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SEKTÖR
NO
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

KOD

BAVUL, EL ÇANTASI VE BENZERLERİ İLE SARAÇLIK VE KOŞUM TAKIMI
İMALATI
BAVUL, EL ÇANTASI VE BENZERLERİ İLE SARAÇLIK VE KOŞUM TAKIMI
1912.0
İMALATI
1912.0.01
Her tür hayvan için, her tür malzemeden saraçlık ve koşum takımı
1912.0.01.00 Her tür hayvan için, her tür malzemeden saraçlık ve koşum takımı
1912.0.02
Bavul, el çantası ve benzerleri (herhangi bir maddeden)
1912.0.02.10 Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri muhafazalar
1912.0.02.20 El çantaları(omuzda taşımak için kayışları olsun olmasın)(sapsız olanlar dahil)
1912.0.02.30 Normal olarak cepte veya el çantasında taşınan eşya
1912

1912.0.02.50 Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları, spor çantaları, müzik aletleri
muhafazaları ve benzeri muhafazalar
İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya dikiş dikmekte veya elbise veya akkabılarını
1912.0.02.70
temizlemekte kullandıkları seyahat takımları
1912.0.03
Saat kayışları, saat bantları, saat bilezikleri ile bunların aksam ve parçaları
1912.0.03.00 Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları(metal olmayanlar)

8

1912.0.04

8

1912.0.04.30

8
8

1912.0.04.50
1920
1920.0
1920.0.01
1920.0.01.20
1920.0.01.30
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ÜRÜN TANIMLAMASI

Deri veya deri karışımlarından diğer eşyalar (makine ve mekanik cihazlar için
kullanılan eşyalar dahil)
Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden makine veya mekanik
cihazlarda ya da diğer teknik işlerde kullanılan eşya (kemer topu, çırçır topu)
Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden diğer eşya
AYAKKABI İMALATI
AYAKKABI, TERLİK V.B. ÜRÜNLERİN İMALATI
Kauçuk ya da plastik tabanlı veya yüzlü, su geçirmeyen ayakkabılar
Kauçuk yüzlü, su geçirmez ayakkabılar
Plastik yüzlü, su geçirmez ayakkabılar
Kauçuk ya da plastik tabanlı ve yüzlü ayakkabılar

1920.0.02
1920.0.02.10 Kauçuk veya plastik yüzlü sandaletler
1920.0.02.31 Kauçuk ya da plastik yüzlü şehir ayakkabıları
1920.0.02.37 Plastik yüzlü terlikler ve ev içinde giyilen ayakkabılar
1920.0.03
Deri yüzlü ayakkabılar
1920.0.03.51 Deri yüzlü şehir ayakkabıları (erkek)
1920.0.03.52 Deri yüzlü şehir ayakkabıları (kadın)
1920.0.03.53 Deri yüzlü şehir ayakkabıları (çocuk)

1920.0.03.61 Deri yüzlü erkek sandaletleri
1920.0.03.62 Deri yüzlü kadın sandaletleri
1920.0.03.63 Deri yüzlü çocuk sandaletleri
1920.0.03.70 Deri yüzlü terlikler
Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden, dış tabanı ahşap veya mantardan
1920.0.03.80
ayakkabılar
1920.0.04
Yüzü tekstil maddelerinden yapılmış ayakkabılar (spor ayakkabıları hariç)
1920.0.04.41 Kauçuk, plastik ya da deri tabanlı, tekstil yüzlü terlikler
1920.0.04.45 B.y.s. kauçuk, plastik ya da deri tabanlı, tekstil yüzlü ayakkabılar
1920.0.04.51 Ahşap ya da mantar tabanlı, tekstil yüzlü diğer ayakkabılar

8
8

1920.0.04.55 B.y.s. tabanı diğer maddelerden yapılmış, tekstil yüzlü ayakkabılar
1920.0.05
Kayak ayakkabıları

8

1920.0.05.10 Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan kayak ayakkabıları ve arazi
kayağı ayakkabıları(botları)

8

1920.0.05.50 Dış tabanı kauçuk veya plastik maddeden ve tabii veya terkip yoluyla elde edilen
köseleden olan ve yüzü deriden olan kayak ayakkabıları
Kauçuk veya plastik tabanlı, yüzü tekstil maddelerinden yapılmış antrenman
1920.0.06
ayakkabıları
1920.0.06.00 Dış tabanı kauçuktan veya plastikten ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan
spor ayakkabıları; tenis, basketbol, jimnastik ve antreman ayakkabıları ve benzerleri
1920.0.07
Diğer spor ayakkabıları (paten ayakkabıları hariç)

8

1920.0.07.10 B.y.s. dış tabanı ve yüzü kauçuktan veya plastik maddeden olan spor ayakkabıları
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1920.0.07.50 B.y.s. dış tabanı kauçuk veya plastik maddeden ve tabii veya terkip yoluyla elde
edilen köseleden olan ve yüzü deriden olan diğer spor ayakkabıları
1920.0.08
Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar
1920.0.08.25 Yüzü kauçuktan, metalden koruyucu burunlu su geçirmez ayakkabılar
1920.0.08.27 Yüzü kauçuktan, metalden koruyucu burunlu ayakkabılar
1920.0.08.35 Yüzü plastikten, metalden koruyucu burunlu su geçirmez ayakkabılar
Dış tabanı kauçuk veya plastikten, yüzü plastikten metalden koruyucu burunlu diğer
1920.0.08.37
ayakkabılar
1920.0.08.50 Dış tabanı kauçuktan, plastikten ve tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden,
yüzü deriden, metalden koruyucu burunlu ayakkabılar
1920.0.09
Ağaçtan yapılan ayakkabılar; çeşitli özel yapım ayakkabılar; b.y.s. diğer ayakkabılar
1920.0.09.55 Dış tabanı tabii köseleden ve yüzü ayağın üstünden geçip baş parmağa dolanan deri
bir şeritten olan ayakkabılar
Tabanı ahşap, yüzü deri olan ayakkabılar(iç tabanı veya metalden koruyucu burnu
1920.0.09.57
olmayanlar)
1920.0.09.90 Dış tabanı herhangi bir maddeden olan ayakkabılar
1920.0.10
Ayakkabı parçaları
1920.0.10.65 Deriden ayakkabı yüzleri ve bunların aksamı (sayalar) (takviye parçaları hariç)
Diğer maddelerden (deri hariç) ayakkabı yüzleri ve bunların aksamı(takviye parçaları
1920.0.10.69
hariç)
1920.0.10.70 Kauçuktan veya plastikten dış tabanlar ve topuklar
1920.0.10.91 Ayakkabıların ahşap kısımları(yüzleri hariç)
1920.0.10.99 Ayakkabıların diğer maddelerden aksamları(yüzleri hariç)

