ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI – US - 97
SEKTÖR
NO
27
27

KOD
2720

27
27

2720.1
2720.1.01
2720.1.01.30
2720.1.01.50
2720.1.02
2720.1.02.30
2720.1.02.50

27
27
27
27
27
27

2720.1.02.70
2720.1.03
2720.1.03.30
2720.1.03.50
2720.1.04
2720.1.04.00

27

2720.1.05

27
27
27
27
27
27
27
27
27

2720.1.05.30
2720.1.05.50
2720.1.06
2720.1.06.00
2720.1.07
2720.1.07.00
2720.2
2720.2.01
2720.2.01.30
2720.2.01.51
2720.2.01.61
2720.2.02
2720.2.02.00

27
27
27
27

27
27
27
27
27
27

ÜRÜN TANIMLAMASI
DEMİR - ÇELİK DIŞINDAKİ ANA METAL SANAYİİ
DEĞERLİ METALLERİN ÜRETİMİ
Gümüş (işlenmemiş, yarı işlenmiş veya toz halde)
Gümüş (altın veya platin yaldızlı gümüş dahil) - işlenmemiş veya toz halinde olanlar
Gümüş (altın veya platin yaldızlı gümüş dahil) - yarı işlenmiş olanlar
Altın (işlenmemiş, yarı işlenmiş veya toz halde)
Altın (platin kaplamalı altın dahil) - işlenmemiş veya toz halinde olanlar
Altın (platin kaplamalı altın dahil) - yarı işlenmiş olanlar
Para yerine kullanılan altın
Platin (işlenmemiş, yarı işlenmiş veya toz halde)
Platin - işlenmemiş veya toz halinde olanlar
Platin - yarı işlenmiş olanlar
Altın kaplamalı gümüş veya adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)
Altın kaplamalı gümüşler ve adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)
Gümüşle kaplanmış adi metaller; platinle kaplanmış altın, gümüş ve adi metaller
(işlenmemiş veya yarı işlenmiş)
Gümüş kaplamalı adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)
Platin kaplamalı altın, gümüş ve adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)
Altın veya altınla kaplanmış metallerin döküntü, artık ve hurdaları
Altın veya altınla kaplanmış metallerin döküntü, artık ve hurdaları
Platin ve diğer değerli metallerin döküntü, artık ve hurdaları
Platin ve diğer değerli metallerin döküntü, artık ve hurdaları
ALÜMİNYUM ÜRETİMİ
İşlenmemiş alüminyum
İşlenmemiş alüminyum - alaşımsız olanlar
Alüminyum alaşımları - birincil (primer) olanlar
Alüminyum alaşımları - ikincil (sekonder) olanlar
Alüminyum oksit (suni korendum hariç)
Alüminyum oksit (suni korendum hariç) (alümina)
Alüminyum tozları ve ince pulları
Alüminyum tozları ve ince pulları
Alüminyumdan profil ve çubuklar
Alaşımsız alüminyumdan çubuklar ve profiller
Alüminyum alaşımlarından çubuklar ve profiller
Alüminyum tel
Alaşımsız alüminyumdan teller
Alüminyum alaşımlarından teller

27
27

2720.2.03
2720.2.03.00
2720.2.04
2720.2.04.30
2720.2.04.50
2720.2.05
2720.2.05.30
2720.2.05.50

27
27

2720.2.06
Alüminyum saclar, levhalar ve şeritler (kalınlığı 0, 2 mm. yi geçenler)
2720.2.06.30 Alaşımsız alüminyumdan saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0, 2 mm. yi geçenler)

27
27

2720.2.06.50 Alüminyum alaşımlarından saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0, 2 mm. yi geçenler)
2720.2.07
Alüminyum folyo (kalınlığı 0, 2 mm. den ince)

27

2720.2.07.00 Alüminyum folyo (kalınlığı, mesnedi hariç, 0.2 mm. ve daha az)

27
27
27
27

Alüminyum tüp, boru ve bağlantı parçaları

27
27
27

2720.2.08

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

2720.2.08.70 Alüminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar ve benzerleri)
2720.2.09
Çoğunluğu alüminyumdan oluşan kül ve artıklar

27
27

2720.3.02
Çinko (işlenmemiş)
2720.3.02.30 Alaşımsız çinko (işlenmemiş)

27
27

2720.3.02.50 Çinko alaşımları (işlenmemiş)
2720.3.03
Kalay (işlenmemiş)

27
27
27
27
27
27

2720.3.03.30
2720.3.03.50
2720.3.04
2720.3.04.00
2720.3.05
2720.3.05.00

Alaşımsız kalay (işlenmemiş)
Kalay alaşımları (işlenmemiş)
Kurşun çubuk, profil ve teller
Kurşun çubuk, profil ve teller
Kurşun sac, levha, yaprak ve şeritler; kurşun tozları ve pulları
Kurşun sac, levha, yaprak ve şeritler; kurşun tozları ve pulları

27

2720.3.06

27

2720.3.06.00

27
27
27
27
27
27

2720.3.07
2720.3.07.00
2720.3.08
2720.3.08.30
2720.3.08.50
2720.3.09

Kurşun tüp, boru ve bağlantı elemanları
Kurşundan ince ve kalın borular ve bunların bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler,
manşonlar ve benzerleri)
Çinko tozları ve pulları
Çinko tozları ve pulları
Çinko çubuklar, profiller ve teller; çinko sac, levha, yaprak ve şeritler;
Çinko çubuklar, profiller ve teller
Çinko saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler
Çinko tüp, boru ve bağlantı elemanları

27

2720.3.09.00

27
27

27

2720.3.10
2720.3.10.00
2720.3.11
2720.3.11.30
2720.3.11.50
2720.3.11.70
2720.3.12

27

2720.3.12.00

Kalaydan ince ve kalın borular ve boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler,
manşonlar ve benzerleri)

27

2720.3.13

Çoğunluğu kurşun ve çinkodan oluşan kül ve artıklar

27
27
27

2720.3.13.00 Çoğunluğu kurşun ve çinkodan oluşan kül ve artıklar
2720.3.14
Kurşun, çinko ve kalay döküntü, artık ve hurdaları

27
27
27
27

2720.2.08.30 Alaşımsız alüminyumdan ince ve kalın borular
2720.2.08.50 Alüminyum alaşımlarından ince ve kalın borular

2720.2.09.00 Çoğunluğu alüminyumdan oluşan kül ve artıklar
2720.2.10
Alüminyum döküntü, artık ve hurdaları
2720.2.10.00 Alüminyum döküntü, artık ve hurdaları
KURŞUN, ÇİNKO, KALAY VE BUNLARIN ÜRÜNLERİ
2720.3
2720.3.01
Kurşun (işlenmemiş)
2720.3.01.30 İşlenmemiş kurşun - rafine edilmiş olanlar
2720.3.01.50 İşlenmemiş kurşun - ağırlıkça içindeki antimon oranı diğer elementlerden fazla olanlar
2720.3.01.90 İşlenmemiş kurşun - diğerleri

Çinkodan ince ve kalın borular ve ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakorlar,
dirsekler, manşonlar ve benzerleri)
Kalay çubuk, profil ve teller
Kalay çubuk, profil ve teller
Kalay sac, levha, folyo ve şeritler; kalay tozları ve pulları
Kalay sac, levha ve şeritler (kalınlığı 0, 2 mm. yi geçenler)
Kalay folyo (mesnedi hariç, kalınlıkları 0, 2 mm.yi geçmeyenler)
Kalay tozları ve pulları
Kalay borular ve bağlantı elemanları

2720.3.14.00 Kurşun, çinko ve kalay döküntü, artık ve hurdaları

BAKIR ÜRETİMİ

27
27
27

2720.4

27
27

27

2720.4.02
Rafine edilmemiş bakır ve elektrolitik rafine için kullanılan bakır anotları
2720.4.02.00 Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için kullanılan bakır anotları
Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (işlenmemiş); bakırın sertleştirme alaşımları
2720.4.03
(master alloy)
2720.4.03.30 Rafine edilmiş bakır (işlenmemiş)
2720.4.03.37 Alpaka çubuk

27

2720.4.03.50

27
27

27

2720.4.01
Bakır matları; çöktürülmüş bakır
2720.4.01.00 Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip bakır)

Rafine edilmiş bakır alaşımları (işlenmemiş) (Pirinç külçe, takoz, kütük, biet, dövme
pirinç parçaları ve bronz külçe, takoz,çubuk ve burç dahil)
2720.4.03.70 Bakır ön alaşımları (kupro alyajlar)

27

2720.4.04
Bakır tozları ve pulları
2720.4.04.00 Bakır tozları ve pulları (Pirinç toz, pul ve yüksükler dahil)
2720.4.05
Bakır çubuk ve profiller

27

2720.4.05.00

27

2720.4.06

27

2720.4.06.30

27

2720.4.06.50

27

2720.4.06.70

27

2720.4.07

27

2720.4.07.00

27
27
27
27

2720.4.08
2720.4.08.00
2720.4.09
2720.4.09.30

27

2720.4.09.50

27
27
27

2720.4.10

27
27

2720.4.11.00 Bakır döküntü, artık ve hurdaları
DİĞER DEMİR-DIŞI METALLERİN ÜRETİMİ
2720.5

27
27

2720.5.01
Nikel matları; nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri
2720.5.01.00 Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve nikel metalurjisinin diğer ara ürünleri

27
27

2720.5.02
İşlenmemiş nikel
2720.5.02.30 İşlenmemiş nikel (alaşımsız)

27
27

2720.5.02.50 Nikel alaşımları (işlenmemiş)
2720.5.03
Nikel tozları ve pulları

27
27

2720.5.03.00 Nikel tozları ve pulları
2720.5.04
Nikel çubuk, profil ve teller

27
27

2720.5.04.00 Nikel çubuk, profil ve teller
2720.5.05
Nikel sac, levha, yaprak ve şeritler

27
27

Bakır çubuk ve profiller (Pirinç çubuk, profil ve
köşebentler dahil)
Bakır teller
Bakır teller - rafine edilmiş bakır alaşımlarından olanlar (enine kesitinin en geniş yeri 6
mm. yi geçenler) (Pirinç teller dahil)
Bakır teller - rafine edilmiş bakırdan olanlar (enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. yi
geçmeyen fakat 0.5 mm. den fazla olanlar)
Bakır teller - rafine edilmiş bakırdan olanlar (enine kesitinin en geniş yeri 0.5 mm. yi
geçmeyenler)
Bakır sac, levha, yaprak ve şeritler (0, 15 mm.den kalın)
Bakır sac, levha, yaprak ve şeritler (0, 15 mm.den kalın) (Pirinç lama, platina, levha,
sac, şerit ve bantlar dahil)
Bakır folyo (0, 15 mm den ince)
Bakırdan folyo (mesnedi hariç, kalınlığı 0, 15 mm. veya daha az)
Bakır tüp, boru ve bağlantı elemanları
Bakırdan ince ve kalın borular (Pirinç borular dahil)
Bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar ve
benzerleri)
Çoğunluğu bakırdan oluşan kül ve artıklar

2720.4.10.00 Çoğunluğu bakırdan oluşan kül ve artıklar
2720.4.11
Bakır döküntü, artık ve hurdaları

27
27
27

2720.5.05.00 Nikel sac, levha, yaprak ve şeritler

27

27

2720.5.06.50 Nikelden boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar ve benzerleri)
Diğer demir-dışı metaller ve bunların ürünleri; metal ve metal bileşikleri içeren kül ve
2720.5.07
artıklar
2720.5.07.13 Tungsten (wolfram) (döküntü, hurda ve tozları dahil)
2720.5.07.15 Tungsten (wolfram) çubuklar, profiller, saclar, şeritler, yapraklar, teller ve diğerleri
2720.5.07.17 Molibden ve molibdenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil)
2720.5.07.23 Tantal ve tantaldan eşya (döküntü ve hurdalar dahil)
2720.5.07.25 Magnezyum ve magnezyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil)

27

2720.5.07.27

27

2720.5.07.33
2720.5.07.35
2720.5.07.37
2720.5.07.43
2720.5.07.45
2720.5.07.47
2720.5.07.53

27
27
27
27
27

2720.5.06
Nikel tüp, boru ve bağlantı elemanları
2720.5.06.30 Nikelden ince ve kalın borular

Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; kobalt ve kobalttan eşya
(döküntü ve hurdalar dahil)

27

Bizmut ve bizmuttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil)
İşlenmemiş kadmiyum; döküntü ve hurdalar; tozlar
Kadmiyumdan eşya
Titanyum ve titanyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil)
Zirkonyum ve zirkonyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil)
Antimon ve antimondan eşya (döküntü ve hurdalar dahil)
Manganez ve manganezden eşya (döküntü ve hurdalar dahil)
Berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galliyum, hafniyum (seltiyum), indiyum,
2720.5.07.55 niobyum (kolombiyum), renyum ve talyum ve bu metallerden eşya (döküntü ve
hurdalar dahil)
2720.5.07.57 Sermet ve sermetten eşya (döküntü ve hurdalar dahil)
2720.5.08
Çoğunluğu diğer metal ve metal bileşiklerinden oluşan kül ve artıklar
2720.5.09
Nikel döküntü, artık ve hurdaları
METAL DÖKÜM SANAYİ
273
DEMİR VE ÇELİĞİN DÖKÜMÜ
2731
DEMİR DÖKÜM
2731.1
2731.1.01
Dövülebilir demir döküm
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları için
2731.1.01.10
aksam ve parçalar (dövülebilir demir dökümden)
2731.1.01.30 Yatak kovanları (rulmansız olanlar); mil yatakları (dövülebilir demir dökümden)

27

2731.1.01.41

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

27

Kıvılcımla veya sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar ve makine
tekniği için diğer aksam ve parçalar (dövülebilir demir dökümden)
2731.1.01.45 Segmanlar (taşıt araçları için olanlar hariç)

27
27

2731.1.01.47 Pistonlar ve piston kapakları (taşıt araçları için olanlar hariç)
2731.1.01.50 Makine tekniği için diğer aksam ve parçalar (dövülebilir demir dökümden)

27
27

2731.1.01.90 Diğer kullanımlar için aksam ve parçalar (dövülebilir demir dökümden)
2731.1.02
Küremsi demir döküm

27

2731.1.02.10

27

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları için
aksam ve parçalar (küremsi demir dökümden)
Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar (küremsi demir
2731.1.02.20
dökümden)
2731.1.02.30 Yatak kovanları (rulmansız olanlar); mil yatakları (küremsi demir dökümden)

27

2731.1.02.40

27

2731.1.02.50 Makine mühendisliği ile ilgili diğer aksam ve parçalar (küremsi demir dökümden)

27

Kıvılcımla veya sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar ve makine
tekniği ile ilgili aksam ve parçalar (küremsi demir dökümden)

27
27

2731.1.02.90 Diğer kullanımlar için aksam ve parçalar (küremsi demir dökümden)

27

2731.1.03.10

27

2731.1.03.20

27

2731.1.03.30

27

2731.1.03.40

27
27
27
27

2731.1.03.50
2731.1.03.90
2731.2
2731.2.01
Çelik döküm

27

2731.2.01.10

2731.1.03

Gri demir döküm
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları için
aksam ve parçalar (gri demir dökümden)
Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar (gri demir
dökümden)
Yatak kovanları (rulmansız olanlar); mil yatakları (gri demir dökümden)
Kıvılcımla veya sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar ve makine
tekniği için aksam ve parçalar (gri demir dökümden)
Makine tekniği için diğer aksam ve parçalar (gri demir dökümden)
Diğer kullanımlar için aksam ve parçalar (gri demir dökümden)
ÇELİK DÖKÜM

27

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları için
aksam ve parçalar
2731.2.01.30 Yatak kovanları (rulmansız olanlar); mil yatakları

27

2731.2.01.40

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Kıvılcımla veya sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar ve makine
tekniği için aksam ve parçalar
2731.2.01.50 Makine tekniği için diğer aksam ve parçalar
2731.2.01.90 Diğer kullanımlar için aksam ve parçalar
DEMİR DIŞINDAKİ METALLERİN DÖKÜMÜ
2732
HAFİF METALLERİN DÖKÜMÜ
2732.1
2732.1.01
Hafif metallerin dökümü
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları için
2732.1.01.10
aksam ve parçalar
2732.1.01.20 Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar
2732.1.01.30 Yatak kovanları (rulmansız olanlar); mil yatakları
Kıvılcımla veya sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar ve makine
2732.1.01.40
tekniği için aksam ve parçalar
2732.1.01.50 Diğer makineler için aksam ve parçalar
2732.1.01.90 Diğer kullanımlar için aksam ve parçalar
DİĞER DEMİR-DIŞI METALLERİN DÖKÜMÜ
2732.2
2732.2.01
Diğer demir-dışı metallerin dökümü
2732.2.01.10 Kara taşıtları için aksam ve parçalar
2732.2.01.20 Transmisyon milleri ve kranklar
2732.2.01.30 Yatak kovanları (rulmansız olanlar); mil yatakları
Kıvılcımla veya sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar ve makine
2732.2.01.40
tekniği ile ilgili aksam ve parçalar
2732.2.01.50 Diğer aletler için aksam ve parçalar
2732.2.01.90 Diğer kullanımlar için aksam ve parçalar

