ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI – US - 97
SEKTÖR
NO
19
19

KOD
26

19
19

261
2610
2610.1

19

2610.1.01

19

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

ÜRÜN TANIMLAMASI
METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI
CAM VE CAM ÜRÜNLERİ İMALATI
CAM VE CAM ÜRÜNLERİ İMALATI
DÜZ CAM İMALATI

Dökülmüş, haddeden geçirilmiş, rulo hale getirilmiş veya üflenmiş cam (levha halinde)
(başka işlemden geçirilmemiş)
Optik camdan (dökme veya haddeden geçirilmiş) takviye edimemiş levhalar - kütle
2610.1.01.13 halinde boyanmış, ışık geçirmez hale getirilmiş, kaplanmış ya da emici veya yansıtıcı
bir tabakası olanlar
Diğer camlardan (dökme veya haddeden geçirilmiş) takviye edilmemiş levhalar - kütle
2610.1.01.15 halinde boyanmış, ışık geçirmez hale getirilmiş, kaplanmış ya da emici veya yansıtıcı
bir tabakası olanlar
2610.1.01.30 Takviye edilmiş (telli) levhalar (dökme veya haddeden geçirilmiş camdan)
2610.1.01.50 Profiller (dökme veya haddeden geçirilmiş camdan)
2610.1.01.71 Buzlu cam (emprime cam)
2610.1.01.75 Kütle halinde boyanmış, ışık geçirmez hale getirilmiş çekme veya üfleme optik cam
Kütle halinde boyanmış, ışık geçirmez hale getirilmiş çekme veya üfleme antik cam
2610.1.01.79
veya sera camı
Float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam (levha halinde) (başka işlemden
2610.1.02
geçirilmemiş) (emici veya yansıtıcı tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde
işlenmemiş)
2610.1.02.12 Takviye edilmemiş float cam (yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar)
Takviye edilmemiş float cam, yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış camlar (emici veya
2610.1.02.14
yansıtıcı tabakası olan) - kalınlık <= 3,5 mm.
Takviye edilmemiş float cam, yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış camlar (emici veya
yansıtıcı tabakası olan) - kalınlık > 3,5 mm.
Takviye edilmemiş float cam, yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış camlar - kütle halinde
2610.1.02.30
boyanmış, ışık geçirmez hale getirilmiş, kaplanmış veya sadece cilalanmış
2610.1.02.17

19

2610.1.02.80

19

2610.2

19

2610.2.01

19

2610.2.01.50

19

2610.2.01.90

19

2610.2.02

19

2610.2.02.15

19

2610.2.02.19

19

2610.2.02.30

B.y.s. diğer float cam; yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış diğer camlar (takviye edilmiş
olanlar dahil)
DÜZ CAMIN ŞEKİLLENDİRİLMESİ VE İŞLENMESİ
Kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye yapılmış veya
başka bir şekilde işlenmiş, fakat başka maddelerle çerçevelenmemiş veya
donatılmamış cam levha
Kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye yapılmış veya
başka şekilde işlenmiş fakat diğer maddelerle çerçevelenmemiş ve donatılmamış
optik cam
Kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye yapılmış veya
başka şekilde işlenmiş fakat diğer maddelerle çerçevelenmemiş ve donatılmamış
diğer camlar
Emniyet camları
Sertleştirilmiş emniyet camları (temperlenmiş) - motorlu araçlarda kullanılmaya uygun
olanlar
Sertleştirilmiş emniyet camları (temperlenmiş) - diğer araçlarda kullanılmaya uygun
olanlar
B.y.s. sertleştirilmiş emniyet camları (temperlenmiş)

Lamine edilmiş emniyet camları - diğer araçlarda (uçak, gemi, uzay araçları)
kullanılmaya uygun olanlar

19

2610.2.02.53

19

2610.2.02.61 Bombeli oto camı

19
19
19
19
19
19
19
19

2610.2.02.65 Rezistanslı oto camı
2610.2.02.69 Lamine edilmiş diğer emniyet camları - motorlu araçlarda kullanılmaya uygun olanlar

19

2610.3.01.10

19

19

2610.3.01.53
2610.3.01.55
2610.3.01.57
2610.3.01.59

19

2610.3.01.70

19
19

2610.3.01.90
2610.3.02

19

2610.3.02.15

19

2610.3.02.19

19

2610.3.02.35

19
19
19

2610.3.02.39
2610.3.02.53
2610.3.02.55

19

2610.3.03

19

2610.3.03.10

19

2610.3.03.30

19

2610.3.03.50

19

2610.3.03.60

19

2610.3.03.70

19
19
19
19
19

2610.3.03.80
2610.3.04
2610.3.04.00
2610.4
2610.4.01

19
19
19

2610.4.01.10 Cam elyafından 3 mm. ila 50 mm. uzunlukta kırpılmış iplikler
2610.4.01.30 Cam elyafından fitiller
2610.4.01.50 Cam elyafından diğer eşyalar

19
19

2610.2.02.70 B.y.s. lamine edilmiş emniyet camları (kurşun geçirmez camlar)
2610.2.03
Çok katlı yalıtım camları; cam aynalar
2610.2.03.50 Taşıtlar için dikiz aynaları
2610.2.03.90 Diğer cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın)
ÇUKUR CAM İMALATI
2610.3
2610.3.01

Şişe, damacana, kavanoz, çanak ve tüpler (ampuller hariç); cam tıpa ve kapaklar
Camdan konserve kavanozları (steril işlemine uygun); camdan tıpa, kapak ve
benzerleri
Gıda ve içecekler için şişeler - renksiz camdan olanlar
Gıda ve içecekler için şişeler - renkli camdan olanlar
Gıda ve içecekler için şişeler - kapasite < 0, 15 lt.
Gıda ve içecekler için diğer kaplar (şişeler hariç)
Eczacılık ürünlerinin naklinde veya ambalajlanmasında kullanılmaya elverişli kaplar
(kapasite <= 0.33 lt.)
Diğer ürünlerin naklinde veya ambalajlanmasında kullanılmaya elverişli kaplar
Bardaklar (cam seramiğinden olanlar hariç)
Kurşun kristalinden el imali olan bardaklar - kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
olanlar
Kurşun kristalinden el imali olan bardaklar - diğerleri
Kurşun kristalinden makine imali olan bardaklar - kesilmiş veya başka şekilde
dekorlanmış olanlar
Kurşun kristalinden makine imali olan bardaklar - diğerleri
El imali olan bardaklar (kurşun kristalinden olanlar hariç)
Sertleştirilmiş camdan makine imali olan bardaklar (kurşun kristalinden olanlar hariç)
Büro, tuvalet veya diğer iç mekanların dekorasyonunda v.b. kullanılan, camdan
yapılmış eşyalar
Sofra (bardaklar hariç) ve mutfak işlerinde kullanılan cam eşya - kurşun kristalinden el
imali olanlar
Sofra (bardaklar hariç) ve mutfak işlerinde kullanılan cam eşya - kurşun kristalinden
makine imali olanlar
Sofra (bardaklar hariç) veya mutfak işlerinde kullanılan cam eşya - 0° c ile 300° C'ler
arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5x10e-6 / kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı)
camdan olanlar
Sofra, mutfak ve benzeri işler için cam eşya - cam seramiğinden olanlar
Sofra (bardaklar hariç) ve mutfak işlerinde kullanılan cam eşya - sertleştirilmiş
camdan makine imali olanlar
Sofra (bardaklar hariç) ve mutfak işlerinde kullanılan cam eşya - el imali olanlar
Vakumlu kaplar için camdan iç yüzeyler
Vakumlu kaplar için camdan iç yüzeyler
CAM ELYAFI İMALATI
Cam elyafından yapılmış fitiller, iplikler ve kırpılmış iplik telleri

19
19
19
19
19
19

2610.4.01.70 Cam elyaf ştapelinden diğer eşyalar
Cam elyafından cam tülü, örtü, keçe, şilte, pano v.b. eşyalar (dokunmuş kumaşlar
2610.4.02
hariç)
2610.4.02.10 Cam elyafından keçeler (cam yünü dahil)
2610.4.02.30 Cam tülü (cam yünü dahil) (fibro cam)
2610.4.02.50 Örtüler, şilteler, panolar ve benzeri dokunmamış mensucattan eşya (cam elyafından)
Dökme veya küme halinde dokumaya elverişli olmayan liflerden ve cam elyafından
2610.4.02.93
yapılan diğer eşyalar

19

2610.4.02.95 Boru ve tüplerin izolasyonuna özgü kokiller ve muhafazalar (cam liflerinden)
2610.4.02.99 Dokumaya elverişli cam elyafından diğer eşyalar
TEKNİK AMAÇLI CAM EŞYALAR DAHİL, DİĞER CAM İMALATLARI
2610.5

19

2610.5.01

19
19
19

19
19
19
19

2610.5.01.10 Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam
2610.5.01.30 İşlenmemiş cam bilyeler, çubuklar
2610.5.01.50 İşlenmemiş cam borular
Dökme veya kalıp camdan blokları, tuğlalar, karolar ve diğer eşyalar; kurşunlu
2610.5.02
lambalar ve benzerleri; blok, levha veya benzeri şekillerde, çok gözenekli ve köpüklü
camlar
Dökme veya kalıp camdan döşeme blokları, tuğlalar, karolar ve diğer eşyalar;
2610.5.02.01 kurşunlu lambalar ve benzerleri; blok, levha veya benzeri şekillerde, çok gözenekli ve
köpüklü camlar (cam işlemeciliği)
2610.5.02.11 Cam mozaik
2610.5.02.21 Cam tuğla ve karolar
Elektrik lambaları, katot-ışınlı tüpler ve benzerleri için cam zarflar ile bunların açık ve
2610.5.03
cam parçaları
2610.5.03.00 Açık cam zarflar (elektrik lambaları, katod ışınlı tüpler ve benzerleri için)
Saat ve gözlük camları (optik olarak işlenmemiş); bu camların imalinde kullanılan
2610.5.04
parçalar
Saat camları ve benzeri camlar, numaralı veya numarasız gözlük camları (optik
2610.5.04.00
tarzda işlenmemiş)
Laboratuvarda veya eczacılıkta kullanılan cam eşyalar; hijyenik cam eşyalar; cam
2610.5.05
ampuller
Laboratuvar, eczane ve sağlığı koruyucu cam eşyalar (taksimatlı veya ölçülü olsun
2610.5.05.30
olmasın)
2610.5.05.50 Cam ampüller (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten)
Lamba ve aydınlatma araçlarının cam parçaları; ışıklı levhalar, isim tabelaları ve
2610.5.06
benzerleri
2610.5.06.01 Lamba ve aydınlatma araçlarının cam parçaları
2610.5.06.11 Avize camı, avize damlaları
2610.5.06.21 Işıklı levhalar, isim tabelaları ve benzerleri
2610.5.07
Camdan elektrik izolatörleri
2610.5.07.00 Camdan elektrik izolatörleri
2610.5.08
B.y.s. cam eşyalar
2610.5.08.31 Oto far camı (plastik olanlar hariç)
2610.5.08.35 Sinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar (optik tarzda işlenmemiş)
2610.5.08.50 Dekorasyon için kullanılan cam küpler ve diğer küçük cam eşyalar
2610.5.08.70 Küçük cam eşyalar (inciler, taklit cam boncuklar, taşlar ve benzeri eşyalar)

19
19

2610.5.08.90 Camdan diğer eşyalar
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19
19

19

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

İşlenmemiş külçe cam; işlenmemiş cam bilye, çubuk ve borular (küçük küreler hariç);
cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları

19

2691

YAPI MALZEMELERİ DIŞINDAKİ, ATEŞE DAYANIKLI OLMAYAN SERAMİK EŞYA
İMALATI (ÇANAK, ÇÖMLEK, ÇİNİ, PORSELEN VB.)

19

2691.1

SERAMİK EV VE SÜS EŞYASI İMALATI

19
19
19
19
19

2691.1.01
Porselen veya çini mutfak ve sofra eşyası ile diğer ev ve tuvalet eşyaları
2691.1.01.30 Porselen veya çini sofra ve mutfak eşyası
2691.1.01.33 Porselen veya çini sofra ve mutfak eşyası - tek renkli olanlar
2691.1.01.35 Porselen veya çini sofra ve mutfak eşyası - desenli olanlar

19
19

2691.1.01.50 Porselen veya çini diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (saksı v.b.)
Seramikten mutfak, sofra eşyası, diğer ev ve tuvalet eşyaları (porselen veya çini
2691.1.02
olanlar hariç)
Seramikten sofra ve diğer ev eşyası (porselenden olanlar hariç) - adi topraktan
2691.1.02.10
olanlar
2691.1.02.30 Seramikten sofra ve diğer ev eşyası (porselenden olanlar hariç) - greden olanlar
Seramikten sofra ve diğer ev eşyası (porselenden olanlar hariç) - greden tek renkli
2691.1.02.33
olanlar
Seramikten sofra ve diğer ev eşyası (porselenden olanlar hariç) - greden desenli
2691.1.02.35
olanlar
Seramikten sofra ve diğer ev eşyası (porselenden olanlar hariç) - fayanstan ve ince
2691.1.02.50
çömlekçi eşyasından olanlar
Seramikten sofra ve diğer ev eşyası (porselenden olanlar hariç) - fayanstan ve ince
2691.1.02.53
çömlekçi eşyasından tek renkli olanlar
Seramikten sofra ve diğer ev eşyası (porselenden olanlar hariç) - fayanstan ve ince
2691.1.02.55
çömlekçi eşyasından desenli olanlar
2691.1.02.90 Seramikten sofra ve diğer ev eşyası (porselenden olanlar hariç) - diğerleri
2691.1.03
Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyaları
2691.1.03.30 Porselen veya çini heykelcikler ve diğer süs eşyası
2691.1.03.33 Porselen veya çini heykelcikler ve diğer süs eşyası - tek renkli olanlar
2691.1.03.35 Porselen veya çini heykelcikler ve diğer süs eşyası - desenli olanlar
2691.1.03.50 B.y.s. seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası (porselen veya çini olanlar hariç)
SERAMİKTEN YAPILAN SIHHİ ÜRÜNLERİN İMALATI
2691.2

19

2691.2.01

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

19

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Seramik sıhhi ürünler
Porselen veya çini musluk taşları, lavabolar, lavabo ayakları, küvetler, bideler,
2691.2.01.30 alafranga tuvaletler, rezervuarlar, pisuarlar ve sıhhi tesisatta kullanılan benzeri diğer
eşya
B.y.s. seramikten musluk taşları, lavabolar, lavabo ayakları, küvetler, bideler,
2691.2.01.50 alafranga tuvaletler, rezervuarlar, pisuarlar ve sıhhi tesisatta kullanılan benzeri diğer
eşya (porselen veya çini olanlar hariç)
SERAMİK YALITIM MALZEMELERİ İMALATI
2691.3
2691.3.01
Seramik yalıtım malzemeleri
2691.3.01.33 Seramikten elektrik izalatörleri (metal parçası bulunmayanlar)
Seramikten elektrik izalatörleri (metal parçası bulunanlar) - havai enerji nakil hatları
2691.3.01.35
veya cer hatları için olanlar
2691.3.01.39 Seramikten elektrik izalatörleri (metal parçası bulunanlar) - diğer hatlar için olanlar
Seramikten izole edici bağlantı parçaları - ağırlık itibariyle %80 veya daha fazla metal
2691.3.01.53
oksit içerenler
2691.3.01.55 Seramikten izole edici bağlantı parçaları - diğerleri
TEKNİK AMAÇLI DİĞER SERAMİK ÜRÜNLERİN İMALATI
2691.4
Laboratuvarlarda, kimyasal veya diğer teknik işlerde kullanılan seramik eşyalar
2691.4.01
(porselen veya çini)
Laboratuvarlarda, kimyasal veya diğer teknik işlerde kullanılan seramik eşyalar (porselen veya

2691.4.01.00 çini)

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Laboratuvarlarda, kimyasal veya diğer teknik işlerde kullanılan seramik eşyalar
(diğerleri)
Laboratuvarlarda, kimyasal veya diğer teknik işlerde kullanılan seramik eşyalar
2691.4.02.00
(porselenden olanlar hariç)
2691.4.02

2691.4.02.01 Kimyasal işlerde kullanılan seramik eşyalar; oksitler (porselenden olanlar hariç)
Kimyasal işlerde kullanılan seramik eşyalar; oksit olmayanlar (porselenden olanlar
2691.4.02.02
hariç)
2691.4.02.03 Manyetik işlerde kullanılan seramik eşyalar (porselenden olanlar hariç)
2691.4.02.04 Optik işlerde kullanılan seramik eşyalar (porselenden olanlar hariç)
2691.4.02.05 Mekanik işlerde kullanılan eşyalar - kesim için olanlar (porselenden olanlar hariç)
Mekanik işlerde kullanılan seramik eşyalar - aşınmaya dayanıklı olanlar (porselenden
2691.4.02.06
olanlar hariç)
Mekanik işlerde kullanılan seramik eşyalar - ısıya dayanıklı olanlar (porselenden
2691.4.02.07
olanlar hariç)
2691.4.02.09 Mekanik işlerde kullanılan seramik eşyalar - diğerleri (porselenden olanlar hariç)
B.Y.S. DİĞER SERAMİK ÜRÜNLERİN İMALATI
2691.5
2691.5.01

Tarım, nakliyat ve ambalajlamada kullanılan seramik ürünler
Tarım, nakliyat ve ambalajlamada kullanılan seramik ürünler (yalak, gerdel ve benzeri
diğer kaplar)
B.y.s. diğer seramik eşyalar (inşaat amaçlı olmayan)
B.y.s. diğer porselen veya çini eşyalar
B.y.s. seramikten diğer eşyalar - adi topraktan olanlar
B.y.s. seramikten diğer eşyalar - diğerleri (porselenden ve adi topraktan olanlar hariç)
ATEŞE DAYANIKLI SERAMİK ÜRÜNLERİN İMALATI
ATEŞE DAYANIKLI SERAMİK ÜRÜNLERİN İMALATI

19

2691.5.01.00

19
19
19
19
19
19
19

2691.5.02
2691.5.02.30
2691.5.02.55
2691.5.02.59
2692
2692.0
2692.0.01
Tuğlalar, bloklar, karolar ve benzeri seramik eşyalar
Silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan tuğlalar, bloklar, karolar ve
2692.0.01.00
benzeri seramik eşyalar
İnşaat amaçlı, ateşe dayanıklı tuğlalar, bloklar, karolar ve benzeri seramik eşyalar
2692.0.02
(silisli fosil unları veya topraklarından olanlar hariç)
Ateşe dayanıklı tuğlalar, bloklar, karolar ve benzeri seramik eşyalar - ağırlık itibariyle
2692.0.02.10
%50'den fazla, MgO, CaO veya Cr2O3 içerenler

19
19
19
19
19

19
19
19
19
19
19
19
19

2692.0.02.33

Ateşe dayanıklı tuğlalar, bloklar, karolar ve benzeri seramik eşyalar - ağırlık itibariyle
%50'den fazla alümin (Al2O3) veya %93 veya daha fazla SiO2 içerenler

Ateşe dayanıklı tuğlalar, bloklar, karolar ve benzeri seramik eşyalar - ağırlık itibariyle
2692.0.02.35 %7'den fazla, fakat %45'den az alümin (Al2O3) , %50'den fazla Al2O3 ve/veya SiO2
içerenler (Sömi-silikalı (yarı-silikalı) refrakter malzemeleri)
Ateşe dayanıklı tuğlalar, bloklar, karolar ve benzeri seramik eşyalar (ağırlık itibariyle
2692.0.02.37 %50'den fazla alümin (Al2O3), silis (SiO2) veya bunların karışımı ya da bileşimini
içerenler
B.y.s. ateşe dayanıklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve benzeri seramik eşyalar
2692.0.02.90
(silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar)
2692.0.03
Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar v.b. b.y.s. karışımlar
2692.0.03.00 Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar v.b. b.y.s. karışımlar
2692.0.04
Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya
2692.0.04.10 Magnezit, dolomit veya kromit içeren eşyalar
B.y.s. ateşe dayanıklı diğer seramik eşyalar - ağırlık itibariyle %25'den fazla grafit
2692.0.04.30
veya diğer şekillerde karbon içerenler
2692.0.04.55

B.y.s. ateşe dayanıklı diğer seramik eşyalar - ağırlık itibariyle %45'den az alumin
(Al2O3) veya %50'den fazla alümin ve silis (SiO2) karışımı ya da bileşimini içerenler

19

B.y.s. ateşe dayanıklı diğer seramik eşyalar - ağırlık itibariyle %45 veya daha fazla
2692.0.04.59 alümin (Al2O3) veya %50'den fazla alumin ve silis (SiO2) karışımı ya da bileşimini
içerenler
2692.0.04.90 B.y.s. ateşe dayanıklı diğer seramik eşyalar
ATEŞE DAYANIKLI OLMAYAN, KİL VE SERAMİK YAPI MALZEMESİ
2693
ÜRÜNLERİNİN İMALATI
SERAMİK KARO VE KALDIRIM TAŞI İMALATI
2693.1

19

2693.1.01

Seramik karo ve kaldırım taşları

19

2693.1.01.10

Cilasız veya sırsız seramikten karolar, küpler ve benzeri eşyalar (yüzeyi 49 cm² olan)
- mozaik küpler için olanlar

19

2693.1.01.20

19
19
19

19
19

Cilalı veya sırlı seramikten karolar, küpler ve benzeri eşyalar (yüzeyi 49 cm² olan) mozaik küpler için olanlar
2693.1.01.30 Cilasız veya sırsız seramikten ''spaltplatten'' tipi çift karolar
2693.1.01.53 Cilasız veya sırsız seramikten döşeme ve kaldırım taşları - greden olanlar

19

2693.1.01.55

19
19

2693.1.01.59
2693.1.01.71

19

2693.1.01.73

19

2693.1.01.75

19
19
19

2693.1.01.79

19
19
19
19
19
19

19
19

2694.2.01
2694.2.01.33
2694.2.01.35
2694.2.01.50
2694.3
2694.3.01
2694.3.01.00
2695
2695.1
2695.1.01

19
19

2695.1.01.30 Çimento, beton veya suni taştan inşaat için bloklar ve tuğlalar
2695.1.01.50 Çimento, beton veya suni taştan döşeme taşları ve benzeri eşyalar

19
19

2695.1.02
Çimento, beton veya suni taştan inşaat amaçlı prefabrik yapı elemanları
2695.1.02.11 Asmolen

19
19

2695.1.02.21 Beton direkler
2695.1.02.31 Beton travers

19

2695.1.02.41

Beton yapı elemanları ''prefabrik'' mozaik yapı elemanları (kirişler, kolonlar, panolar,
döşeme elemanları v.b.)

19

2695.1.02.51

Gaz beton yapı elemanları (kireç taşından olanlar dahil) (kirişler, kolonlar, panolar,
döşeme elemanları v.b.)

19

2695.1.02.90 B.y.s. çimento, beton veya suni taştan diğer inşaat amaçlı prefabrik yapı elemanları

19
19

2695.1.03
Çimento, beton veya suni taştan borular
2695.1.03.00 Çimento, beton veya suni taştan borular

19

2695.1.04

19
19

2694
2694.2

Cilasız veya sırsız seramikten döşeme ve kaldırım taşları -fayanstan veya ince
çömlekçi eşyasından olanlar
Cilasız veya sırsız seramikten döşeme ve kaldırım taşları - diğerlerinden olanlar
Cilalı veya sırlı seramikten ''spaltplatten'' tipi çift karolar
Cilalı veya sırlı seramikten döşeme ve kaldırım taşları (yüzeyi 90 cm2 ve daha fazla) greden olanlar
Cilalı veya sırlı seramikten döşeme ve kaldırım taşları (yüzeyi 90 cm2 ve daha fazla) fayanstan ve ince çömlekçi eşyasından olanlar
Diğer cilalı veya sırlı seramikten döşeme ve kaldırım taşları
ÇİMENTO, KİREÇ VE ALÇI İMALATI
KİREÇ İMALATI
Kireç
Sönmemiş kireç
Sönmüş kireç
Su altında sertleşen kireç
ALÇI İMALATI
Alçı
Alçılar (kalsine alçı taşı veya kalsiyum sülfattan ibaret olanlar)
ÇİMENTO VE ALÇI İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ MADDELERİN İMALATI
İNŞAAT AMAÇLI BETON ÜRÜNLERİ İMALATI
Çimento, beton veya suni taştan karolar, döşeme taşları, tuğlalar ve benzeri ürünler

Betondan yapılmış perfabrik yapılar

19
19
19

2695.1.04.00 Çimento, beton veya suni taştan prefabrik yapılar
İNŞAAT AMAÇLI ALÇI ÜRÜNLERİ İMALATI
2695.2

19

2695.2.01.50

2695.2.01

İnşaat amaçlı alçı ürünleri

19

Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden sıva çıtası - yüzü sadece kağıt veya kartonla
kaplanmış veya takviye edilmiş olanlar
Diğer alçı ve alçı esaslı bileşiklerden blok veya alçı plaster esaslı diğer
2695.2.01.90
kompozisyonlar
LİFLİ ÇİMENTO İMALATI
2695.5

19

2695.5.01

19

2695.5.01.00

19

2695.5.02

19

2695.5.02.30

19

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç artık ve döküntülerinden yapılmış, mineral
bağlayıcılarla tutturulmuş, panolar, bloklar ve benzeri ürünler
Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç artık ve döküntülerinden yapılmış, mineral
bağlayıcılarla tutturulmuş, panolar, bloklar ve benzeri ürünler
Asbestli (amyantlı) ve selülozlu-lifli çimentodan veya benzerlerinden yapılan eşyalar

Oluklu levhalar, diğer levhalar, panolar, karolar ve benzeri eşya (amyantlı çimentodan
ve selülozlu çimentodan)
2695.5.02.50 Borular ve boru bağlantı parçaları (amyantlı çimentodan ve selülozlu çimentodan)
2695.5.02.90 B.y.s. amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden diğer eşyalar
BETON, ÇİMENTO VE ALÇIDAN YAPILMIŞ DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI
2695.6
2695.6.01
B.y.s. alçı veya alçı esaslı diğer ürünler
2695.6.01.00 B.y.s. alçı veya alçı esaslı diğer ürünler
2695.6.02
B.y.s. çimento, beton ve suni taştan eşyalar
2695.6.02.11 Çimentodan mamül evye
2695.6.02.31 Çimento esaslı yapı izolasyon malzemesi
2695.6.02.91 B.y.s. çimento, beton veya suni taştan eşyalar
TAŞIN KESİLMESİ, ŞEKİL VERİLMESİ VE KULLANABİLİR HALE GETİRİLMESİ
2696
TAŞIN KESİLMESİ, ŞEKİL VERİLMESİ VE KULLANABİLİR HALE GETİRİLMESİ
2696.0
İşlenmiş mermer, traverten ve su mermeri; bunların yapay olarak renklendirilmiş
2696.0.01
granül ve tozları
2696.0.01.21 Mermerden mamül süs eşyaları (mermer avize dahil)
2696.0.01.31 Mermer levha ve kaplama malzemeleri, mermer fayans
2696.0.01.41 Mermer cila işleri
Mermer, traverten ve su mermeri - yontulmuş veya kesilmiş, yüzeyleri düz ve yassı
2696.0.01.91
veya başka şekilde işlem görmüş olanlar

19

2696.0.02

Diğer işlenmiş anıt ve bina taşları ile bunlardan yapılan eşyalar; yapay olarak
renklendirilmiş diğer doğal taş toz ve granüller; aglomere edilmiş kayağantaş ürünleri

19

2696.0.02.10

Tabii taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile döşeme taşları (kayagan
taşından olanlar hariç)

19

2696.0.02.30

19

Mozaik için küpler ve benzerleri; suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve
tozlar (mıcır dahil)
Diğer kalkerli taşlar - yontulmuş veya kesilmiş, yüzeyleri düz ve yassı veya başka
2696.0.02.40
şekilde işlem görmüş olanlar

19

2696.0.02.60

Granit - yontulmuş veya kesilmiş, yüzeyleri düz ve yassı veya başka şekilde işlem
görmüş olanlar

19

2696.0.02.80

Anıt bina taşları - yontulmuş veya kesilmiş, yüzeyleri düz ve yassı veya başka şekilde
işlem görmüş olanlar

19
19
19

2696.0.02.90 İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere kayagan taşından eşya
B.Y.S. METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI
2699
TAŞLAMA (ZIMPARA) ÜRÜNLERİ İMALATI
2699.1

19

2699.1.01

Değirmen taşları, bileği taşları ve çarkları ve benzerleri

19
19
19

2699.1.01.10 Öğütme, ezme veya liflere ayırmaya özgü değirmen taşları ve diğer öğütücü taşlar

19
19

2699.1.01.40 Sentetik veya suni reçinelerden bileği taşları - takviye edilmemiş olanlar
2699.1.01.50 Aşındırıcılar (seramik veya silikat yapıştırıcı ile birlikte)

19

2699.1.01.60

19
19
19

2699.1.01.70 Tabii taşlardan bileği taşları, matkap uçları v.b.
2699.1.01.80 El ile bilemeye veya parlatmaya özgü taşlar

19

2699.1.02.30

19

2699.1.02.50

19
19

2699.1.02.90
2699.2

19

2699.2.01

19

2699.2.01.10

19
19
19

2699.2.01.30
2699.2.01.50
2699.2.01.70

19
19
19

2699.2.01.93 Fren balataları ve yastıkları (esası amyant, mineral maddeler veya selüloz olan)
2699.2.01.95 B.y.s. amyanttan sürtünmeyi temin edici maddeler (fren balataları hariç)
2699.2.02
Asfalt veya benzeri maddelerden yapılan ürünler
Asfalt veya benzeri maddelerden yapılan çatılarda veya bina yüzeylerinde kullanılan
2699.2.02.53
ürünler (rulo halinde)
2699.2.02.59 Asfalttan veya benzeri maddelerden yapılan diğer eşyalar (rulo halinde)
2699.2.02.90 Asfalttan veya benzeri maddelerden yapılan diğer eşyalar (rulo halinde olanlar hariç)

19
19
19
19
19

2699.1.01.20 Aglomere edilmiş sentetik veya tabii elmastan bileği taşları
2699.1.01.30 Sentetik veya suni reçinelerden bileği taşları - takviye edilmiş olanlar

2699.1.02

Dokuma kumaş, kağıt veya mukavvaya tutturulmuş aşındırıcı toz veya küçük taneler
Tabii veya suni aşındırıcı toz veya küçük taneler - mesnedi sadece dokunmuş
mensucattan olanlar
Tabii veya suni aşındırıcı toz veya küçük taneler - mesnedi sadece kağıt veya karton
olanlar
Tabii veya suni aşındırıcı toz veya küçük taneler - mesnedi diğer maddelerden olanlar
B.Y.S. METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI
İşlenmiş asbest (amyant) lifleri; asbest esaslı karışımlar; bu karışımlardan yapılan
ürünler; fren, debriyaj ve benzerlerinde sürtünmeyi sağlayıcı maddeler (monte
edilmemiş)
İşlenmiş amyant lifleri, karışımlar (iplik, kağıt, cilt kartonu, keçe, sıkıştırımış lif
bağlantıları hariç)
İplikler (amyant veya amyantlı karışımlardan)
Kağıt, cilt kartonu, keçe ve diğer eşyalar (amyant veya amyantlı karışımlardan)
Sıkıştırılmış lif bağlantıları (levha veya rulo halinde)

2699.2.03
Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar
2699.2.03.00 Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar

19

2699.2.04

19
19
19
19

2699.2.04.00
2699.2.05
2699.2.05.00
2699.2.06

19

Aglomere edilmiş diğer aşındırıcılardan veya seramikten diğer değirmen taşları, bileği
taşları, bileği çarkları ve benzerleri

Suni , kolloidal veya yarı kolloidal grafit; grafit esaslı veya diğer karbon esaslı yarı
mamül müstahzarlar

Suni, kolloidal veya yarı-kolloidal grafit ve müstahzarlar
Suni korenden (korundum)
Suni korenden (korundum)
B.y.s. metalik olmayan diğer mineral ürünleri
Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların birbirleriyle olan karışımları
2699.2.06.10
dahil) (kütle, levha ve rulo halinde)

19

2699.2.06.20

Genleştirilmiş vermikulit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştirilmiş
mineral maddeler (bunların birbirleriyle olan karışımları)

19
19
19
19
19

2699.2.06.30
2699.2.06.50
2699.2.06.70
2699.2.06.80
2699.2.06.90

B.y.s. ısı veya sesi izole edici eşya ve karışımlar
İşlenmiş mika ve mikadan eşya
Grafit veya diğer karbondan eşya (elektrik işlerinde kullanılanlar hariç)
Turbdan eşya
B.y.s. taştan veya diğer mineral maddelerden eşyalar

