ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI – US - 97
SEKTÖR
NO
36
36

KOD
34

ÜRÜN TANIMLAMASI
MOTORLU KARA TAŞITI , RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI
MOTORLU KARA TAŞITLARININ İMALATI

36
36

341
3410
3410.0

36

3410.0.01

36
36
36
36

3410.0.01.30 Kara taşıtları için doğrusal pistonlu motorlar - silindir hacmi <= 250 cm3
3410.0.01.50 Kara taşıtları için doğrusal pistonlu motorlar - 250 cm3 < silindir hacmi <= 1000 cm3
3410.0.01.53 Motosikletler için doğrusal pistonlu motorlar - 250 cm3 < silindir hacmi <= 1000 cm3

36

MOTORLU KARA TAŞITLARININ İMALATI
MOTORLU KARA TAŞITLARININ İMALATI
Taşıtlarda kullanılan, kıvılcımla ateşlemeli içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlar
(silindir hacmi 1000 cm3 den küçük)

3410.0.01.55 Diğer taşıtlar için doğrusal pistonlu motorlar - 250 cm3 < silindir hacmi <= 1000 cm3
Taşıtlarda kullanılan, kıvılcımla ateşlemeli içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlar
3410.0.02
(silindir hacmi 1000 cm3 den büyük)

36

Kara taşıtları için doğrusal pistonlu motorlar - silindir hacmi > 1000 cm3
Motosikletler için doğrusal pistonlu motorlar - silindir hacmi > 1000 cm3
Diğer taşıtlar için doğrusal pistonlu motorlar - silindir hacmi > 1000 cm3
Taşıtlarda kullanılan, sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar
Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel) (kara
3410.0.03.00
taşıtları için olanlar)
3410.0.04
Kıvılcımla ateşlemeli motorlu taşıtlar (silindir hacmi 1500 cm3 den küçük) (yeni)

36

3410.0.04.33

36
36
36
36
36

36
36
36
36

3410.0.02.00
3410.0.02.03
3410.0.02.05
3410.0.03

Diğer taşıtlar (kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar)
(kar taşıtları ve benzeri özel taşıtlar hariç) - silindir hacmi < 1000 cm3
Diğer taşıtlar (kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar)
3410.0.04.35
(kar taşıtları ve benzeri özel taşıtlar hariç) - 1000 cm3 < silindir hacmi < 1500 cm3
Karavanlar (kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar) (kar
3410.0.04.50
taşıtları ve benzeri özel taşıtlar hariç) - 1000 cm3 < silindir hacmi < 1500 cm3
Kıvılcımla ateşlemeli motorlu taşıtlar (silindir hacmi 1500 cm3 veya daha büyük)
3410.0.05
(yeni)
Diğer taşıtlar (kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar)
3410.0.05.30
(kar taşıtları ve benzeri özel taşıtlar hariç)

36

3410.0.05.33

Diğer taşıtlar (kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar)
(kar taşıtları ve benzeri özel taşıtlar hariç) - 1500 cm3 < silindir hacmi < 2000 cm3

36

3410.0.05.35

Diğer taşıtlar (kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar) 2000 cm3 < silindir hacmi < 2500 cm3

36

3410.0.05.37

Diğer taşıtlar (kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar)
(kar taşıtları ve benzeri özel taşıtlar hariç) - silindir hacmi > 2500 cm3

36

3410.0.05.50

36
36
36
36

Karavanlar (kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar) 1500 cm3 < silindir hacmi < 3000 cm3
Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar (dizel veya yarı - dizel)
3410.0.06
(yeni)
Diğer motorlu taşıtlar (sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar)
3410.0.06.10
(dizel veya yarı dizel) - silindir hacmi <= 1500 cm3
Diğer motorlu taşıtlar (sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar)
(dizel veya yarı dizel) - 1500 cm3 < silindir hacmi < 2500 cm3
Diğer motorlu taşıtlar (sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar)
3410.0.06.33
(dizel veya yarı dizel) - 1500 cm3 < silindir hacmi < 2000 cm3
3410.0.06.30

36

3410.0.06.35

Diğer motorlu taşıtlar (sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar)
(dizel veya yarı dizel) - 2000 cm3 < silindir hacmi < 2500 cm3

36

3410.0.06.40

Diğer motorlu taşıtlar (sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar)
(dizel veya yarı dizel) - silindir hacmi >= 2500 cm3

36

3410.0.06.53

Motorlu karavanlar (sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar)
(dizel veya yarı dizel) - 1500 cm3 < silindir hacmi < 2500 cm3

36

3410.0.06.55

36
36
36
36
36

3410.0.07

36

3410.0.09

36

36
36

3410.0.07.30 B.y.s. insan taşımak üzere imal edilmiş elektrik motorlu taşıtlar
3410.0.07.90 B.y.s. insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar
3410.0.08
Kullanılmış binek otomobiller
3410.0.08.00 Kullanılmış binek otomobiller
10 veya daha fazla kişi taşımaya yönelik motorlu taşıtlar
10 veya daha fazla kişi taşımaya özgü (şoför dahil) motorlu taşıtlar (sıkıştırmayla
3410.0.09.33 ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar) (dizel veya yarı dizel) - silindir
hacmi <= 2500
10 veya daha fazla kişi taşımaya özgü (şoför dahil) motorlu taşıtlar (sıkıştırmayla
3410.0.09.35 ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar) (dizel veya yarı dizel) - silindir
hacmi > 2500
10 veya daha fazla kişi taşımaya özgü (şoför dahil) motorlu taşıtlar (kıvılcımla
3410.0.09.53
ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar) - silindir hacmi <= 2800 cm3

36

3410.0.09.55

36

3410.0.09.59

36

3410.0.10

36

3410.0.10.10

36

3410.0.10.13

36

3410.0.10.15

36

3410.0.10.30

36

3410.0.10.33

36
36
36
36

10 veya daha fazla kişi taşımaya özgü (şoför dahil) motorlu taşıtlar (kıvılcımla
ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar) - silindir hacmi > 2800 cm3
10 veya daha fazla kişi taşımaya özgü (şoför dahil) motorlu taşıtlar (kıvılcımla
ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar) - diğer motorlarla mücehhez olanlar
Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu yük taşıtları (dizel veya yarı dizel) (yeni)
Eşya taşımaya özgü motorlu taşıtlar (dizel veya yarı dizel) - maximum taşıma
kapasitesi <= 5 ton
Eşya taşımaya özgü motorlu taşıtlar (dizel veya yarı dizel) - maximum taşıma
kapasitesi <= 3.5 ton
Eşya taşımaya özgü motorlu taşıtlar (dizel veya yarı dizel) - 3.5 ton < maximum
taşıma kapasitesi <= 5 ton
Eşya taşımaya özgü motorlu taşıtlar (dizel veya yarı dizel) - 5 ton < maximum taşıma
kapasitesi < 20 ton

Eşya taşımaya özgü motorlu taşıtlar (dizel veya yarı dizel) - 5 ton < maximum taşıma
kapasitesi < 12 ton
Eşya taşımaya özgü motorlu taşıtlar (dizel veya yarı dizel) - 12 ton < maximum
3410.0.10.35
taşıma kapasitesi < 20 ton
Eşya taşımaya özgü motorlu taşıtlar (dizel veya yarı dizel) - maximum taşıma
kapasitesi > 20 ton
Kıvılcımla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu yük taşıtları; diğer yük taşıtları
3410.0.11
(yeni)
Eşya taşımaya özgü kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar 3410.0.11.30
maximum taşıma kapasitesi <= 5 ton
3410.0.10.40

36

3410.0.11.33

36

3410.0.11.35

36

Motorlu karavanlar (sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar)
(dizel veya yarı dizel) - silindir hacmi >= 2500 cm3
B.y.s. diğer motorlu taşıtlar (binek tipi)

Eşya taşımaya özgü kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlı motorlu taşıtlar maximum taşıma kapasitesi <= 3.5 ton

Eşya taşımaya özgü kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar - 3.5
ton < maximum taşıma kapasitesi <= 5 ton
Eşya taşımaya özgü kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar 3410.0.11.50
maximum taşıma kapasitesi > 5 ton

36

3410.0.11.53

Eşya taşımaya özgü kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar - 5
ton < maximum taşıma kapasitesi < 12 ton

36

3410.0.11.55

Eşya taşımaya özgü kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar maximum taşıma kapasitesi > 12 ton

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

3410.0.11.90 B.y.s. eşya taşımaya özgü motorlu taşıtlar
3410.0.12
Motorlu yük taşıtları (kullanılmış)

36
36

3410.0.16.00 Vinçli taşıtlar
3410.0.17
Kar taşıtları; golf arabaları ve benzeri taşıtlar (motorlu)

36

3410.0.17.00

36
36
36
36

3410.0.18
3410.0.18.10
3410.0.18.30
3410.0.18.50

36

3410.0.18.90

36
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36

3420

36

3420.0

36

3420.0.01

36

3420.0.01.30

36
36

3420.0.01.50 B.y.s. motorlu taşıtların karoserleri (şoför mahalleri dahil)
3420.0.02
Bir veya daha fazla taşıma şekline göre tasarlanmış konteynerler

36

3420.0.02.00

36
36
36
36
36
36
36

3420.0.02.02
3420.0.02.04
3420.0.02.06
3420.0.02.07
3420.0.02.08
3420.0.02.09
3420.0.03

36
36

3410.0.12.00 Motorlu yük taşıtları (kullanılmış)
3410.0.13
Yarı römorklar için çekiciler
3410.0.13.00 Yarı römorklar için çekiciler
3410.0.14
Motorlu taşıtlar için motorla monte edilmiş şasiler
3410.0.14.00 Motorlu kara taşıtlarının ve çekicilerin motorla donatılmış şasileri
3410.0.15
Karayolu şebekesi dışında kullanılan damperli kamyonlar
3410.0.15.00 Karayolu şebekesi dışında kullanılmak üzere yapılan damperli kamyonlar
3410.0.16
Vinçli taşıtlar

Özellikle kar üzerinde hareket etmek için imal edilmiş taşıtlar; golf sahalarında insan
taşımada kullanılan özel taşıtlar ve benzeri taşıtlar
B.y.s. özel amaçlı motorlu taşıtlar
Sondaj veya delme işlerinde kullanılan seyyar vinçler
İtfaiye taşıtları
Beton karıştırıcı donanımlı taşıtlar
B.y.s. özel amaçlı motorlu taşıtlar (onarım araçları, yol süpürmeye özgü arabalar,
tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji
cihazları ile donatılmış arabalar)
MOTORLU KARA TAŞITLARI KAROSERİ İMALATI; RÖMORK VE YARI RÖMORK İMALATI
MOTORLU KARA TAŞITLARI KAROSERİ İMALATI; RÖMORK VE YARI RÖMORK İMALATI
MOTORLU KARA TAŞITLARI KAROSERİ İMALATI; RÖMORK VE YARI RÖMORK İMALATI
Motorlu taşıt karoserleri
Binek otomobilleri ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtların
karoserleri (şoför mahalleri dahil)

Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve donatılmış
konteynerler (sıvıların taşınmasına özgü olan konteynerler dahil)

Değiştirme karoseri
Deniz konteynerleri (lash) (denize atılan tipte)
Dökme yük (atık) konteynerleri
Diğer konteynerler
Kamyon, treyler v.b. kasaları (çelik, sac veya tahtadan)
Damperli kasalar
Karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya yönelik römork ve yarı - römorklar
Karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya özgü römork veya yarı römorklar 3420.0.03.30
katlanabilir olanlar
Karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya özgü diğer römork veya yarı römorklar3420.0.03.93
ağırlık<= 750 kg

36
36

Karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya özgü diğer römork veya yarı römorklar - 750
kg < ağırlık <=3500 kg
Karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya özgü diğer römork veya yarı römorklar 3420.0.03.97
ağırlık > 3500 kg
3420.0.04
Diğer römork veya yarı - römorklar
3420.0.04.00 Eşya taşımaya özgü diğer römork ve yarı römorklar

36
36

3420.0.04.03 Eşya taşımaya özgü yarı römorklar
3420.0.04.05 Eşya taşımaya özgü tek akslı römorklar

36

3420.0.04.08 Eşya taşımaya özgü diğer römorklar

36

3420.0.04.09 Tanker

36

3420.0.05

Römork, yarı römork ve diğer taşıtların mekanik olmayan aksam ve parçaları

36

3420.0.05.30

Römork veya yarı römork ve hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtların
aksam ve parçaları; şasiler

36

3420.0.05.50

36
36

36
36
36
36
36
36
36
36

36

36
36
36
36
36
36

3420.0.03.95

Römork veya yarı römork ve hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtların
aksam ve parçaları; karoserler
Römork veya yarı römork ve hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtların
3420.0.05.70
aksam ve parçaları; akslar
Römork veya yarı römork ve hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtların diğer
3420.0.05.90
aksam ve parçaları
MOTORLU KARA TAŞITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA İLGİLİ PARÇA VE
343
AKSESUARLARIN İMALATI
MOTORLU KARA TAŞITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA İLGİLİ PARÇA VE
AKSESUARLARIN İMALATI
MOTORLU KARA TAŞITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA İLGİLİ PARÇA VE
3430.0
AKSESUARLARIN İMALATI
Kıvılcımla ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçaları (hava taşıtları için
3430.0.01
olanlar hariç)
Sadece veya esas itibariyle kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar için
3430.0.01.00
aksam ve parçalar (hava taşıtları için olanlar hariç)
3430

Sadece veya esas itibariyle kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar için
3430.0.01.03 aksam ve parçalar (hava taşıtları için olanlar hariç); silindir blokları, karterleri, kafaları
ve silindir blok ve parçaları (motor gömleği)
Sadece veya esas itibariyle kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar için
3430.0.01.05 aksam ve parçalar (hava taşıtları için olanlar hariç); pistonlar, piston segmanları ve
piston kolları
Sadece veya esas itibariyle kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar için
3430.0.01.07 aksam ve parçalar (hava taşıtları için olanlar hariç); karbüratörler, enjektörler, enjektör
kütüğü
Sadece veya esas itibariyle kıvılcımla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlar için
3430.0.01.09
aksam ve parçalar (hava taşıtları için olanlar hariç); sübaplar ve diğerleri
3430.0.02
B.y.s. diğer motorların aksam ve parçaları
Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorların (dizel veya yarı dizel)
3430.0.02.00
aksam ve parçaları
Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorların (dizel veya yarı dizel)
3430.0.02.03
aksam ve parçaları; pistonlar, piston segmanları ve piston kolları
Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorların (dizel ve yarı dizel) aksam
3430.0.02.05
ve parçaları; enjektörler

36

3430.0.02.07

36

3430.0.02.09

36

3430.0.03

Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorların (dizel ve yarı dizel) aksam
ve parçaları; enjektör kütüğü ve enjektör memesi
Sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorların (dizel ve yarı dizel) diğer
aksam ve parçaları
Motorlu taşıtların b.y.s. diğer parça ve aksesuarları

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

3430.0.03.10 Tamponlar ve bunların aksam ve parçaları
3430.0.03.23 Monte edilmiş fren balataları
Frenler, servo-frenler ve bunların aksam ve parçaları (monte edilmiş fren balataları
3430.0.03.25
hariç)
3430.0.03.33 Vites kutuları
Diferansiyelli hareket ettirici akslar (diğer tranmisyon unsurlarıyla birlikte olsun
3430.0.03.35
olmasın)
3430.0.03.37 Taşıyıcı akslar ve bunların aksam ve parçaları
3430.0.03.40 Tekerlekler ve bunların aksam, parça ve aksesuarı (jantlar, kampanalar)
3430.0.03.50 Suspansiyon amortisörleri
3430.0.03.61 Radyatörler (taşıtlar için)
3430.0.03.63 Eksoz susturucu ve eksoz boruları
3430.0.03.65 Debriyajlar ve bunların aksam ve parçaları
3430.0.03.67 Direksiyon simitleri, direksiyon kolonları ve kutuları
3430.0.03.70 B.y.s. motorlu kara taşıtları ve traktörlerin aksam, parça ve aksesuarı
3430.0.03.71 B.y.s. motorlu kara taşıtları ve traktörlerin aksam, parça ve aksesuarı; yakıt depoları
3430.0.03.73 B.y.s. motorlu kara taşıtları ve traktörlerin aksam, parça ve aksesuarı; klima tertibatı
B.y.s. motorlu kara taşıtları ve traktörlerin aksam, parça ve aksesuarı; suspansiyon
3430.0.03.75
teçhizatı (suspansiyon amortisörleri hariç)
B.y.s. motorlu kara taşıtları ve traktörlerin aksam, parça ve aksesuarı; diğer hareket
3430.0.03.77
ettirici parçalar (vites kutuları ve akslar hariç)
3430.0.03.79 B.y.s. motorlu kara taşıtları ve traktörlerin diğer aksam, parça ve aksesuarı
3430.0.04
Emniyet kemerleri ve karoserlerin diğer aksam ve parçaları
B.y.s. motorlu kara taşıtları ve traktörlerin aksam, parça ve aksesuarı; emniyet
3430.0.04.30
kemerleri
Karoserlerin diğer aksam, parça ve aksesuarı (şoför mahalli dahil) (emniyet kemerleri
3430.0.04.90
hariç)

