ULUSAL FAALĠYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI – US - 97
SEKTÖR
NO
10
10

KOD
21

ÜRÜN TANIMLAMASI
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERĠ ĠMALATI
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERĠ ĠMALATI

10
10

210
2101
2101.1
2101.1.01
2101.1.01.00
2101.1.02
2101.1.02.13

10

2101.1.02.15

10

2101.1.02.53 Geniş yapraklı ağaçlardan beyazlatılmamış sülfat selülozu (çözünür selüloz hariç)

10

2101.1.02.55

10

2101.1.03

10

2101.1.03.13

10

2101.1.03.15

10

2101.1.03.53

10

2101.1.03.55

10

2101.1.04

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2101.1.04.15
2101.1.04.19
2101.1.04.30

10
10
10
10

10
10
10

KAĞIT HAMURU, KAĞIT VE MUKAVVA ĠMALATI
KAĞIT HAMURU ĠMALATI
Çözünür selüloz
Çözünür selüloz
Sülfat selülozu (Çözünür olmayan)
İğne yapraklı ağaçlardan beyazlatılmamış sülfat selülozu (çözünür selüloz hariç)
İğne yapraklı ağaçlardan yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış sülfat selülozu
(çözünür selüloz hariç)
Geniş yapraklı ağaçlardan yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış sülfat selülozu
(çözünür selüloz hariç)
Sülfitli kimyasal selüloz (Çözünür olmayan)
İğne yapraklı ağaçlardan beyazlatılmamış sülfitli kimyasal selüloz (çözünür selüloz
hariç)
İğne yapraklı ağaçlardan yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış sülfitli kimyasal selüloz
(çözünür selüloz hariç)
Geniş yapraklı ağaçlardan beyazlatılmamış sülfitli kimyasal selüloz (çözünür selüloz
hariç)
Geniş yapraklı ağaçlardan yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış sülfitli kimyasal
selüloz(çözünür selüloz hariç)
Mekanik veya yarı-kimyasal odun hamuru; ağaç harici selüloz içeren diğer
maddelerden yapılan kağıt hamuru
Termo-mekaniksel odun hamuru (TMP)
Diğer mekaniksel odun hamuru
Yarı kimyasal odun hamuru (NSSC selülozu)

2101.1.04.33 Kimyasal-termomekaniksel odun hamuru (CTMP)
2101.1.04.35 Diğer kimyayal-mekaniksel odun hamuru (TCMP, CRMP)
2101.1.04.39
2101.1.04.51
2101.1.04.54
2101.1.04.57
2101.1.04.59
2101.2
2101.2.01
2101.2.01.00
2101.2.02
2101.2.02.00

Diğer yarı kimyasal odun hamuru
Saman selülozu
Kamış selülozu
Kendir selülozu
Diğer lifli selülozik maddelerin hamurları (viskos selülozu v.b.)
KAĞIT VE KARTON ĠMALATI

Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde)
Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde)
El yapımı kağıt ve karton
El yapımı kağıt ve karton
Işığa, ısıya veya elektriğe duyarlı kağıtlara baz olarak kullanılan kağıt ve kartonlar;
2101.2.03
karbon ve duvar kağıdı baz kağıtları
Işığa, ısıya ve elektriye karşı hassaslaştırılmış kağıt veya karton imaline özgü kağıt ve
2101.2.03.11
karton
2101.2.03.15 Ozalit kağıdı

10
10
10
10

Karbon kağıdı imaline özgü kağıtlar(rulo veya tabaka halinde) (evsafı sanayi ve ticaret
bakanlığı'nca belirlenir)
Duvar kağıdı imaline özgü kağıt; elyafı mekanik işlemle elde edilemeyenler veya
2101.2.03.55 mekanik işlemle elde edilen elyaf miktarı toplam elyaf miktarının ağırlık itibariyle
%10'dan fazla olmaya
2101.2.03.59 Diğer duvar kağıdı imaline özgü kağıtlar
2101.2.03.30

2101.2.04

Diğer kağıt ve kartonlar
Baskı yazı kağıtları ve kartonları, mekanik elyaf miktarı toplam elyaf miktarının ağırlık
itibariyle %10 undan fazla olmayanlar; m2 ağırlığı 40gr dan az olanlar
Baskı yazı kağıtları ve kartonları, mekanik elyaf miktarı toplam elyaf miktarının ağırlık
itibariyle %10 undan fazla olmayanlar; m2 ağırlığı 40gr ile 150 gr arasında olanlar
(bobin halinde)
Baskı yazı kağıtları ve kartonları, mekanik elyaf miktarı toplam elyaf miktarının ağırlık
itibariyle %10 undan fazla olmayanlar; m2 ağırlığı 40gr ile 150 gr arasında olanlar
(tabaka halinde)
Baskı yazı kağıtları ve kartonları, mekanik elyaf miktarı toplam elyaf miktarının ağırlık
itibariyle %10 undan fazla olmayanlar; m2 ağırlığı 150gr dan fazla olanlar

10

2101.2.04.10

10

2101.2.04.35

10

2101.2.04.39

10

2101.2.04.50

10

2101.2.04.75

Baskı yazı kağıtları ve kartonları, mekanik elyaf miktarı toplam elyaf miktarının ağırlık
itibariyle %50 den fazla olanlar; m2 ağırlığı 72gr dan az olanlar

10

2101.2.04.79

Baskı yazı kağıtları ve kartonları, mekanik elyaf miktarı toplam elyaf mıktarının ağırlık
itibariyle %10 ile %50 arasında olanlar; m2 ağırlığı 72gr ve daha fazla olanlar

10

2101.2.05

Tuvalet ve temizlik kağıtları, kağıt havlu, peçete ve mendiller; selüloz vatka ve
selüloz elyaf tabakaları (yarı-mamül)

10

2101.2.05.30 Ev işlerinde veya sağlık amacıyla kullanılan kağıtlar: selülöz vatka (yarı-mamül)
Ev işlerinde kullanılan kağıtlar: krepe edilmiş kağıtlar (her bir katının m2 ağırlığı 25 gr
2101.2.05.55
veya daha az olanlar) (yarı-mamül)

10

Ev işlerinde kullanılan kağıtlar: krepe edilmiş kağıtlar (her bir katının m2 ağırlığı 25
gramdan fazla olanlar) (yarı-mamül)

10

2101.2.05.57

10
10
10
10
10
10
10

2101.2.05.90 Ev işlerinde kullanılan diğer kağıtlar (yarı-mamül)
2101.2.06
Kraftlayner (kaplanmamış)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2101.2.06.50 Kraftlayner (beyazlatılmamış)
2101.2.06.90 Kraftlayner (beyazlatılmamışlar hariç)
2101.2.07
Diğer kaplanmamış kraft kağıt ve kartonları; torba imali için kraft kağıtları
2101.2.07.15 Beyazlatılmamış torba imali için kraft kağıtlar
2101.2.07.19 Torba imali için diğer kraft kağıtlar (beyazlatılmamışlar hariç) (kraft ambalaj kağıdı)
Diğer kraft kağıt ve kartonlar; m2 ağırlığı 150 gr veya daha az olanlar (kraft zarf
2101.2.07.33
kağıdı)
Diğer kraft kağıt ve kartonlar; m2 ağırlığı 150 gr ile 225 gr arası olanlar (kraft zarf
2101.2.07.35
kağıdı)
2101.2.07.37 Diğer kraft kağıt ve kartonlar; m2 ağırlığı 225 gr mı geçenler
Torba imali için kraft kağıtlar; krepe edilmiş veya kıvrımlı (kabartma yapılmış veya
2101.2.07.50
perfore edilmiş olsun olmasın) (dış ambalaj kağıdı)
2101.2.08
Yarı kimyasal oluklu mukavva kağıdı (rulo veya tabaka halinde)
2101.2.08.00 Yarı kimyasal oluklu mukavva kağıdı (fluting, NSSC fluting)
2101.2.09
Çok katlı kağıt ve kartonlar (kaplanmamış)
2101.2.09.11 Her katı beyazlatılmış çok katlı kağıt ve kartonlar
2101.2.09.15 Kuşe Bristol kartonu
Sadece bir dış yüzü beyazlatılmış çok katlı kağıt ve kartonlar; testlayner (mermerize
2101.2.09.35
kraftlayner)
2101.2.09.39 Sadece bir dış yüzü beyazlatılmış çok katlı kağıt ve kartonlar; diğerleri (kromo-karton)

Üç veya daha fazla tabakalı olup sadece iki dış tabakası beyazlatılmış çok katlı kağıt
ve kartonlar

10

2101.2.09.50

10

2101.2.09.75 Diğer çok katlı kağıt ve kartonlar; testlayner
2101.2.09.77 Dosyalık karton 300 gr/m2

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2101.2.09.79 Odun karton 500-600 gr/m2
2101.2.09.81 Bilet kartonu
2101.2.09.83 Gri karton
2101.2.09.85 Saman kartonu
2101.2.09.87 Püsüs karton
2101.2.09.95 B.y.s. diğer çok katlı kağıt ve kartonlar
DĠĞER KAPLANMAMIġ KAĞIT VE KARTONLAR; KESĠLMEMĠġ SĠGARA KAĞIDI
2101.2.10
2101.2.10.01 Normal (esmer) sülfit ambalaj kağıdı
2101.2.10.03 Filtrasyon için dokunmamış (non-woven) filtre kağıt ve kartonu

10
10

2101.2.10.04 Beyaz sülfit ambalaj kağıdı
2101.2.10.07 Hutbak kağıdı
Sigara kağıtları (defter veya boru halinde ve genişliği 5 cm.'yi geçmeyen rulolar
2101.2.10.11
halinde olanlar hariç)
2101.2.10.30 Filtre kağıt ve kartonu (büyük rulolar veya tabakalar halinde)
2101.2.10.39 Filtrasyon için diğer filtre kağıt ve kartonu
2101.2.10.40 Keçe kağıdı ve kartonu

10

2101.2.10.50

10
10
10
10

10

Diğer kağıt ve kartonlar; m2 ağırlığı 150 gr ve daha az olanlar (kaplık, kovanlık,
yüksüklük kağılar, II. hamur kağıt, okul kitap kağıdı, pelür kağıt)
Diğer kağıt ve kartonlar; m2 ağırlığı 150 gr veya daha az olanlar, (HS 4801 ile
2101.2.10.61
4805'de yer alanlar), dokunmamış
Diğer kağıt ve kartonlar; m2 ağırlığı 150 gr ve daha az olanlar, (HS 4801 ile 4805'de
yer alanlar), diğerleri
Oluklu kağıt ve karton imalinde kullanılan kağıt ve kartonlar; m2 ağırlığı 150 gr ve
daha az olanlar; (HS 4801 ile 4805'de yer alanlar), diğerleri
Tek katlı testlayner; m2 ağırlığı 150 gr.dan fazla fakat 225 gr.dan az olanlar
Oluklu kağıt ve karton imalinde kullanılan diğer kağıt ve kartonlar; m2 ağırlığı 150
gr.dan fazla fakat 225 gr.dan az olanlar
B.y.s. diğer kağıt ve kartonlar m2 ağırlığı 150 gr.dan fazla fakat 225 gr.dan az olanlar
Atık kağıtlardan yapılmış tek katlı testlayner; m2 ağırlığı 225 gr ve daha fazla olanlar
Atık kağıtlardan yapılmış diğer kağıt ve kartonlar; m2 ağırlığı 225 gr ve daha fazla
olanlar
Mihver kağıdı
Diğer kağıt ve kartonlar; m2 ağırlığı 225 gr ve daha fazla olanlar

10

2101.2.10.64

10

2101.2.10.67

10

2101.2.10.73

10

2101.2.10.75

10
10

2101.2.10.79
2101.2.10.83

10

2101.2.10.85

10
10

2101.2.10.91
2101.2.10.95

10

2101.2.11

10
10
10
10
10
10
10

2101.2.11.10 Pergament kağıtları

10
10

2101.2.12.54 Saman fluting
2101.2.12.57 Şirenz fluting

Pergament kağıtları, yağ geçirmez kağıtlar, çizim kağıtları (aydinger v.b.), kristal kağıt
ve diğer saydam kağıtlar

2101.2.11.30 Yağ geçirmez kağıtlar
2101.2.11.50 Çizim kağıtları
2101.2.11.70
2101.2.12
2101.2.12.30
2101.2.12.51

"Kristal" (glassine); diğer saydam ve yarı saydam kağıtlar
Karma kağıt ve kartonlar (yüzeyi kaplanmamış, emprenye edilmemiş)
Bitüm, zift veya asfalt ile lamine edilmiş karma kağıt veya kartonlar
İmitasyon kraft

10
10
10
10
10
10

Atık kağıtlardan ve samandan yapılmıĢ diğer karma kağıt ve kartonlar (Ģirenz
kağıdı)
Krepe edilmiĢ, kıvrılmıĢ, kabartma yapılmıĢ veya perfore edilmiĢ b.y.s. kağıt ve
2101.2.13
kartonlar
Diğer kraft kağıtlar, krepe edilmiş veya kıvrımlı (kabartma yapılmış veya perfore
2101.2.13.30
edilmiş olsun olmasın) (torba imali için olanlar hariç)
2101.2.12.59

2101.2.13.50 B.y.s. diğer krepe edilmiş kıvrımlı ve benzeri kağıt ve kartonlar
Yazım, basım veya diğer grafik amaçlı, kaolin veya diğer inorganik maddelerle
2101.2.14
kaplanmış kağıt ve kartonlar (kuşe kağıt ve kartonlar)
Işığa, ısıya ve elektriğe karşı hassaslaştırılmış kağıt veya karton imaline özgü kağıt ve
2101.2.14.35 kartonlar; m2 ağırlığı 150gr veya daha az olanlar ve mekanik lif miktarı %10'dan fazla
olmayan (kuşe kağıt ve kartonlar)

10

2101.2.14.39

Yazı, baskı ve diğer grafik amaçlarla kullanılan kağıtlar ağırlık <= 150gr/m2, mekanik
lif %10'dan az olanlar (kuşe kağıt ve kartonlar)

10

2101.2.14.50

Yazı, baskı ve diğer grafik amaçlarla kullanılan kaplanmış kağıt ağırlık > 150gr/m2 ,
mekanik lif %10'dan az olanlar (kuşe kağıt ve kartonlar)

10

2101.2.14.53

10
10
10
10
10
10
10
10

Yazı, baskı ve diğer grafik amaçlarla kullanılan kaplanmış kağıt ağırlık > 150gr/m2 ,
mekanik lif %10'dan az (rulo halinde) olanlar (kuşe kağıt ve kartonlar)
Yazı, baskı ve diğer grafik amaçlarla kullanılan kaplanmış kağıt ağırlık > 150gr/m2 ,
2101.2.14.55
mekanik lif %10'dan az (tabaka halinde) (kuşe kağıt ve kartonlar)
Yazı, baskı ve diğer grafik amaçlarla kullanılan diğer mekanik grafik kağıt ; mekanik lif
2101.2.14.60
%10'dan fazla (kuşe kağıt ve kartonlar)
Yazı, baskı ve diğer grafik amaçlarla kullanılan diğer mekanik grafik kağıt; mekanik lif
%10'dan fazla (kuşe kağıt ve kartonlar)
Yazı, baskı ve diğer grafik amaçlarla kullanılan diğer mekanik grafik kağıt ; mekanik lif
2101.2.14.79
%10'dan fazla, tabaka halinde (kuşe kağıt ve kartonlar)
2101.2.14.75

Kraft kağıt ve kartonları (kaolin veya diğer inorganik maddelerle kaplanmış) (yazım,
basım veya diğer grafik amaçlı olanlar hariç)
Diğer kraft kağıt ve kartonlar (yazı, baskı ve diğer grafik amaçlarla kullanılanlar hariç)
2101.2.15.30
(sıvanmış olanlar) (iç ambalaj kağıdı)
2101.2.15

2101.2.15.53 Her tabakası beyazlatılmış çok katlı diğer kağıt ve kartonlar (sıvanmış olanlar)
Sadece bir dış tabakası beyazlatılmış çok katlı diğer kağıt ve kartonlar (sıvanmış
2101.2.15.55
olanlar) (formika kraft kağıdı)

10
10

2101.2.15.59 Çok katlı diğer kağıt ve kartonlar (sıvanmış olanlar)
2101.2.15.70 B.y.s. diğer kağıt ve kartonlar

10

2101.2.16

10
10
10

2101.2.16.30 Karbon ve benzeri kopya kağıtları

10

2101.2.17

10
10

2101.2.17.10 Katranlı, bitümlü veya asfaltlı kağıt ve kartonlar
2101.2.17.33 Kendinden yapışkanlı kağıt ve kartonlar

10

2101.2.17.35 Zamklı kağıt ve kartonlar (kendiliğinden yapışkanlılar hariç)
Plastik sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış kağıt ve kartonlar (yapışkan olanlar
2101.2.17.55
hariç) (beyazlatılmış); m2 ağırlığı 150gr'dan fazla olanlar

10
10
10
10

Karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıtlar ve diğer kopyalama veya çıkartma kağıtları
(rulo veya tabaka halinde)

2101.2.16.50 Kendinden kopya eden kağıtlar (otokopi kağıdı)
2101.2.16.90 B.y.s. diğer kopya ve transfer kağıtları
Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz elyaf tabakaları (kaplanmış, emprenye edilmiş,
yüzeyi baskılanmış veya renklendirilmiş) (rulo veya tabaka halinde)

2101.2.17.59 B.y.s.plastik sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış kağıt ve kartonlar
Mum, parafin mumu, stearin, yağ veya gliserin sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış
2101.2.17.70
kağıt ve kartonlar
2101.2.18
Kağıt, karton, selüloz vatka ve yumuşak selüloz tabakaları

10
10
10

2101.2.18.30 Makaraya sarılı kağıt >15cm, (sürekli formlar için, baskılı)

10
10
10

2101.2.18.59 B.y.s.diğer kağıt ve kartonlar, sıvanmış; diğerleri
Kağıt ve karton döküntü ve kırpıntıları
2101.2.19

10

2101.2.18.50 B.y.s. diğer kağıt ve kartonlar, sıvanmış
2101.2.18.55 B.y.s.diğer kağıt ve kartonlar, sıvanmış; dokunmamış

2101.2.19.00 Kağıt ve karton döküntü ve kırpıntıları
OLUKLU KARTON VE MUKAVVA ĠLE KAĞIT VE MUKAVVADAN YAPILAN
2102
AMBALAJLARIN ĠMALATI
OLUKLU KARTON VE MUKAVVA ĠLE KAĞIT VE MUKAVVADAN YAPILAN
AMBALAJLARIN ĠMALATI

10

2102.0

10
10
10
10

2102.0.01
Oluklu kağıt ve kartonlar (rulo veya tabaka halinde)
2102.0.01.00 Oluklu kağıt ve kartonlar (perfore edilmiş olsun veya olmasın)

10
10

2102.0.02.50 Diğer torba ve çantalar (külahlar dahil)
2102.0.03
Oluklu kağıt ve kartondan kutu, koli ve muhafazalar
2102.0.03.00 Oluklu kağıt veya kartondan kutu veya muhafazalar
2102.0.04
Oluksuz kağıt veya kartondan katlanabilir kutu, koli ve muhafazalar
Oluklu olmayan kağıt ve kartondan katlanabilir kutular ve muhafazalar (yumurta kabı
2102.0.04.00
dahil)
2102.0.04.01 Katlanabilir kutular ve diğer paketleme malzemeleri (sıvılar için olanlar)
2102.0.04.03 Kartondan katlanabilir kutular ve diğer paketleme malzemeleri
2102.0.04.05 Sert kartondan katlanabilir kutular ve diğer paketleme malzemeleri

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2102.0.02
Kağıttan torba ve çantalar, kesekağıtları
2102.0.02.30 Taban genişliği 40cm veya daha fazla olan torbalar ve çantalar

2102.0.04.07 Kartondan ve sert kartondan mostra (display)
Oluklu kağıt veya kartondan katlanabilir kutular ve muhafazalar; diğerleri (yumurta
2102.0.04.09
kabı /viol dahil)
Büro, mağaza gibi yerlerde kullanılan dosya kutuları, mektupluklar v.b. kutular
2102.0.05
(kağıttan)
2102.0.05.30 Diğer ambalaj kutuları (plak poşetleri dahil)
2102.0.05.33 Karma kutu tambur ve göbekleri (composite cans drums and cores)
2102.0.05.35 Paketleme ürünleri, plak poĢetleri, yumuĢak paketleme kapları

10

2102.0.05.39 B.y.s. diğer paketleme ürünleri
Bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan türden evrak kutuları, mektup
2102.0.05.50
kutuları ve benzeri eşya
DĠĞER KAĞIT VE MUKAVVA ÜRÜNLERĠ ĠMALATI
2109

10

2109.1

10
10

10

2109.1.01
2109.1.01.10
2109.1.01.33
2109.1.01.35
2109.1.01.50

10

2109.1.02

10
10

2109.1.02.10 Hijyenik havlu , tampon ve benzeri eşya; (kağıt selülöz vatka v.b.den)
2109.1.02.30 Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşyalar (kağıttan)

10
10

2109.1.02.33 Bebek bezleri (kağıttan)
2109.1.02.35 İdrarını tutamayan yetişkinler için hijyenik eşyalar

10

10
10

KAĞITTAN YAPILAN EV EġYASI VE SIHHĠ MALZEMELER ĠLE TUVALET
GEREÇLERĠNĠN ĠMALATI
Tuvalet kağıdı, kağıt mendil, kağıt havlu, peçete v.b. temizlik kağıtları
Tuvalet kağıtları
Mendiller, kurulama veya yüz silme kağıtları (kutu mendil)
El havluları (kağıt selüloz vatka v.b.den)
Masa örtüleri ve sofra peçeteleri (kağıt selülöz vatka v.b.den)
Kağıt, kağıt hamuru, selüloz vatka ve selüloz elyaf tabakalarından sıhhi malzemeler,
hastane malzemeleri, giyim eşyaları ve aksesuarları

10
10
10

2109.1.02.50 Giyim eşyası ve aksesuarı (kağıt selülöz vatka v.b.den)

10
10

2109.1.03.00 Kağıt veya kartondan tepsi, tabak, kase, bardak v.b.
KAĞIT KIRTASĠYE MALZEMELERĠ ĠMALATI
2109.2

10

2109.2.01

10
10
10
10
10
10

2109.2.01.13 Karbon kağıtları ve benzeri kopya kağıtları
2109.2.01.15 Kendinden kopya eden kağıt (otokopi kağıdı)

10
10

2109.2.01.53 Zamklı kağıtlar (şerit veya rulo halinde)
2109.2.01.55 YapıĢkanlı kağıtlar (kendinden yapıĢkanlar hariç) (Ģerit veya rulo halinde)

10

2109.2.02

10
10
10

2109.1.02.90 B.y.s. kağıttan v.b. hijyenik eşyalar (evlerde ve hastanelerde kullanılan)
Kağıt veya kartondan tepsi, tabak, kase, bardak v.b.
2109.1.03

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

2109.2.01.17 Mumlu teksir kağıdı (stensil)
2109.2.01.19 Diğer kopya veya transfer kağıtları; kağıttan ofset plakalar
2109.2.01.30 Kendinden yapışkan kağıtlar (şerit veya rulo halinde)
2109.2.01.50 Zamklı veya yapışkan kağıtlar (kendinden yapışkanlar hariç) (şerit veya rulo halinde)

Kağıt veya kartondan zarflar, mektup kartları, basılı olmayan kartpostallar ve bunların
kartondan kutuları
2109.2.02.30 Zarflar (cep zarfları da dahil)
2109.2.02.50 Mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları
Kağıt veya kartondan kutular, poşetler ve benzeri diğer zarflar içine takım halinde
2109.2.02.70
yerleştirilmiş olanlar
Yazım, basım veya diğer grafik amaçlar için baskılı, kabartmalı ya da perfore edilmiş
diğer kağıt ve kartonlar
Yazım, çizim veya diğer grafik amaçlar için baskılı, kabartılmış veya perfore edilmiş
kağıt veya kartonlar
Büro makineleri ve benzeri makineler için şerit veya rulo halindeki kağıt ve kartonlar
B.y.s. yazım, çizim veya diğer grafik amaçlar için kağıt ve kartonlar
DUVAR KAĞIDI ĠMALATI
Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları; pencere kağıtları
İşlenmeden boyanmış kağıtlar "ingarin"
Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtülü, kabartmalı, boyalı,
desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat plastikle sıvanmış veya
kaplanmış kağıttan mey
Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu
maddeler birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun,
olmasın) kaplanmı
Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürtüklenmiş, kabartılmış, yüzeyi
boyanmış, yüzeyi motif baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore edilmiş koruyucu
şeffaf plastik maddelerle
Dokuma duvar kaplamaları
Dokuma duvar kaplamaları
B.Y.S. DĠĞER KAĞIT VE KARTON ÜRÜNLERĠ ĠMALATI

10

2109.2.03

10

2109.2.03.30

10
10
10
10
10

2109.2.03.55
2109.2.03.59
2109.3
2109.3.01
2109.3.01.10

10

2109.3.01.30

10

2109.3.01.50

10

2109.3.01.90

10
10
10
10
10

2109.3.02

10
10

2109.4.02
Kağıt veya kartondan etiketler
2109.4.02.35 Baskılı kağıt veya kartondan etiketler (kendinden yapışkanlı olanlar)

10
10

2109.4.02.39 Baskılı kağıt veya kartondan etiketler (diğerleri)
2109.4.02.55 Kağıt veya kartondan etiketler (baskısız)(kendinden yapışkanlı olanlar)

10

2109.4.02.59 Kağıt veya kartondan etiketler (baskısız)(diğerleri)

2109.3.02.00
2109.4

2109.4.01
Kağıt veya karton esaslı yer döşemeleri
2109.4.01.00 Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları (ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın)

10
10
10
10
10

2109.4.03

Kağıt hamurundan filtre edici bloklar, levha ve tabakalar

2109.4.03.00 Kağıt hamurundan filtre edici bloklar, levha ve tabakalar
Sigara kağıdı; bobin, makara, masura v.b. destekler; filtre kağıdı veya kartonu; b.y.s.
2109.4.04
diğer kağıt veya mukavva eşyalar
2109.4.04.13 Defter veya boru halinde sigara kağıdı

10

2109.4.04.15 Genişliği 5cm'yi geçmeyen rulolar halinde sigara kağıtları
Dokumaya elverişli ipliklerin sarılmasına özgü kağıt hamurundan, kağıttan veya
2109.4.04.20 kartondan bobinler, masuralar ve benzeri mesnetler (perfore edilmiş veya
sertleştirilmiş olsun olmasın)
B.y.s. kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan bobinler, masuralar, makaralar ve
2109.4.04.30
benzeri mesnetler (perfore edilmiş veya sertleştirilmiş olsun olmasın) (tambur)
Düz ve yassı malzemeleri sarmak için kağıt veya kartondan silindirik bobin ve
2109.4.04.33
masuralar
2109.4.04.39 Kağıt veya benzeri maddelerden diğer bobin, tüp vb. eşyalar

10
10
10
10

2109.4.04.51
2109.4.04.53
2109.4.04.55
2109.4.04.57

10
10
10

10

Filtre , kağıt ve kartonu (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş)
Kart delme makinelerinde kullanılan delinmemiş kartlar (şerit halinde olsun olmasın)
Kaydedici cihazlara özgü diyagram kağıtları (bobin tabaka veya disk halinde)
Kağıt hamurundan preslenmiş veya kalıplanmış eşyalar
Kağıt veya kartondan diğer eşyalar; jakar ve benzeri makineler için perfore edilmiş
2109.4.04.71
olanlar ve contalar

10
10
10
10

2109.4.04.73 Kağıt veya kartondan diğer eşyalar; yelpazeler, sapları ve saplarının aksamı
2109.4.04.75 Kağıt veya kartondan diğer eşyalar; zamklı veya yapışkan kağıt

10
10

2109.4.04.95 Kağıt veya kartondan diğer eşyalar; bardak altlıkları
2109.4.04.99 Kağıt veya kartondan diğer eşyalar; diğerleri

2109.4.04.77 Kağıt veya kartondan diğer eşyalar; ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş olanlar
2109.4.04.90 Kağıt veya kartondan diğer eşyalar; diğerleri

