredisi (tut-sat) verme hizmetleri

İpoteksiz kişisel kredi hizmetleri - ticaret amaçlı olmayan

İpoteksiz ticari kredi verme hizmetleri

Kredi kartı hizmetleri

Mevduat hizmetleri, diğer mudilere verilen

Mevduat hizmetleri, tüzel veya kurumsal mudilere verilen

Holding şirketlerinin faaliyetleri

Holding şirketlerinin hizmetleri

Tröstler, fonlar ve diğer mali birimler

Tröstler, fonlar ve benzeri mali varlıkların hizmetleri

Finansal kiralama

Finansal kiralama hizmetleri

Diğer kredi verme faaliyetleri

Diğer kredi verme hizmetleri

İpotekli konut dışı kredi (tut-sat) verme hizmetleri

İpotekli konut kredisi (tut-sat) verme hizmetleri

İpoteksiz kişisel kredi hizmetleri - ticaret amaçlı olmayan

İpoteksiz ticari kredi verme hizmetleri

Kredi kartı hizmetleri
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Sigorta ve emeklilik fonları hariç diğer finansal hizmet faaliyetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mali hizmetler - yatırım bankacılığı, sigorta ve 
emeklilik hizmetleri hariç

Yatırım bankacılığı hizmetleri

Hayat sigortası

Hayat sigortası hizmetleri

Kaza ölümleri ve sakatlıkları sigortası hizmetleri

Sağlık sigortası hizmetleri

Hayat sigortası dışındaki sigortalar

Deniz, hava ve diğer taşımacılık sigorta hizmetleri

Diğer mallar sigorta hizmetleri

Genel mali sorumluluk sigortası hizmetleri

Hayat sigortası dışındaki diğer sigorta hizmetleri

Kredi ve kefalet sigortası hizmetleri

Motorlu araçlar sigorta hizmetleri

Sağlık sigortası hizmetleri

Yolculuk sigortası hizmetleri

Yük sigortası hizmetleri

Reasürans

Deniz, hava ve diğer taşımacılık reasürans hizmetleri

Diğer mülkiyet reasürans hizmetleri

Genel mali sorumluluk reasürans hizmetleri

Hayat dışı diğer reasürans hizmetleri
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Reasürans

Hayat reasürans hizmetleri

Kaza ve sağlık reasürans hizmetleri

Kredi ve kefalet reasürans hizmetleri

Motorlu araçlar reasürans hizmetleri

Yük reasürans hizmetleri

Emeklilik fonları

Bireysel emeklilik hizmetleri

Grup emeklilik hizmetleri

Finansal piyasaların yönetimi

Finansal piyasalarda operasyonel hizmetler

Finansal piyasaları düzenleme hizmetleri

Mali piyasaların yönetimine ilişkin diğer hizmetler

Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı

Emtia sözleşmesi aracılık hizmetleri

Kambiyo hizmetleri (döviz büroları da dahil)

Menkul kıymet aracılık hizmetleri

Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer 
faaliyetler

Başka yerde sınıflandırılmamış, mali hizmetlere yardımcı diğer servisler

Birleşme ve devir hizmetleri

Finansal danışmanlık hizmetleri
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Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer 
faaliyetler

Finansal işlemler, operasyon ve takas merkezi hizmetleri

İşletme finansmanı ve risk sermayesi hizmetleri

Koruma hizmetleri

Menkul kıymetlerin operasyon ve takas işlemleri hizmetleri

Yatırım bankacılığına ilişkin diğer hizmetler

Yatırım ortaklığı hizmetleri

Risk ve zarar değerlemesi

Sigorta tazminatları kararlaştırma hizmetleri

Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri

Sigorta komisyonculuğu ve acente hizmetleri

Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler

Aktüeryaya ilişkin hizmetler

Sigorta ve emeklilik fonunana ilişkin diğer yardımcı hizmetler

Fon yönetimi faaliyetleri

Emeklilik fonu yönetim hizmetleri

Portföy yönetim hizmetleri - emeklilik fonu hariç

Kendine ait veya kiralanan gayrimenkul ile yapılan gayrimenkul 
faaliyetleri

Boş ve bölünmüş arazilerin ticareti hizmetleri

Devremülk malların ticareti hizmetleri
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Kendine ait veya kiralanan gayrimenkul ile yapılan gayrimenkul 
faaliyetleri

Kiralama veya leasing hizmetleri, kendine ait veya kiralanmış olan ikamet amaçlı 
malların

Konut binaları ticareti hizmetleri

Konut dışı binaların kiralaması veya finansal işletilmesi hizmetleri, -kendine ait veya 
kiralanmış olan konut dışı malların

Konut dışı binaların ticareti hizmetleri

Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olan gayrimenkul faaliyetleri

Arazi satış hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

Devremülk malların satış hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

Devremülklerin yönetim hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

Gayrimenkul ekspertiz hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

İkamet amaçlı gayri menkullerin yönetim hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı 
olarak (kendine ait devremülk mallar hariç)

Konut dışı bina satış hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

Konut dışı mülklerin yönetim hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak

Konut satış hizmetleri, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak (kendine ait 
devremülk mallar hariç)

Hukuk faaliyetleri

Arabuluculuk ve uzlaştırma hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hukuki hizmetler

Hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri - diğer hukuk alanlarıyla ilgili olarak

Hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri, ceza hukukuyla ilişkili

Hukuki evrak ve sertifika hizmetleri
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Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği 

Bireysel vergi düzenleme ve planlama hizmetleri

Bordro hizmetleri

Defter tutma hizmetleri

Kurumlar vergisi danışmanlık ve düzenleme hizmetleri

Mali denetim hizmetleri

Muhasebe hizmetleri

İdare merkezi faaliyetleri

Ticari marka ve imtiyaz (franchise)

İdari danışmanlık faaliyetleri

Borç ödeme güçlüğü ve kayyumluk hizmetleri

Diğer işletme danışmanlık hizmetleri

Diğer yönetim hizmetleri - inşaat proje yönetim hizmetleri hariç

Halkla ilişkiler hizmetleri

İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı hizmetleri

İş süreçleri yönetim hizmetleri

Mali yönetim danışmanlığı hizmetleri

Operasyon yönetim danışmanlığı hizmetleri

Pazarlama yönetim danışmanlığı hizmetleri

Stratejik yönetim danışmanlığı hizmetleri

Tedarik zinciri ve diğer yönetim danışmanlığı hizmetleri

Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık

Harita yapım hizmetleri
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Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık

Jeofizik hizmetleri

Jeolojik ve jeofizik danışmanlık hizmetleri

Kırsal alan planlama hizmetleri

Maden arama ve etüt (inceleme)

Mimari danışmanlık hizmetleri (Peyzaj hariç)

Mimarlık hizmetleri, ikamet amaçlı bina projeleri için

Mimarlık hizmetleri, ikamet amaçlı olmayan bina projeleri için

Mühendislik danışmanlık hizmetleri

Mühendislik hizmetleri (su, kanalizasyon ve drenaj projeleri için)

Mühendislik hizmetleri, atık yönetimi projeleri için (tehlikeli ve tehlikesiz atıklar)

Mühendislik hizmetleri, bina projeleri için

Mühendislik hizmetleri, diğer projeler için

Mühendislik hizmetleri, enerji projeleri için

Mühendislik hizmetleri, sanayi ve imalat projeleri için

Mühendislik hizmetleri, telekomünikasyon ve yayıncılık projeleri için

Mühendislik hizmetleri, ulaştırma projeleri için

Peyzaj mimarisi hizmetleri

Peyzaj mimarlığı danışmanlık hizmetleri

Plan (proje) ve çizim, mimari, mühendislik, sanayi, topografi vb. amaçlı olanlar, 
orijinalleri elle çizilmiş olanlar; el çizimi metinler; fotografik çoğaltılmış kopyalar ile 
bunların karbon kopyaları

Proje alanı için master planı (nazım imar planı, vaziyet planı vb.) hazırlama hizmetleri


Proje yönetim hizmetleri, inşaat projeleri için

Şehir planlama hizmetleri

Tarihi restorasyon mimarlık hizmetleri

Yer yüzeyi araştırma hizmetleri
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Teknik test ve analiz faaliyetleri

Diğer teknik test ve analiz hizmetleri

Kara yolu taşıma araçlarının teknik kontrol hizmetleri

Test ve analiz hizmetleri, bileşim ve saflık konularında

Test ve analiz hizmetleri, entegre mekanik ve elektrik sistemleri konularında

Test ve analiz hizmetleri, fiziksel özellikler konusunda

Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme 
faaliyetleri

Araştırma ve deneysel geliştirme hizmetleri, bioteknoloji konusunda

Araştırma ve deneysel geliştirme hizmetleri, diğer doğal bilimler konusunda

Araştırma ve deneysel geliştirme hizmetleri, diğer mühendislik ve teknoloji 
konusunda

Araştırma ve deneysel geliştirme hizmetleri, disiplinlerarası konularda

Araştırma ve deneysel geliştirme hizmetleri, fiziki bilimler konusunda

Araştırma ve deneysel geliştirme hizmetleri, kimya ve biyoloji konusunda

Araştırma ve deneysel geliştirme hizmetleri, tıp bilimleri ve eczacılık konusunda

Araştırma ve deneysel geliştirme hizmetleri, zirai bilimler konusunda

Özgün araştırma ve geliştirme

Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme 
faaliyetleri

Araştırma ve deneysel geliştirme hizmetleri - diğer beşeri bilimler konusunda

Araştırma ve deneysel geliştirme hizmetleri - iktisat konusunda

Araştırma ve deneysel geliştirme hizmetleri, diğer sosyal bilimler konusunda

Araştırma ve deneysel geliştirme hizmetleri, disiplinlerarası konularda
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Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme 
faaliyetleri

Araştırma ve deneysel geliştirme hizmetleri, hukuk konusunda

Araştırma ve deneysel geliştirme hizmetleri, psikoloji konusunda

Araştırma ve deneysel geliştirme hizmetleri, yabancı dil ve edebiyat konusunda

Özgün araştırma ve geliştirme

Reklamcılık

Diğer reklam alanı veya süresi satışı (komisyonla olanlar hariç)

Diğer reklamcılık hizmetleri

Posta yoluyla doğrudan pazarlama ve reklam hizmetleri

Reklam yer veya zamanının satın alınması veya satışı, komisyonla

Tüm hizmetlerin bir arada verildiği reklamcılık hizmetleri

Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri

Pazar araştırması ve kamuoyu araştırma hizmetleri

Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri

Diğer uzmanlaşmış tasarım hizmetleri

Endüstriyel tasarım hizmetleri

İç tasarım hizmetleri

Özgün tasarımlar

Fotoğrafçılık faaliyetleri

Diğer fotoğrafçılık hizmetleri

Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinlik videoculuğu hizmetleri
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Fotoğrafçılık faaliyetleri

Fotografik plakalar ve filmler, dolu (çekilmiş) ve tab edilmiş, sinematografik olanlar 
hariç

Fotografik plakalar, filmler, kağıtlar ve tekstil ürünler, dolu (çekilmiş) fakat tab 
edilmemiş olanlar

Fotoğraf işleme hizmetleri

Fotoğraf onarma ve rötuşlama hizmetleri

Portre (vesikalık) fotoğrafçılık hizmetleri

Reklam ve ilgili fotoğrafçılık hizmetleri

Uzmanlaşmış fotoğrafçılık hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel, bilimsel ve teknik 
faaliyetler

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilimsel ve teknik danışmanlık hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer destek hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer tüm profesyonel, bilimsel ve teknik danışmanlık 
hizmetleri,

Çevre danışmanlığı hizmetleri

Güvenlik danışmanlığı hizmetleri

Hava tahmini ve meteorolojik hizmetler

Tercüme ve tefsir hizmetleri

Veterinerlik hizmetleri

Diğer veterinerlik hizmetleri

Veterinerlik hizmetleri, çiftlik hayvanları için

Veterinerlik hizmetleri, ev hayvanları için
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Motorlu taşıtların kiralanması ve leasingi

Leasing veya kiralama hizmetleri, operatörü olmaksızın eşya taşıma araçları için

Leasing veya kiralama hizmetleri, operatörü olmaksızın otomobil ve hafif 
kamyonetler için

Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi

Leasing veya kiralama hizmetleri, eğlenme ve dinlenme ekipmanları için

Video kasetlerinin ve disklerin kiralanması

Leasing veya kiralama hizmetleri, video kaset ve diski

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması 
ve leasingi

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer malların leasingi ve kiralama hizmetleri

Leasing veya kiralama hizmetleri, ev mefruşatı için

Leasing veya kiralama hizmetleri, hobi faaliyetlerinde amatörlerin kullanabileceği 
makine ve ekipmanlar için

Leasing veya kiralama hizmetleri, mobilya ve diğer ev eşyaları için

Leasing veya kiralama hizmetleri, tekstil, giysi ve ayakkabı için

Leasing veya kiralama hizmetleri, televizyon, radyo, video ve ilgili ekipman ve 
aksesuarlar için

Diğer makine, teçhizat ve eşyanın kiralanması ve leasingi

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine ve ekipmanların operatörü olmaksızın 
leasingi ve kiralanması

Leasing veya kiralama hizmetleri, bilgisayarlar için

Leasing veya kiralama hizmetleri, büro makine ve ekipmanları için (bilgisayarlar hariç)

Leasing veya kiralama hizmetleri, konteynerler için
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Diğer makine, teçhizat ve eşyanın kiralanması ve leasingi

Leasing veya kiralama hizmetleri, mürettabatı olmaksızın hava taşıtları için

Leasing veya kiralama hizmetleri, mürettebatı olmaksızın deniz taşıtları için

Leasing veya kiralama hizmetleri, operatörü olmaksızın demiryolu araçları için

Leasing veya kiralama hizmetleri, operatörü olmaksızın diğer kara taşıma ekipmanları 
için

Leasing veya kiralama hizmetleri, operatörü olmaksızın inşaat makineleri ve 
ekipmanları için

Leasing veya kiralama hizmetleri, operatörü olmaksızın tarım makineleri ve 
ekipmanları için

Leasing veya kiralama hizmetleri, operatörü olmaksızın telekomünikasyon 
ekipmanları için

Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve 
benzer ürünlerin finansal kiralanması

Lisans hizmetleri, diğer fikri mülkiyet ürünlerinin kullanım hakkı için

Lisanslama hizmetleri, araştırma ve geliştirme ürünlerinin kullanım hakkı için

Lisanslama hizmetleri, maden çıkarım ve değerleme kullanım hakkı için

Lisanslama hizmetleri, ticari markanın ve imtiyazın (franchise) kullanım hakkı için

İşe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri

Sözleşmeli personel işe alma hizmetleri veya sözleşmeli personel işe yerleştirme 
hizmetleri

Sürekli istihdam hizmetleri, yönetici araştırma hizmetleri hariç

Yönetici araştırma hizmetleri

Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri

Geçici iş bulma acenta hizmetleri
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Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri

İşe alınmış geçici personeli  daimi yerleştirme hizmetleri 

Diğer insan kaynaklarının sağlanması

Ortak istihdam edilecek personeli işe alma hizmetleri

Uzun dönemli personel işe alma (bordrolu) hizmetleri 

Seyahat acentesi faaliyetleri

Rezervasyon hizmetleri, gemi seyahati için

Rezervasyon hizmetleri, havayolları için

Rezervasyon hizmetleri, konaklama için

Rezervasyon hizmetleri, paket tur için

Tur operatörü faaliyetleri

Tur operatör hizmetleri

Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler

Başka yerde sınıflandırılımamış, diğer ulaşıım düzenleme ve reservasyon hizmetleri

Devremülk mübadele hizmetleri

Rezervasyon hizmetleri - etkinlik biletleri, eğlence ve dinlence hizmetleri ve diğer 
rezervasyolar hizmetleri

Rezervasyon hizmetleri, araç kiralama için

Rezervasyon hizmetleri, demiryolları için

Rezervasyon hizmetleri, konaklama için

Rezervasyon hizmetleri, otobüsler için

Turist rehberlik hizmetleri
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Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler

Turizm destek hizmetleri

Ziyaretçi bilgi hizmetleri

özel güvenlik faaliyetleri

Diğer güvenlik hizmetleri

Koruma hizmetleri

Zırhlı araç hizmetleri

Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri

Güvenlik sistemleri hizmetleri

Soruşturma faaliyetleri

Soruşturma hizmetleri

Binaların genel temizliği

Genel temizlik hizmetleri

Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri

Dezenfeksiyon ve imha hizmetleri

Diğer hijyenik hizmetler

Pencere temizlik hizmetleri

Süpürme ve kar temizleme hizmetleri

Uzmanlaşmış temizlik hizmetleri

çevre düzenlemesi ve bakım hizmet faaliyetleri
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çevre düzenlemesi ve bakım hizmet faaliyetleri

Peyzaj bakım ve koruma hizmetleri

Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri

Ortak büro yönetim hizmetleri

Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri

Çoğaltma hizmetleri

Doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri

Postalama hizmetleri

çağrı merkezlerinin faaliyetleri

Telefon çağrı merkezi hizmetleri

Telefona dayalı diğer destek hizmetleri

Kongre ve ticari fuar organizasyonu

Kongre asistanlık ve organizasyon hizmetleri

Rezervasyon hizmetleri, -toplantı merkezi, kongre merkezi ve sergi salonu için

Ticari Fuar asistanlık ve organizasyon hizmetleri

Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri

Kredi raporlama hizmetleri

Tahsilat acentesi hizmetleri

Paketleme faaliyetleri

Paketleme hizmetleri
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Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer destek hizmetleri

Posta adres listesi derleme

Genel kamu yönetimi faaliyetleri

Araştırma ve geliştrme için devlet hizmetleri

Başka yerde sıınıflandırılmamış, devletin diğer idari hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer idari kamu hizmetleri

Finansal ve mali hizmetler

Kamu için genel personel hizmetleri

Tüm ekonomik ve sosyal planlama hizmetleri ile istatistiki hizmetler

Yürütme ve yasama hizmetleri

Sosyal güvenlik hariç, sağlık, eğitim, kültürel hizmetler ve diğer sosyal 
hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi

Dinlence, kültür ve dine ilişkin idari hizmetler

Eğitime ilişkin idari hizmetler

İskan ve toplum refahına ilişkin idari hizmetler

Sağlığa ilişkin idari hizmetler

İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri

Çok amaçlı geliştirme projeleriyle ilgili idari hizmetler

Dağıtım ve katering işleri ile otel ve lokantalara ilişkin idari hizmetler

Genel ekonomik, ticari ve işgücü ile ilişkili idari hizmetler

Madencilik, maden kaynakları, imalat ve inşaat ile ilişkili idari hizmetler
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İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri

Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılıkla ilgili idari hizmetler

Turizm işleriyle ilgili idari hizmetler

Ulaştırma ve iletişim ile ilişkili idari hizmetler

Yakıt ve enerjiye ilişkin idari hizmetler

Dışişleri ile ilgili hizmetler

Dış askeri yardımla ilgili hizmetler

Dış ekonomik yardımla ilgili hizmetler

Dışişleri ile ilgili hizmetler, yurt dışında diplomat ve konsolos hizmetleri

Savunma faaliyetleri

Askeri savunma hizmetleri

Sivil savunma hizmetleri

Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler

Diğer kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili idari hizmetler

Mahkemelerle ilgili idari hizmetler

Polis ve yangın söndürme hizmeteri

Suçluların hapsedilmeleri ve ıslahlarıyla ilgili idari hizmetler

Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri

İdari hizmetler - aile ve çocuk yardımıyla ilişkili

İdari hizmetler - hastalık, doğum veya geçici sakatlık tazminatlarıyla ilişkili

İdari hizmetler - işsizlik tazminatına ilişkili
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Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri

İdari hizmetler - kamu personeli emeklilik programı; yaşlılık, maluliyet veya dul ve 
yetimlerle ilişkili

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim

İlköğretim hizmetleri

Okul öncesi eğitim hizmetleri

Genel ortaöğretim

Alt düzey ortaöğretim hizmetleri, genel

Üst düzey ortaöğretim hizmetleri, genel

Teknik ve mesleki ortaöğretim 

Alt düzey ortaöğretim hizmetleri, genel

Üst düzey ortaöğretim hizmetleri, mesleki ve teknik

Yüksek öğretim hizmetleri

Birinci aşama yüksek okul eğitim hizmetleri

İkinci aşama yüksek okul eğitim hizmetleri

Ortaöğretim sonrası yüksek okul seviyesinde olmayan eğitim hizmetleri, genel

Ortaöğretim sonrası yüksek okul seviyesinde olmayan eğitim hizmetleri, mesleki ve 
teknik

Sporlar ve eğlence eğitimi

Spor ve eğlence eğitimi hizmetleri

Kültürel eğitim
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Kültürel eğitim

Kültürel eğitim hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer eğitim ve öğretim hizmetleri

Eğitimi destekleyici faaliyetler

Eğitimi destekleyici hizmetler

Hastane hizmetleri

Hastanede yatan hastalar için ameliyat hizmetleri

Hastanede yatan hastalar için diğer hizmetler

Hastanede yatan hastalar için jinekolojik ve doğum hizmetleri

Hastanede yatan hastalar için psikiyatri hizmetleri

Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri

Dişçilik hizmetleri

Genel tıp hizmetleri

Uzmanlaşmış tıp hizmetleri

İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler

Ambulans hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış insan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler

Doğum ve ilgili hizmetler

Fizyoterapi hizmetleri

Hemşirelik hizmetleri
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İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler

Kan, sperm ve organ bankası hizmetleri

Teşhise yönelik görüntüleme hizmetleri

Tıbbi laboratuvar hizmetleri

Hemşireli yatılı bakım tesisleri

Yatılı sağlık tesislerinin hizmetleri, hastane hizmetlerininkiler hariç

Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı 
bakım faaliyetleri

Yatılı bakım hizmetleri - zihinsel engelli, akıl hastası ve madde bağımlısı çocuklara 
yönelik

Yatılı bakım hizmetleri - zihinsel engelli, akıl hastası ve madde bağımlısı yetişkinlere 
yönelik

Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri

Yatılı kuruluşlar tarafından bedensel engelli genç insanlara verilen yardım hizmetleri

Yatılı kuruluşlar tarafından bedensel engelli yetişkinlere verilen yardım hizmetleri

Yatılı kuruluşlar tarafından yaşlı insanlara verilen yardım hizmetleri

Diğer yatılı bakım faaliyetleri

Çocuklara sağlanan diğer yatılı sosyal hizmetler

Yetişkinlere sağlanan yatılı sosyal hizmetler

Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen 
sosyal hizmetler

Bedensel engelli çocuklara verilen diğer sosyal hizmetler - barınacak yer sağlamaksızın
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Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen 
sosyal hizmetler

Bedensel engelli yetişkinlere verilen diğer sosyal hizmetler - barınacak yer 
sağlamaksızın

Bedensel engelliler için mesleki rehabilitasyon hizmetleri

Yaşlılara verilen diğer sosyal hizmetler - barınacak yere sağlamaksızın

Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler

Barınacak yer sağlanmaksızın verilen yardım hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, çocuklara yönelik

Diğer sosyal hizmetler - barınacak yer sağlamaksızın

Gündüz çocuk bakım (kreş) hizmetleri

İşsiz insanlara verilen mesleki rehabilitasyon hizmetleri

Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri

Diğer gösteri sanatları ve canlı eğlence hizmetleri

Gösteri sanatları etkinliklerinin tanıtımı ve düzenlenmesi hizmetleri

Gösteri sanatları etkinliklerinin yapımı ve sahnelenmesi hizmetleri

Gösteri sanatları hizmetleri

Gösteri sanatları tesislerinin işletilmesi hizmetleri

Lisanslama hizmetleri, eğlence, edebi veya orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için

Resim tabloları, çizimler ve pastel resimler; orijinal gravürler, baskılar ve taşbasması 
resimler (litograf); orijinal heykeller ve büstler, herhangi bir malzemeden

Yazar, bestekar, diğer sanatçıların özgün çalışmaları - gösteri sanatçıları, ressamlar, 
gravürcüler ve heykeltraşlar hariç

Yazar, bestekar, heykeltraş ve diğer sanatçıların hizmetleri - gösteri sanatçıları hariç
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Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri

Arşiv hizmetleri

Kütüphane hizmetleri

Müzelerin faaliyetleri ve tarihi alanların ve yapıların işletilmesi

Koleksiyonlar ve hayvansal, bitkisel, mineralojik, anatomik, tarihsel, etnografik ve 
madeni paralarla ilgili koleksiyoncu malzemeleri; antikalar

Müze hizmetleri - tarihi alanlar ve binalar hariç

Tarihi alanların ve binaların korunması hizmetleri

Botanik ve hayvanat bahçeleri ve milli parklarla ilgili faaliyetler

Botanik ve hayvanat bahçeleri hizmetleri

Koruma altındaki alanlara ilişkin hizmetler - yaban hayatın korunması hizmetleri dahil

Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri

Çevrim içi kumar hizmetleri

Diğer kumar ve müşterek bahis hizmetleri

Spor tesislerinin işletilmesi

Spor ve eğlence amaçlı spor tesisleri işletme hizmetleri

Spor klüplerinin faaliyetleri

Spor kulüpleri hizmetleri

Diğer spor faaliyetleri

Avcılık için destekleyici hizmetler

Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri
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Diğer spor faaliyetleri

Spor hizmetler

Spor ve eğlence amaçlı spor etkinlikleri oluşturulması hizmetleri

Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler

Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri

Lunapark ve benzeri atraksiyon hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer eğlence ve dinlence hizmetleri

Bozuk para veya jetonla çalışan eğlence makineleri hizmetleri

İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri

İş ve işveren kuruluşları tarafından verilen hizmetler

Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri

Mesleki kuruluşlar tarafından verilen hizmetler

Sendika faaliyetleri

Sendikalar tarafından verilen hizmetler

Dini kuruluşların faaliyetleri

Dini hizmetler

Siyasi kuruluşların faaliyetleri

Siyasi kuruluşlar tarafından verilen hizmetler
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Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri

Bağış hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer üye olunan kuruluşlar tarafından verilen 
hizmetler

Çevreci gruplar tarafından verilen hizmetler

Diğer sivil ve sosyal kuruluşlar

Gençlik birlikleri tarafından verilen hizmetler

İnsan hakları kuruluşları tarafından verilen hizmetler

Kültürel ve eğlence birlikleri (spor veya oyunlar hariç)

Özel grupların diğer koruma hizmetleri

Toplumsal hayatı geliştirme ve iyileştirme için diğer destek hizmetleri

Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımı

Bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarım hizmetleri

İletişim araç ve gereçlerinin onarımı

Telekomünikasyon ekipman ve cihazlarının onarım hizmetleri

Tüketici elektronik eşyalarının onarımı

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünlerin kurulum hizmetleri

Tüketici elektroniklerinin bakım ve onarım hizmetleri

Ev eşyalarının ve ev ve bahçe teçhizatının onarımı

Elektrikli ev eşyalarının onarım hizmetleri

Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı
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Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı

Ayakkabı ve deri ürünlerin onarım hizmetleri

Büro ve ev mobilyası onarımı

Mobilya onarım hizmetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer malların bakım ve onarım hizmetleri

Duvar saatlerinin, kol saatlerinin ve mücevherlerin onarım hizmetleri

Giyim-kuşam ve ev tekstillerinin onarım hizmetleri

Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlemesi

Boyama ve renklendirme hizmetleri (imalat aşamasında yapılanlar hariç)

Diğer tekstil temizleme hizmetleri

Kuru temizleme hizmetleri (kürk ürünlerin temizlenmesi dahil)

Para veya jetonla çalışan makinelerle verilen çamaşırhane hizmetleri

Pres ütü hizmetleri (silindir ütü hizmetleri dahil)

Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış, diğer güzellik işlemlerine ilişkin hizmetler

Kozmetik işlemler, manikür ve pedikür hizmetleri

Kuaförlük ve berber hizmetleri

Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler

Cenaze levazımatçılığı hizmetleri

Mezarlık ve ölü yakma hizmetleri
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Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer çeşitli hizmetler

Diğer hayvan çiftlikleri hizmetleri

Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve benzeri yerlerde verilen hizmetler

Refakat (eskort) hizmetleri

Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri

Eviçi hizmetler

Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri

Uluslararası örgütler ve temsilcilikler tarafından sağlanan hizmetler
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