
ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI – US - 97 

SEKTÖR NO KOD ÜRÜN TANIMLAMASI 

11 24 KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİN İMALATI 

11 241 ANA KİMYASAL MADDELERİN İMALATI 

11 2411 
ANA KİMYASAL MADDELERİN İMALATI (KİMYASAL GÜBRE VE AZOTLU BİLEŞİKLER 
HARİÇ) 

11 2411.1 SANAYİ GAZLARININ İMALATI 

11 2411.1.01 Hidrojen, asal gazlar (argon, helyum, neon, kripton, ksenon v.b.), azot ve oksijen 

11 2411.1.01.20 Argon 

11 2411.1.01.25 Argon (gaz veya sıvı halde) 

11 2411.1.01.27 Argon (katı halde) 

11 2411.1.01.30 Asal gazlar (argon hariç) 

11 2411.1.01.50 Hidrojen 

11 2411.1.01.60 Azot 

11 2411.1.01.70 Oksijen 

11 2411.1.02 Karbondioksit ve metalik olmayan diğer oksijen bileşikleri 

11 2411.1.02.30 Karbondioksit 

11 2411.1.02.35 Karbondioksit (gaz veya sıvı halde) 

11 2411.1.02.37 Karbondioksit (katı halde) 

11 2411.1.02.50 Sülfür trioksit; diarsenik trioksit 

11 2411.1.02.70 Azot oksit 

11 2411.1.02.90 Metalik olmayan diğer inorganik oksijen bileşikleri 

11 2411.1.03 Sıvı ve sıkıştırılmış hava 

11 2411.1.03.00 Sıvı hava, sıkıştırılmış hava 

11 2411.2 BOYA MADDESİ VE PİGMENT İMALATI 

11 2411.2.01 Çinko oksit ve peroksit; titanyum oksit 

11 2411.2.01.30 Çinko oksit; Çinko peroksit 

11 2411.2.01.50 Titan oksitleri 

11 2411.2.02 Krom, manganez, kurşun ve bakır oksitleri ile hidroksitleri 

11 2411.2.02.15 Krom trioksit 

11 2411.2.02.19 Krom oksit ve hidrooksit (krom trioksit hariç) 

11 2411.2.02.35 Mangan dioksit 

11 2411.2.02.39 Mangan oksitleri(mangan dioksitler hariç) 

11 2411.2.02.53 Kurşun monoksit (litarge (mürdesenk), massicot) 

11 2411.2.02.55 Minyum ve minoranj 

11 2411.2.02.57 B.y.s.kurşun oksitleri 

11 2411.2.02.70 Bakır oksitleri ve hidroksitleri 

11 2411.2.03 Diğer metal oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri 

11 2411.2.03.13 Demir oksitleri ve hidroksitleri (ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla Fe2O3 içerenler) 

11 2411.2.03.15 Toprak boyalar (ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla Fe2O3 içerenler) 

11 2411.2.03.30 Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri 

11 2411.2.03.53 Lityum oksit ve hidroksit 

11 2411.2.03.55 Vanadyum oksitleri ve hidroksitleri 

11 2411.2.03.63 Nikel oksitleri ve hidroksitleri 

11 2411.2.03.65 Germanyum oksitleri ve zirkonyum dioksit 

11 2411.2.03.73 Molibden oksitleri ve hidroksitleri 



11 2411.2.03.75 Antimuan oksitleri 

11 2411.2.03.91 Alüminyum oksit 

11 2411.2.03.95 Magnezyum oksit 

11 2411.2.03.99 B.y.s. diğer inorganik bazlı diğer metal oksit, hidroksit ve peroksitler 

11 2411.2.04 Sentetik organik boyayıcı maddeler ve boya verniği ile esası bu maddeler olan müstahzarlar 

11 2411.2.04.10 Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 

11 2411.2.04.20 
Asit boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar; mordan boyalar ve esası bu boyalar olan 
müstahzarlar 

11 2411.2.04.30 Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 

11 2411.2.04.40 Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 

11 2411.2.04.51 Diğer sentetik organik boyayıcı maddeler 

11 2411.2.04.54 Reaktif boyalar 

11 2411.2.04.57 Kükürt boyaları 

11 2411.2.04.60 Flouresanlı aydınlatma maddeleri olarak kullanılan sentetik organik ürünler 

11 2411.2.04.70 Boyayıcı laklar ve esası bu laklar olan müstahzarlar 

11 2411.2.05 
Bitkisel kaynaklı tabaklama maddeleri, tanen ve türevleri, bitkisel ve hayvansal kaynaklı 
boyayıcı maddeler 

11 2411.2.05.50 Debagette kullanılan bitkisel menşeli hülasalar; tanenler ve diğer türevleri 

11 2411.2.05.70 Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler ve esası bu maddeler olan müstahzarlar 

11 2411.2.06 Sentetik organik ve inorganik tabaklama maddeleri; tabakalama müstahzarları 

11 2411.2.06.30 Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler 

11 2411.2.06.50 B.y.s. debagatte kullanılan inorganik maddeler, debagatte kullanılan müstahzarlar 

11 2411.3 DİĞER İNORGANİK ANA KİMYASAL MADDELERİN İMALATI 

11 2411.3.01 
Ametaller (metalsiler) (flor, klor, brom, iyot, kükürt, bor, tellür, silisyum, fosfor, arsenik, 
selenyum) 

11 2411.3.01.11 Klor 

11 2411.3.01.13 İyot 

11 2411.3.01.15 Flor 

11 2411.3.01.17 Brom 

11 2411.3.01.20 Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt 

11 2411.3.01.30 
Karbon (karbon siyahı ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer 
şekillerde karbon) 

11 2411.3.01.40 Bor; tellür 

11 2411.3.01.53 Ağırlık itibariyle en az %99.99 silisyum içeren silisyum 

11 2411.3.01.55 Ağırlık itibariyle en çok %99.99 silisyum içeren silisyum 

11 2411.3.01.60 Fosfor 

11 2411.3.01.70 Arsenik 

11 2411.3.01.90 Selenyum 

11 2411.3.02 Ametallerin halojenli veya kükürtlü bileşikler 

11 2411.3.02.35 Fosfor klorür ve oksiklorür 

11 2411.3.02.37 Fosfor dışındaki ametallerden klor ve oksiklorür 

11 2411.3.02.50 Karbonsülfür(karbondisülfür) 

11 2411.3.02.70 Ametallerin sülfürleri(karbon hariç); ticari fosfortrisülfür 

11 2411.3.03 
Alkali ve toprak alkali metaller (sodyum, potasyum, lityum, sezyum, rubidyum, kalsiyum, 
stronsiyum, baryum); nadir toprak metaller, skandiyum ve itriyum; civa 

11 2411.3.03.25 Sodyum 

11 2411.3.03.29 Alkali metaller (sodyum hariç) 



11 2411.3.03.30 Kalsiyum 

11 2411.3.03.50 Stronsiyum ve baryum 

11 2411.3.03.70 Nadir toprak metaller, skandiyum ve itriyum 

11 2411.3.03.80 Civa 

11 2411.3.04 Hidrojen klorür; oleum; difosfor pentaoksit; diğer inorganik asitler; silikon ve kükürt dioksit 

11 2411.3.04.13 Hidrojen klorür(hidroklorik asit) 

11 2411.3.04.15 Klorosülfirik asit(klorosülfonik asit) 

11 2411.3.04.31 Sülfürik asit (teknik) 

11 2411.3.04.34 Sülfürik asit (saf) 

11 2411.3.04.37 Oleum (dumanlı sülfürik asit) 

11 2411.3.04.53 Fosfor pentaoksit(difosfor pentaoksit) 

11 2411.3.04.55 Fosforik asit ve polifosforik asitler 

11 2411.3.04.60 Bor oksitleri; borik asitler; hidrojen florür (hidroflorik asit) hariç diğer inorganik asitler 

11 2411.3.04.73 Hidrojen florür (hidroflorik asit) 

11 2411.3.04.75 Silisyum dioksit 

11 2411.3.04.77 Kükürt dioksit 

11 2411.3.05 Oksit, hidroksit, peroksit; hidrazine ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları 

11 2411.3.05.21 Sodyum hidroksit (kostik soda/sudkostik) (katı halde) 

11 2411.3.05.27 Sulu çözelti halinde sodyum hidroksit 

11 2411.3.05.35 Potasyum hidroksit(kostik potas) (katı halde) 

11 2411.3.05.37 Sulu çözelti halinde potasyum hidroksit 

11 2411.3.05.50 Sodyum veya potasyum peroksitleri 

11 2411.3.05.60 Mağnezyumun hidroksit ve peroksiti; stronsiyum ve baryum oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri 

11 2411.3.05.70 Alüminyum hidroksit 

11 2411.3.05.80 Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları 

11 2411.3.06 Metalik halojenler 

11 2411.3.06.10 Florürler; florsilikatlar, floralüminatlar ve diğer kompleks flor tuzları 

11 2411.3.06.21 Alüminyum klorür 

11 2411.3.06.24 Çinko klorür 

11 2411.3.06.27 Magnezyum klorür 

11 2411.3.06.31 Kalsiyum klorür 

11 2411.3.06.34 Demir klorür 

11 2411.3.06.37 Nikel klorür 

11 2411.3.06.39 Amonyum klorür haricindeki diğer klorürler; rafine tuz 

11 2411.3.06.50 Bakır ve diğer metallerin oksiklorürleri ve hidroksiklorürleri 

11 2411.3.06.70 Bromürler ve oksikbromürler, iyodürler ve oksiyodürler 

11 2411.3.07 Hipoklorit, klorit ve perkloritler 

11 2411.3.07.35 Ticari kalsiyum hipoklorit ve diğer kalsiyum hipokloritler 

11 2411.3.07.39 Kalsiyum hariç hipokloritler ve kloritler; hipobromitler (sodyum hipoklorit) (çamaşır suyu) 

11 2411.3.07.55 Sodyum klorat 

11 2411.3.07.59 Diğer kloratlar ve perkloratlar; bromatlar ve perbromatlar, iyotlar ve periyodatlar 

11 2411.3.10 Karbonatlar 

11 2411.3.10.10 Sodyum karbonat; çamaşır kolası suyu (sodası) 

11 2411.3.10.20 Sodyum hidrojen karbonat(sodyum bikarbonat(karbonat)) 

11 2411.3.10.30 Potasyum karbonat 



11 2411.3.10.40 Kalsiyum karbonat 

11 2411.3.10.50 Baryum karbonat 

11 2411.3.10.60 Kurşun karbonat 

11 2411.3.10.71 Lityum karbonat 

11 2411.3.10.73 Stronsiyum karbonat 

11 2411.3.10.79 Diğer karbonatlar; peroksikarbonatlar 

11 2411.3.11 Oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları, kolloidal haldeki değerli metaller 

11 2411.3.11.10 Alüminatlar 

11 2411.3.11.20 Çinko veya kurşun kromatlar 

11 2411.3.11.30 Sodyum ve potasyum dikromatlar ve diğer kromatlar ve dikromatlar; peroksikromatlar 

11 2411.3.11.40 Manganitler, manganatlar ve permanganatlar 

11 2411.3.11.50 Molibdatlar 

11 2411.3.11.60 Tungstatlar(volframatlar) 

11 2411.3.11.70 B.y.s. oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin diğer tuzları 

11 2411.3.11.83 Gümüş nitrat 

11 2411.3.11.85 
Kolloidal haldeki kıymetli metaller; gümüş nitrat haricindeki gümüş, altın ve diğer bileşikler ve 
amalgamlar 

11 2411.3.12 B.y.s. diğer inorganik bileşikler (saf su dahil) 

11 2411.3.12.50 Damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su 

11 2411.3.12.90 Diğer inorganik bileşikler 

11 2411.3.13 B.y.s. izotoplar ve bunların bileşikleri 

11 2411.3.13.00 Ağır su(döteryum oksit) diğer izotoplar ve bunların bileşikleri 

11 2411.3.14 
Siyanürler, siyanür oksitler ve kompleks siyanürler; fulminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar; 
silikatlar; boratlar; perboratlar; inorganik asit ve peroksi asitlerin diğer tuzları 

11 2411.3.14.20 Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler 

11 2411.3.14.30 Fülminatlar, siyanatlar ve tiyosinatlar 

11 2411.3.14.40 Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar (sodyum silikat - cam suyu) 

11 2411.3.14.50 Disodyum tetraboratlar (rafine boraks) ve diğer boratlar 

11 2411.3.14.60 Peroksiboratlar (perboratlar) 

11 2411.3.14.70 Kompleks veya çift silikatlar 

11 2411.3.14.90 
İnorganik asitlerin veya peroksitlerin diğer tuzları(azotürler hariç)(kompleks ve çift silikatlar 
hariç) 

11 2411.3.15 Hidrojen peroksit 

11 2411.3.15.00 Hidrojen peroksit(üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın) 

11 2411.3.16 Fosfidler, karbürler (karbidler); hidritler; nitritler; azidler; silisyür ve boridler 

11 2411.3.16.30 Fosfürler(ferro fosfat hariç) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) 

11 2411.3.16.51 Kalsiyum karbür (karpit) 

11 2411.3.16.55 Silisyum karbür (karborandum) 

11 2411.3.16.59 B.y.s. karbürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) 

11 2411.3.16.70 Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler(kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) 

11 2411.3.17 Nadir toprak metallerin bileşikleri; skandiyum ve itriyum bileşikleri 

11 2411.3.17.00 
Nadir toprak metallerin, itriyum veya skandiyum veya bu metallerin karışımlarının organik veya 
inorganik bileşikleri 

11 2411.3.18 Rafine edilmiş kükürt (süblime, çöktürülmüş ve kolloidal kükürt hariç) 

11 2411.3.18.00 Her nevi kükürt (ham, süblime, presipite ve kolloidal kükürt hariç) 

11 2411.3.19 Kavrulmuş demir piritler 

11 2411.3.19.00 Kavrulmuş demir piritleri 



11 2411.3.20 
Piezo elektrik kuvarsları; diğer sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli ve yarı-değerli taşlar 
(işlenmemiş) 

11 2411.3.20.50 Piezo-elektrik kuvarslar 

11 2411.3.20.70 
Sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar(işlenmemiş veya basıt 
bir şekilde kesilmiş veya kabaca yontulmuş) 

11 242 DİĞER KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI 

11 2421 PESTİSİT (HAŞARAT İLACI) VE DİĞER ZİRAİ-KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI 

11 2421.0 PESTİSİT (HAŞARAT İLACI) VE DİĞER ZİRAİ-KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI 

11 2421.0.01 Haşarat öldürücüler (perakende satış için hazırlanmış) 

11 2421.0.01.20 Haşarat öldürücüler - botanik ürünler ve biyolojik esaslı 

11 2421.0.01.30 Haşarat öldürücüler - klorinat ve hidrokarbon esaslı (örneğin: BHC DDT D-D Aldrin, ...) 

11 2421.0.01.40 Haşarat öldürücüler - karbamat esaslı (örneğin: Aldicarb, Karbofuran, Methomyl, ...) 

11 2421.0.01.50 Haşarat öldürücüler - organfosfor ürünleri esaslı 

11 2421.0.01.60 Haşarat öldürücüler - pyrethroid esaslı 

11 2421.0.01.70 Haşarat öldürücüler - mineral yağ esaslı 

11 2421.0.01.90 Diğer haşarat öldürücüler 

11 2421.0.02 Zararlı bitkileri yok ediciler 

11 2421.0.02.20 Zararlı bitkileri yok ediciler - fenollu hormon ürünleri esaslı 

11 2421.0.02.30 Zararlı bitkileri yok ediciler - triazin esaslı (örn: Atrazine, Simazine, ...) 

11 2421.0.02.40 Zararlı bitkileri yok ediciler - asetamid esaslı (örn: Alaklor, Bütaklor, ...) 

11 2421.0.02.50 Zararlı bitkileri yok ediciler - karbamat esaslı (örn: Barban, Propham, ...) 

11 2421.0.02.60 Zararlı bitkileri yok ediciler - dinitroanilin esaslı (örn: Triflualin, Pendimetalin, ...) 

11 2421.0.02.70 Zararlı bitkileri yok ediciler - üre, urasil ve sülfonilüre esaslı 

11 2421.0.02.90 Diğer zararlı bitkileri yok ediciler (örn: Dalapon, Dikambo,...) 

11 2421.0.03 Sürgünleri önleyici ve bitkilerin büyümesini düzenleyici zirai ilaçlar 

11 2421.0.03.50 Sürgünleri önleyici ürünler (perakende satışa hazır) 

11 2421.0.03.70 Bitkilerin büyümesini düzenleyiciler (perakende satışa hazır) 

11 2421.0.04 Dezenfekte ediciler 

11 2421.0.04.30 Dezenfekte ediciler - amonyum esaslı 

11 2421.0.04.50 Dezenfekte ediciler - halojen bileşikleri esaslı 

11 2421.0.04.90 Diğer dezenfekte ediciler 

11 2421.0.05 Zararlı mantarları ve kemirgenleri yok edici ilaçlar ve benzerleri 

11 2421.0.05.52 Zararlı mantarları yok ediciler, bakteri öldürücüler ve tohum işlemleri (örn: Sülfür, ...) 

11 2421.0.05.53 
Zararlı mantarları yok ediciler, bakteri öldürücüler ve tohum işlemleri - ditiyokarbamat esaslı 
(örn: Ziram, ...) 

11 2421.0.05.55 
Zararlı mantarları yok ediciler, bakteri öldürücüler ve tohum işlemleri - benzimidazol esaslı (örn: 
Benomyl, ...) 

11 2421.0.05.56 
Zararlı mantarları yok ediciler, bakteri öldürücüler ve tohum işlemleri - tri -diazol esaslı (örn: 
Triadimefon, ...) 

11 2421.0.05.57 
Zararlı mantarları yok ediciler, bakteri öldürücüler ve tohum işlemleri - diazomorfolin esaslı (örn: 
Triforin, ...) 

11 2421.0.05.59 Diğer zararlı mantarları yok ediciler, bakteri öldürücüler ve tohum işlemleri (örn: Captan, ...) 

11 2421.0.05.73 
Kemirgenleri yok edici anti-coagulantlar (pıhtılaşmayı önleyici maddeler) (örn: Brodifakom, 
Klorophasinonem, Kaumatet, ...) 

11 2421.0.05.75 Kemirgenlere karşı kullanılan diğer ilaçlar (örn: Çinko fosfit, vb.) 

11 

 
2421.0.05.79 

 

Diğer benzeri ürünler 

 

 

 



11 2422.0 
BOYA, VERNİK V.B. KAPLAYICI MADDELER İLE MATBAA MÜREKKEBİ VE MACUN 
İMALATI 

11 2422.0.01 Esası akrilik ve vinil polimer olan boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen) 

11 2422.0.01.01 Esası akrilik ve vinil polimer olan boyalar (sulu ortamda dağılan ve çözülen) 

11 2422.0.01.51 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen) 

11 2422.0.01.55 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen) - alkit reçine esaslı 

11 2422.0.01.71 
Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen) - elektropayrotik esaslı: oto 
boyaları, metalik oto boyaları, akrilik oto boyaları 

11 2422.0.01.81 
Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen) - elektropayrotik esaslı: sanayi 
boyaları, elektrostatik boyalar, poliüretan koruyucu boyalar, diğerleri 

11 2422.0.01.91 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen) - iç cephe için olanlar 

11 2422.0.01.95 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen) - dış cephe için olanlar 

11 2422.0.02 Esası polyester, akrilik veya vinil polimer olan boyalar ve vernikler (susuz ortamda) 

11 2422.0.02.25 
Esası poliester olan boyalar ve vernikler - çözücünün ağırlığı çözeltinin ağırlığının %50'si veya 
daha fazla olanlar 

11 2422.0.02.29 Esası poliester olan diğer boyalar ve vernikler 

11 2422.0.02.30 
Esası akrilik ve vinil polimer olan boyalar ve vernikler - çözücünün ağırlığı çözeltinin ağırlığının 
%50'si veya daha fazla olanlar 

11 2422.0.02.50 Esası akrilik ve vinil polimer olan diğer boyalar ve vernikler 

11 2422.0.02.55 Esası akrilik olan diğer boyalar ve vernikler 

11 2422.0.02.57 Esası vinil polimer olan diğer boyalar ve vernikler 

11 2422.0.02.81 Selülozik boyalar 

11 2422.0.02.83 Emülsiyon plastik boyalar 

11 2422.0.02.85 Sentetik vernik 

11 2422.0.02.87 Selülozik vernik 

11 2422.0.02.91 B.y.s. boyalar ve vernikler; çözeltiler 

11 2422.0.02.99 B.y.s. boyalar ve vernikler - sentetik polimer esaslı 

11 2422.0.03 
Seramik, emaye ve cam sanayiinde kullanılan müstahzar pigmentler, matlaştırıcılar, boyalar, 
cam haline gelebilen terkipler, sırlar, sıvı cilalar v.b. müstahzarlar; cam firit 

11 2422.0.03.30 
Seramik, emaye, cam sanayiinde kullanılan müstahzar pigmentler, matlaştırıcılar, boyalar v.b. 
müstahzarlar 

11 2422.0.03.50 Cam haline gelebilen terkipler, sırlar ve benzeri müstahzarlar 

11 2422.0.03.71 Sıvı cilalar v.b. müstahzarlar, cam firit ve diğer camlar (toz, granül veya pul halinde) 

11 2422.0.03.75 Frit (seramik ve emaye fritleri, seramik sırrı) 

11 2422.0.04 Diğer boya ve vernikler; müstahzar kurutucu maddeler 

11 2422.0.04.13 
Diğer boyalar ve vernikler; derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler; yağlı boya 
ve vernikler 

11 2422.0.04.15 Diğer boyalar ve vernikler; derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler; diğerleri 

11 2422.0.04.20 Müstahzar kurutucu maddeler 

11 2422.0.04.30 Istampacılığa özgü varaklar 

11 2422.0.04.43 İnci esansı (şark esansı) 

11 2422.0.04.45 
Diğer pigmentler; boyalar ve renklendirici maddeler (kalıp boya, krem boya, ayakkabı boyası) 
(perakende satışa hazır) 

11 2422.0.04.53 Macunlar 

11 2422.0.04.55 Boyacılıkta kullanılan dolgu ve sıvama maddeleri 

11 2422.0.04.60 B.y.s. camcı macunu ve benzeri ateşe dayanıklı olmayan sıvama müstahzarları 

11 2422.0.04.73 B.y.s. organik karma çözücüler ve incelticiler - bütilasetat esaslı 

11 2422.0.04.79 B.y.s. organik karma çözücüler ve incelticiler- diğerleri 



11 2422.0.05 Resim, eğitim ve tabela boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence amaçlı boyalar v.b. 

11 2422.0.05.50 Takım halindeki boyalar 

11 2422.0.05.70 B.y.s. resim, eğitim ve tabela boyaları (ambalajlar içinde) 

11 2422.0.06 Matbaa mürekkebi 

11 2422.0.06.50 Siyah matbaa mürekkepleri 

11 2422.0.06.53 Siyah matbaa mürekkepleri - litografik olanlar 

11 2422.0.06.55 Siyah matbaa mürekkepleri - fleksografik olanlar 

11 2422.0.06.59 Siyah matbaa mürekkepleri - diğerleri 

11 2422.0.06.70 Diğer matbaa mürekkepleri 

11 2422.0.06.73 Diğer matbaa mürekkepleri - litografik olanlar 

11 2422.0.06.75 Diğer matbaa mürekkepleri - fleksografik olanlar 

11 2422.0.06.79 Diğer matbaa mürekkepleri - diğerleri 

11 2423 
ECZACILIKTA VE TIPTA KULLANILAN KİMYASAL VE BİTKİSEL KAYNAKLI ÜRÜNLERİN 
İMALATI 

11 2423.1 TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ İMALATI 

11 2423.1.01 Salisilik asit, O-Asetilsalisilik asit; bunların tuzları ve esterleri 

11 2423.1.01.30 Salisilik asit ve tuzları 

11 2423.1.01.50 O- Asetilsalisilik asit ile tuzları ve esterleri 

11 2423.1.01.70 Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları 

11 2423.1.02 
Lizin, glutamik asit ve bunların tuzları; dörtlü amonyum tuzları ve hidroksitleri; fosfoamino 
lipidler; amidler ve bunların türevleri ve tuzları 

11 2423.1.02.10 Lizin ve esterleri; bunların tuzları 

11 2423.1.02.20 Glutamik asit ve tuzları 

11 2423.1.02.30 Kolin ve tuzları 

11 2423.1.02.40 Lesitinler ve diğer fosfoamino lipidler 

11 2423.1.02.50 B.y.s. dörtlü amonyum tuzları ve hidroksitleri 

11 2423.1.02.60 Asiklik amidler (asiklik karbomatlar dahil) ve türevleri; bunların tuzları 

11 2423.1.02.70 B.y.s. siklik amidler ve bunların tuzları; üreinler (karbomat da dahil) ve türevleri hariç 
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2423.1.03 

B.y.s. laktonlar, yalnızca azot atomları ile oluşan heterosiklik bileşikler; yapısında başka bir 
halkaya yapışmamış pirazol halkası olan bileşikler; yapısında bir pirimidin halkası veya 
piperazin halkası olan bileşikler,yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin, triazol veya 
fenotiazin halkası olan bileşikler; nükleik asitler ve bunların tuzları; hidantoin ve türevleri 

11 2423.1.03.10 Diğer laktonlar (kumarin, metilkumarinler ve etilkumarinler hariç) 

11 2423.1.03.20 Fenazon (antiprin) ve türevleri 

11 2423.1.03.30 B.y.s. yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası olan bileşikler 

11 2423.1.03.40 Hidantoin ve türevleri 

11 2423.1.03.55 Malonilüre (barbutirik asit) ve bunların türevleri ve tuzları 

11 2423.1.03.59 B.y.s. yapısında bir primidin veya piperazin halkası olan bileşikler; nükleik asitler ve tuzları 

11 2423.1.03.70 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası olan bileşikler (melamin hariç) 

11 2423.1.03.80 
Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası olan bileşikler (daha fazla 
halkalanmamış) 

11 2423.1.04 Sülfonamidler 

11 2423.1.04.00 Sülfonamidler 

11 2423.1.05 B.y.s. kimyaca saf şekerler; şeker eterleri, esterleri ve bunların b.y.s. tuzları 

11 2423.1.05.00 Kimyaca saf şekerler (glikoz, vb. hariç); şeker eterleri, esterleri ve tuzları 

11 2423.1.06 Provitaminler, vitaminler ve bunların türevleri 

11 2423.1.06.10 Provitaminler (karışık olmayanlar) 



11 2423.1.06.23 Vitamin A ve türevleri (karışık olmayanlar) 

11 2423.1.06.25 Vitamin B1 ve türevleri (karışık olmayanlar) 

11 2423.1.06.33 Vitamin B2 ve türevleri (karışık olmayanlar) 

11 2423.1.06.35 D- veya DL- pantotenik asit (B3 veya B5 vitamini) ve türevleri (karışık olmayanlar) 

11 2423.1.06.43 Vitamin B6 ve türevleri (karışık olmayanlar) 

11 2423.1.06.45 Vitamin B12 ve türevleri (karışık olmayanlar) 

11 2423.1.06.53 Vitamin C ve türevleri (karışık olmayanlar) 

11 2423.1.06.55 Vitamin E ve türevleri (karışık olmayanlar) 

11 2423.1.06.59 Diğer vitaminler ve türevleri (karışık olmayanlar) 

11 2423.1.06.90 Vitaminlerin tabii konsantreleri ve karışımları 

11 2423.1.07 Hormonlar ve bunların türevleri; başlangıçta hormon olarak kullanılan diğer steroidler 

11 2423.1.07.20 Hipofizin ön lobu hormonları veya benzeri hormonlar ve bunların türevleri 

11 2423.1.07.35 Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) ve prednizolon (dehidrohidrokortizon) 

11 2423.1.07.37 Böbrek üstü bezi hormonlarının halojenlenmiş türevleri 

11 2423.1.07.39 B.y.s. diğer böbrek üstü bezi hormonları ve türevleri 

11 2423.1.07.50 İnsülin ve tuzları 

11 2423.1.07.70 Östrojenler ve progesteronlar 

11 2423.1.07.90 B.y.s. diğer hormonlar ve türevleri; öncelikle hormon olarak kullanılan diğer steroitler 

11 2423.1.08 Glikozidler, bitkisel alkaloidler ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri 

11 2423.1.08.13 Rutosid (rutin) ve türevleri 

11 2423.1.08.15 B.y.s. glikozidler ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri 

11 2423.1.08.23 Afyon alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları (morfin ve türevleri) 

11 2423.1.08.25 Kinin ve tuzları 

11 2423.1.08.29 B.y.s. diğer kınakına alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları 

11 2423.1.08.30 Kafein ve tuzları 

11 2423.1.08.40 Efedrinler ve tuzları 

11 2423.1.08.50 Teofilin ve aminofilin (teofilin - etilendiamin) ve bunların türevleri ve tuzları 

11 2423.1.08.60 Çavdar mahmuzu alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları 

11 2423.1.08.70 Nikotin ve tuzları 

11 2423.1.08.90 B.y.s. diğer bitkisel alkaloidler, bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri 

11 2423.1.09 Antibiyotikler 

11 2423.1.09.30 Penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki türevleri; bunların tuzları 

11 2423.1.09.40 Streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları 

11 2423.1.09.50 Tetrasiklinler ve türevleri; bunların tuzları 

11 2423.1.09.60 Kloramfenikol ve türevleri; bunların tuzları 

11 2423.1.09.70 Erithromisin ve türevleri; bunların tuzları 

11 2423.1.09.90 B.y.s. diğer antibiyotikler 

11 2423.1.10 
Salgı bezleri ve diğer organlar ile bunların ekstreleri; b.y.s. diğer insan ve hayvan kaynaklı 
maddeler 

11 2423.1.10.10 Kurutulmuş salgı bezleri ve diğer organlar 

11 2423.1.10.20 Salgı bezlerinin, diğer organların veya bunların salgılarının ekstresi 

11 2423.1.10.30 
B.y.s. tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış insan ve hayvan kaynaklı diğer 
maddeler 

11 2423.1.10.50 B.y.s. insan ve hayvan kanı; mikroorganizma kültürleri; toksinler, vb. 

11 2423.2 ECZACILIK MÜSTAHZARLARI İMALATI 

11 2423.2.01 Penisilin veya diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar 



11 2423.2.01.30 Penisilin, streptomisin, vb. içeren ilaçlar (perakende satışa hazır olmayan) 

11 2423.2.01.50 Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar (perakende satışa hazır olmayan) 

11 2423.2.01.60 
Penisilinler veya bunların türevleri veya streptomisinler veya bunların türevlerini içeren ilaçlar 
(doz halinde veya perakende satışa hazır) 

11 2423.2.01.80 Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar (perakende satışa hazır) 

11 2423.2.02 Antibiyotik içermeyen, hormonlu ilaçlar 

11 2423.2.02.30 İnsülin içeren ilaçlar (antibiyotiksiz) (perakende satışa hazır olmayan) 

11 2423.2.02.50 
B.y.s. diğer hormonları içeren ilaçlar (antibiyotik veya insülin içermeyenler) (perakende satışa 
hazır olmayan) 

11 2423.2.02.60 İnsülin içeren ilaçlar (perakende satışa hazır) 

11 2423.2.02.70 Böbreküstü bezi kabuğu hormonlarını içeren ilaçlar (perakende satışa hazır) 

11 2423.2.02.80 B.y.s. diğer hormonları içeren ilaçlar (perakende satışa hazır) 

11 2423.2.03 Antibiyotik ve hormon içermeyip, alkaloidleri veya bunların türevlerini içeren ilaçlar 

11 2423.2.03.10 Alkaloidleri veya bunların türevlerini içeren ilaçlar (perakende satışa hazır olmayan) 

11 2423.2.03.20 
B.y.s. tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla 
unsurdan oluşan diğer ilaçlar (perakende satışa hazır olmayan) 

11 2423.2.03.40 Alkaloidleri veya bunların türevlerini içeren ilaçlar (perakende satışa hazır) 
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2423.2.03.60 

Provitaminler ve vitaminler (doğal veya sentez yoluyla elde edilmiş) (doğal konsantreler dahil), 
bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevlerini ve bunların birbirleriyle olan karışımlarını 
içeren diğer ilaçlar (perakende satışa hazır) 

11 2423.2.03.80 
B.y.s. tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan 
ürünlerden oluşan diğer ilaçlar (perakende satışa hazır) 

11 2423.2.04 Antiserumlar ve aşılar 

11 2423.2.04.20 Serumlar ve diğer kan fraksiyonları 

11 2423.2.04.40 İnsanlar için kullanılan aşılar 

11 2423.2.04.60 Veterinerlikte kullanılan aşılar 

11 2423.2.05 Esası hormon veya spermisit olan, gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar 

11 2423.2.05.00 Esası hormon veya spermisit olan, gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar 

11 2423.2.06 Teşhise yönelik reaktifler ve diğer eczacılık ürünleri 

11 2423.2.06.20 Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine özgü reaktifler 

11 2423.2.06.40 
Radyografi muayeneleri için x-ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar; ayırıcı (teşhise yönelik) 
reaktifler, ... 

11 2423.2.06.60 Dişçi çimentoları ve diğer diş dolgu maddeleri; kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar 

11 2423.2.07 Yapışkan sargılar, katgütler ve benzeri maddeler; ilk yardım çantaları 

11 2423.2.07.11 Yakı 

11 2423.2.07.13 Tıbbi flasterler 

11 2423.2.07.15 Ortopedik bandajlar 

11 2423.2.07.17 
B.y.s. yapışkan sargılar ve benzeri maddeler (emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende 
satılacak şekilde hazırlanmış) 

11 2423.2.07.31 Sargı bezi, kasık bağı, göbek bağı 

11 2423.2.07.33 Kulak temizleme çubuğu 

11 2423.2.07.35 Gazlı bezler 

11 2423.2.07.37 
B.y.s. eczacılık maddeleri ile birlikte pamuklar, gaz bezleri ve benzeri maddeler (perakende 
satışa hazır) 

11 2423.2.07.50 Cerrahi dikişler için malzemeler; laminaryalar; emici hemostatlar 

11 2423.2.07.70 İlk yardım çantaları ve kutuları 

11 2424 
SABUN VE DETERJAN, TEMİZLİK VE CİLALAMA MADDELERİ; PARFÜM; KOZMETİK VE 
TUVALET MALZEMELERİ İMALATI 



11 2424.1 GLİSERİN; SABUN VE DETERJAN; TEMİZLİK VE CİLALAMA MADDELERİ İMALATI 

11 2424.1.01 Gliserin 

11 2424.1.01.50 Ham gliserin; gliserinli sular ve gliserinli lesivler 

11 2424.1.01.70 Gliserin (sentetik gliserin dahil) (ham gliserin hariç) 

11 2424.1.02 Organik yüzey aktif maddeler (sabun hariç) 

11 2424.1.02.20 Anyonik yüzey aktif maddeler (sabun hariç) 

11 2424.1.02.30 Katyonik yüzey aktif maddeler (sabun hariç) 

11 2424.1.02.50 İyonik olmayan yüzey aktif maddeler (sabun hariç) (ELAS) 

11 2424.1.02.90 B.y.s. organik yüzey aktif maddeler (sabun hariç) 

11 2424.1.03 Sabun ve organik yüzey aktif ürünler ve sabun olarak kullanılan müstahzarlar 

11 2424.1.03.20 
Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve organik yüzey aktif ürünler ve müstahzarlar - 
tuvalet kullanımı için olanlar 

11 2424.1.03.50 
B.y.s. çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve organik yüzey aktif ürünler ve 
müstahzarlar 

11 2424.1.03.53 
Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve organik yüzey aktif ürünler ve müstahzarlar - 
sanayide kullanılanlar 

11 2424.1.03.55 
Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve organik yüzey aktif ürünler ve müstahzarlar - 
ev kullanımı için olanlar 

11 2424.1.03.59 
Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve organik yüzey aktif ürünler ve müstahzarlar - 
diğerleri 

11 2424.1.03.73 Pul, granül, toz v.b. şekillerdeki sabunlar 

11 2424.1.03.75 Krem sabun; sıvı sabun 

11 2424.1.03.79 Diğer şekillerdeki sabunlar 

11 2424.1.04 Deterjanlar ve yıkama müstahzarları 

11 2424.1.04.30 Yüzey aktif müstahzarlar (perakende satışa hazır) 

11 2424.1.04.50 Yıkama ve temizleme müstahzarları (perakende satışa hazır) 

11 2424.1.04.52 Yıkama ve temizleme müstahzarları - temel yıkama için olanlar (perakende satışa hazır) 

11 2424.1.04.53 Yıkama ve temizleme müstahzarları - hassas yıkama için olanlar (perakende satışa hazır) 

11 2424.1.04.57 Yıkama ve temizleme müstahzarları - bulaşık yıkama için olanlar (perakende satışa hazır) 

11 2424.1.04.59 Yıkama ve temizleme müstahzarları - diğer amaçlar için olanlar (perakende satışa hazır) 

11 2424.1.04.60 Yıkama ve temizleme yüzey aktif müstahzarları (perakende satışa hazır olmayan) 

11 2424.1.04.70 Yıkama ve temizleme müstahzarları (perakende satışa hazır olmayan) 

11 2424.1.04.72 
Yıkama ve temizleme müstahzarları - halılar, duvardan duvara halılar için kullanılanlar 
(perakende satışa hazır olmayan) 

11 2424.1.04.73 
Yıkama ve temizleme müstahzarları - modern döşemeler için kullanılanlar (perakende satışa 
hazır olmayan) 

11 2424.1.04.74 Araba yıkama müstahzarları (perakende satışa hazır olmayan) 

11 2424.1.04.75 Pencere yıkama müstahzarları (perakende satışa hazır olmayan) 

11 2424.1.04.77 Tuvalet yıkama müstahzarları (perakende satışa hazır olmayan) 

11 2424.1.04.79 Diğer yıkama ve temizleme müstahzarları (perakende satışa hazır olmayan) 

11 2424.1.05 Oda parfümleri ve deodorantları 

11 2424.1.05.00 Oda parfümleri ve deodorantları 

11 2424.1.06 Suni mumlar ve müstahzar mumlar 

11 2424.1.06.50 Kimyasal olarak tadil edilmiş linyitten elde edilen suni mumlar ve müstahzar mumlar 

11 2424.1.06.70 Polietilen glikolden elde edilen suni mumlar ve müstahzar mumlar 



11 2424.1.06.90 Mühür mumu dahil diğer suni mumlar ve müstahzar mumlar 

11 2424.1.07 Ayakkabı, mobilya, yer döşemeleri, karoser, cam veya metal için kullanılan cilalar ve kremler 

11 2424.1.07.30 Ayakkabı ve deri için kullanılan cila, krem ve benzeri müstahzarlar 

11 2424.1.07.35 Ayakkabı için kullanılan cila, krem ve benzeri müstahzarlar 

11 2424.1.07.37 Deri için kullanılan cila, krem ve benzeri müstahzarlar 

11 2424.1.07.50 Ağaç işlerinin bakımında kullanılan cila, krem ve benzeri müstahzarlar 

11 2424.1.07.55 Döşeme ve diğer ağaç işlerinin bakımında kullanılan cila, krem ve benzeri müstahzarlar 

11 2424.1.07.57 Ağaç mobilya işlerinin bakımında kullanılan cila, krem ve benzeri müstahzarlar 

11 2424.1.07.70 Karöserler için kullanılan cila ve benzeri müstahzarlar (metal cilalar hariç) 

11 2424.1.07.75 Otomobil boyası iyileştiricileri 

11 2424.1.07.77 Otomobil cilaları 

11 2424.1.07.79 Diğer müstahzarlar 

11 2424.1.07.83 Metal cilaları 

11 2424.1.07.89 B.y.s. diğer cila, krem ve benzeri müstahzarlar 

11 2424.1.08 Ovalama macunları ve tozları ile benzeri temizlik müstahzarları 

11 2424.1.08.00 Ovalama macunları ve tozları ile benzeri temizlik müstahzarları 

11 2424.2 PARFÜM İLE KOZMETİK VE TUVALET MALZEMELERİ İMALATI 

11 2424.2.01 Parfümler ve tuvalet suları (eau de toilet) 

11 2424.2.01.50 Parfüm 

11 2424.2.01.70 Kolonyalar; tuvalet suları (eau de toilet, eau de cologne) 

11 2424.2.02 Dudak ve göz makyaj müstahzarları 

11 2424.2.02.50 Dudak makyaj müstahzarları 

11 2424.2.02.70 Göz makyaj müstahzarları 

11 2424.2.03 Manikür ve pedikür müstahzarları 

11 2424.2.03.00 Manikür ve pedikür müstahzarları 

11 2424.2.03.03 Diğer güzellik müstahzarları - el bakımı için olanlar 

11 2424.2.03.05 Diğer güzellik müstahzarları - ayak bakımı için olanlar 

11 2424.2.04 Kozmetik veya tuvalet amaçlı pudralar 

11 2424.2.04.00 Kozmetik veya tuvalet amaçlı pudralar (sıkıştırılmış olsun olmasın) 

11 2424.2.05 B.y.s. güzellik, makyaj ve cilt bakım müstahzarları (brozlaşma için kullanılanlar dahil) 

11 2424.2.05.00 Diğer güzellik müstahzarları 

11 2424.2.05.01 Diğer güzellik müstahzarları - yüz makyajı için olanlar 

11 2424.2.05.02 Diğer güzellik müstahzarları: yüz temizleyicileri (makyaj temizleyicileri dahil) 

11 2424.2.05.03 
Diğer güzellik müstahzarları: yüz bakım müstahzarları - losyonlar, kremler ve özel bakım 
malzemeleri 

11 2424.2.05.05 
Diğer güzellik müstahzarları: vücut bakım müstahzarları - losyonlar, kremler (bebekler için 
kullanılanlar dahil) 

11 2424.2.05.07 Diğer güzellik müstahzarları - bronzlaşma için kullanılanlar 

11 2424.2.05.09 Diğer güzellik müstahzarları - diğerleri 

11 2424.2.06 Şampuanlar, saç spreyleri (hair lacquers) ile perma veya saç düzleştirme müstahzarları 

11 2424.2.06.30 Şampuanlar 

11 2424.2.06.35 Şampuanlar (sıvı halde) 



11 2424.2.06.39 Diğer şampuanlar 

11 2424.2.06.50 Perma veya saç düzleştirme müstahzarları 

11 2424.2.06.70 Saç spreyleri (hair lacquers) 

11 2424.2.07 B.y.s. saç için kullanılan losyonlar ve diğer müstahzarlar 

11 2424.2.07.00 Saç için kullanılan müstahzarlar (şampuan, sprey, perma müstahzarları hariç) 

11 2424.2.07.02 Saç düzenleyicileri 

11 2424.2.07.03 Saç losyonları ve köpükleri 

11 2424.2.07.05 Saç kremleri ve parlatıcıları 

11 2424.2.07.07 Renklendirici şampuanlar, saç boyaları, renk gidericiler 

11 2424.2.07.09 Saç için kullanılan diğer müstahzarlar 

11 2424.2.08 
Ağız ve diş sağlığı için kullanılan müstahzarlar (takma dişleri ağızda sabit tutmaya yarayan 
macun ve tozlar dahil) 

11 2424.2.08.50 Diş temizliğine özgü müstahzarlar 

11 2424.2.08.90 
B.y.s. ağız ve diş sağlığını korumaya özgü müstahzarlar (takma dişleri ağızda sabit tutmaya 
özgü pat ve tozlar dahil) 

11 2424.2.09 
Traş müstahzarları; vücut deodorantları ve terleme önleyici müstahzarlar; banyo müstahzarları; 
b.y.s. diğer parfümeri, kozmetik ve tuvalet müstahzarları 

11 2424.2.09.30 
Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar; losyonlar, kremler ve 
diğerleri 

11 2424.2.09.35 Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar; losyonlar 

11 2424.2.09.37 Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar; kremler ve diğerleri 

11 2424.2.09.50 Vücut deodorantları ve terlemeyi önleyici müstahzarlar 

11 2424.2.09.70 Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları 

11 2424.2.09.90 Diğer vücut müstahzarları (parfümler, tüy dökücüler, ...) 

11 2424.2.09.93 Koruyucu müstahzarlar 

11 2424.2.09.95 Tüy dökücü 

11 2424.2.09.97 Bebek müstahzarları (şampuanlar, kremler ve pudralar hariç) 

11 2424.2.09.99 Diğer müstahzarlar 

11 2429 B.Y.S. KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI 

11 2429.1 PATLAYICI MADDE İMALATI 

11 2429.1.01 İtici tozlar ve müstahzar patlayıcı maddeler 

11 2429.1.01.30 İtici tozlar (barut) 

11 2429.1.01.50 Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç) (dinamit) 

11 2429.1.02 Emniyet fitilleri; infilak fitilleri; kapsüller; ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler 

11 2429.1.02.50 Emniyet fitilleri; infilak fitilleri 

11 2429.1.02.70 Ağız otları veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler 

11 2429.1.02.75 Ağız otları veya infilak kapsülleri 

11 2429.1.02.77 Ateşleyici maddeler ve elektrikli infilak ettirici maddeler 

11 2429.1.03 Havai fişekler 

11 2429.1.03.00 Havai fişekler 

11 2429.1.04 İşaret fişekleri, yağmur roketleri, sis işaretleri, diğer piroteknik malzemeler (havai fişekler hariç) 

11 2429.1.04.00 İşaret fişekleri, yağmur roketleri, sis işaretleri, diğer piroteknik malzemeler (havai fişekler hariç) 

11 2429.2 TUTKAL VE JELATİN İMALATI 



11 2429.2.01 Tutkal ve jelatinler 

11 2429.2.01.13 Kazein tutkalları 

11 2429.2.01.15 Kazeinatlar ve diğer kazein türevleri 

11 2429.2.01.20 Albüminler (yumurta albümini ''ovalbümin'' hariç), albüminatlar ve diğer albümin türevleri 

11 2429.2.01.30 Jelatin ve jelatin türevleri (kazein tutkalları hariç) 

11 2429.2.01.33 Jelatin ve jelatin türevleri - yiyecekler için kullanılanlar 

11 2429.2.01.35 Jelatin ve jelatin türevleri - eczacılıkta kullanılanlar 

11 2429.2.01.37 Jelatin ve jelatin türevleri - teknik işlerde kullanılanlar 

11 2429.2.01.50 Kemik tutkalları ve diğer jelatinler 

11 2429.2.01.60 Tutkallar - dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastaları içerenler 

11 2429.2.01.70 
Tutkal ve yapıştırıcı olarak kullanılan ürünler (perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı 
geçmeyen ambalajlara konulmuş) 

11 2429.2.01.81 Kauçuk ve plastik esaslı yapıştırıcılar (suni reçineler dahil) 

11 2429.2.01.83 Solüsyonlar (kauçuk esaslı) 

11 2429.2.01.85 Marley, fayans, parke, yer karosu yapıştırıcıları 

11 2429.2.01.91 Sentetik esaslı yapıştırıcılar 

11 2429.2.01.99 B.y.s. müstahzar tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar 

11 2429.3 UÇUCU YAĞLARIN İMALATI 

11 2429.3.01 Uçucu yağlar; koku veren madde karışımları 

11 2429.3.01.23 Gül yağı 

11 2429.3.01.29 B.y.s. uçucu yağlar 

11 2429.3.01.30 Rezinoidler 

11 2429.3.01.50 
Uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler ve uçucu yağların 
damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri 

11 2429.3.01.75 Koku veren maddelerin karışımları - yiyecek ve içecek sanayiinde kullanılanlar 

11 2429.3.01.79 Koku veren maddelerin karışımları - diğerleri 

11 2429.4 FOTOĞRAFÇILIKTA KULLANILAN KİMYASAL MADDELERİN İMALATI 

11 2429.4.01 Fotoğraf levha ve filmleri ile anında baskılanan filmler (hassas, boş); fotoğraf basım kartları 

11 2429.4.01.30 Fotoğraf levhaları ve filmler (hassas hale getirilmiş, boş, düz) 

11 2429.4.01.50 Fotoğraf levhaları: hassas hale getirilmiş, boş 

11 2429.4.01.70 Fotoğraf kağıt, karton ve mensucatı: hassas hale getirilmiş, boş 

11 2429.4.02 
Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas emülsiyonlar; b.y.s. fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal 
müstahzarlar 

11 2429.4.02.10 Baskıda ve filmcilikte kullanılan banyo ilaçları 

11 2429.4.02.90 Fotoğrafçılıkta kullanılan diğer kimyasal müstahzarlar 

11 2429.5 PLAK, BANT V.B. KAYIT GEREÇLERİNİN İMALATI (KAYDEDİLMEMİŞ) 

11 2429.5.01 Ses v.b. kayıtlarında kullanılan kaydedilmemiş malzemeler (plak, bant, v.b.) (sinema filmi hariç) 

11 2429.5.01.10 Bilgi işlemde kullanılan kaydedilmemiş manyetik diskler 

11 2429.5.01.20 Kaydedilmemiş kompakt diskler 

11 2429.5.01.30 Manyetik telefon v.b. kartı 

11 2429.5.01.90 Ses v.b. kayıtlarında kullanılan kaydedilmemiş diğer malzemeler 

11 2429.6 B.Y.S. DİĞER KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI 



11 2429.6.01 
Kimyasal olarak değiştirilmiş hayvansal ve bitkisel yağlar; yenilemeyen bitkisel ve hayvansal 
yağların karışımı 

11 2429.6.01.00 B.y.s. kimyasal olarak değiştirilmiş hayvansal ve bitkisel yağlar 

11 2429.6.02 Yazı ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkepler (matbaa mürekkebi hariç) 

11 2429.6.02.00 Mürekkepler (baskı mürekkepleri hariç) 

11 2429.6.03 Yağlama müstahzarları 

11 2429.6.03.55 
Dokumaya elverişli maddelerin yağlanmasına özgü müstahzarlar (esas madde olarak içinde 
ağırlık itibariyle %70'den daha az petrol yağı içeren) 

11 2429.6.03.57 
B.y.s. diğer yağlama müstahzarları (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle %70'den daha az 
petrol yağı içeren) 

11 2429.6.03.75 B.y.s. dokumaya elverişli maddelerin yağlanmasına özgü müstahzarlar 

11 2429.6.03.79 B.y.s. diğer yağlama maddeleri 

11 2429.6.04 Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar; mineral yağlar ve benzeri ürünler için katkılar 

11 2429.6.04.55 Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar - kurşun bileşikleri esaslı 

11 2429.6.04.59 Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar - diğerleri (esası kurşun bileşikleri olanlar hariç) 

11 2429.6.04.70 Yağlama yağları için katkılar 

11 2429.6.04.90 B.y.s. diğer katkılar 

11 2429.6.05 Hidrolik fren sıvıları; antifriz maddeler ve donmayı çözücü sıvılar 

11 2429.6.05.30 
Hidrolik fren sıvıları ve benzeri sıvılar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle %70'den daha 
az petrol yağı içeren) 

11 2429.6.05.50 Antifriz (donmayı önleyici) maddeler ve donmayı çözücü sıvılar 

11 2429.6.05.55 Antifriz (donmayı önleyici) maddeler 

11 2429.6.05.57 Donmayı çözücü sıvılar 

11 2429.6.06 B.y.s. pepton/protein maddeleri ve bunların türevleri; deri tozu 

11 2429.6.06.00 B.y.s. pepton/protein maddeleri ve bunların türevleri; deri tozu 

11 2429.6.09 Aktif karbon 

11 2429.6.09.00 Aktif karbon 

11 2429.6.10 
Boyama maddeleri ve benzeri maddelerin sabitleştirilmesini veya boyama işlemini 
hızlandırmayı sağlayıcı finisaj maddeleri ve boya taşıyıcıları 

11 2429.6.10.52 Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı %55'den az olan finisaj maddeleri 

11 2429.6.10.53 
Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı %55 veya daha fazla, fakat %70'den az olan 
finisaj maddeleri 

11 2429.6.10.55 
Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı %70 veya daha fazla, fakat %83'den az olan 
finisaj maddeleri 

11 2429.6.10.57 Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı %83 veya daha fazla olan finisaj maddeleri 

11 2429.6.10.70 Tekstil sanayiinde kullanılan türde finisaj maddeleri 

11 2429.6.10.71 Yıkama ve temizleme maddeleri (perakende satışa hazır): kumaş şekillendiriciler 

11 2429.6.10.73 Tekstil sanayinde kullanılan finisaj maddeleri (kumaş şekillendiriciler hariç) 

11 2429.6.10.80 Kağıt sanayinde kullanılan finisaj maddeleri (kumaş şekillendiriciler hariç) 

11 2429.6.10.90 B.y.s. finisaj maddeleri, boya taşıyıcıları ve diğer maddeler 

11 2429.6.12 
Dökümhane maçalarına veya kalıplarına özgü müstahzarlar bağlayıcılar, kimya ve yan 
sanayilerinin b.y.s. kimyasal ve artık ürünleri 

11 2429.6.12.20 Dökümhane maçalarına veya kalıplarına özgü müstahzar bağlayıcılar 

11 2429.6.12.30 Naftalik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri 

11 2429.6.12.40 Kendi aralarında veya metalik bağlayıcılarla karıştırılmış aglomere edilmemiş metal karbürler 

11 2429.6.12.50 Çimento, harç veya betonlara özgü müstahzar katkılar 

11 2429.6.12.70 Sorbitol (d-glusitol hariç) 



11 2429.6.13 B.y.s. diğer çeşitli kimyasal ürünler 

11 2429.6.13.13 
Petrol sülfonatları (alkali metalleri, amonyum ve etanolaminlerin petrol sülfonatları hariç); 
bitümlü minerallerden elde edilen tiofenli sülfonik asitlerin yağları ve bunların tuzları 

11 2429.6.13.15 İyon değiştiriciler 

11 2429.6.13.17 Elektrik tüpleri ve valflerinde vakum teminine yarayan emici bileşimler 

11 2429.6.13.23 Pirolinyitler; ham kalsiyum tartrat; ham kalsiyum sitrat 

11 2429.6.13.25 Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler 

11 2429.6.13.27 Aktif eleman olarak amin içeren pas giderici müstahzarlar 

11 2429.6.13.30 İnorganik karma çözücüler ve incelticiler 

11 2429.6.13.40 Kabuklanmayı önleyici bileşikler ve benzerleri 

11 2429.6.13.43 Kabuklanmayı önleyici bileşikler ve benzerleri - yerli olanlar 

11 2429.6.13.45 Kabuklanmayı önleyici bileşikler ve benzerleri - diğerleri 

11 2429.6.13.53 Elektroliz yoluyla kaplamada kullanılan müstahzarlar 

11 2429.6.13.57 Mono-, di- ve tri-stearatlardan oluşan gliserin karışımları 

11 2429.6.13.63 Eczacılık ve cerrahide kullanılan ürünler ve müstahzarlar 

11 2429.6.13.65 Dökümcülükte kullanılan türden yardımcı ürünler 

11 2429.6.13.67 İnşaat sanayiinde kullanılan yanmayı ve su geçirmeyi önleyen müstahzarlar ve benzerleri 

11 2429.6.13.73 Sadece flor veya klorla perhalojenlenmiş türevleri içeren karışımlar 

11 2429.6.13.79 Perhalojenlenmiş türevleri içeren diğer karışımlar 

11 2429.6.13.81 Yumuşatıcılar 

11 2429.6.13.83 Nem alıcılar (silikagel v.b.) 

11 2429.6.13.85 Emülgatörler (emülsiyon yapıcılar) 

11 2429.6.13.87 Kaolen (mikronize dolgu maddeleri) 

11 2429.6.13.99 HS 3824'te yer alan maddelerin b.y.s. diğer karışımları 

11 243 SUNİ VE SENTETİK ELYAF İMALATI 

11 2430 SUNİ VE SENTETİK ELYAF İMALATI 

11 2430.0 SUNİ VE SENTETİK ELYAF İMALATI 

11 2430.0.01 Sentetik filament demetleri; sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış) 

11 2430.0.01.20 
Sentetik filament demetleri; sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış) - naylon ve 
diğer poliamidlerden olanlar 

11 2430.0.01.30 
Sentetik filament demetleri; sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış) - 
poliesterlerden olanlar 

11 2430.0.01.50 
Sentetik filament demetleri; sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış) - akrilik veya 
modakrilik olanlar 

11 2430.0.01.90 B.y.s. diğer sentetik filament demetleri; sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış) 

11 2430.0.01.95 Sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış) - polipropilenden olanlar 

11 2430.0.01.99 Diğer sentetik filament demetleri; sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış) 

11 2430.0.02 
Naylon veya diğer poliamidlerden, yüksek mukavemetli iplikler; polyesterlerden, yüksek 
mukavemetli iplikler 

11 2430.0.02.30 
Yüksek mukavemetli iplikler (perakende satışa hazır olmayan) - naylon veya diğer 
poliamidlerden olanlar 

11 2430.0.02.50 Yüksek mukavemetli iplikler (perakende satışa hazır olmayan) - polyesterlerden olanlar 

11 2430.0.03 Tekstürize ve diğer iplikler (tek kat) 

11 2430.0.03.13 Tekstürize iplikler - naylon veya diğer poliamidlerden olanlar 

11 2430.0.03.15 Tekstörize iplikler - polyesterlerden olanlar 

11 2430.0.03.23 Tekstörize iplikler - polipropilenden olanlar 

11 2430.0.03.25 Diğer tekstürize iplikler 



11 2430.0.03.30 Diğer tek kat iplikler (perakende satışa hazır olmayan) - naylon veya poliamidlerden olanlar 

11 2430.0.03.50 Diğer tek kat iplikler (perakende satışa hazır olmayan) - polyesterlerden olanlar 

11 2430.0.03.70 Diğer tek kat iplikler (perakende satışa hazır olmayan) - polipropilenden olanlar 

11 2430.0.03.90 Diğer tek kat iplikler (perakende satışa hazır olmayan) - sentetik olanlar 

11 2430.0.04 Sentetik monofilamentler, şeritler ve benzerleri 

11 2430.0.04.00 
Sentetik monofilamentler (67 desiteks veya daha fazla olup, enine kesiti 1mm.yi geçmeyenler); 
şerit ve benzerleri (görünen genişliği 5mm.yi geçmeyen) 

11 2430.0.04.05 
Monofilamentler (67 desiteks veya daha fazla olan); şeritler ve benzerleri - polipropilenden 
olanlar 

11 2430.0.04.07 
B.y.s. monofilamentler (67 desiteks veya daha fazla olan); şeritler ve benzerleri - sentetik tekstil 
ürünlerinden olanlar 

11 2430.0.05 Suni filament demetleri ve suni devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış) 

11 2430.0.05.00 Suni filament demetleri ve suni devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış) 

11 2430.0.06 Viskos ipeğinden yüksek mukavemetli iplik 

11 2430.0.06.00 Viskoz ipeğinden yüksek mukavemetli suni filament iplikler (67 desiteks veya daha fazla olan) 

11 2430.0.07 Suni tekstürize iplik ve tek katlı iplikler 

11 2430.0.07.30 Tekstörize suni filament iplikler (67 desiteks veya daha fazla olan) 

11 2430.0.07.90 Tek kat diğer suni filament iplikler (67 desiteks veya daha fazla olan) 

11 2430.0.08 Monofilament; suni tekstil maddelerinden şeritler ve benzerleri 

11 2430.0.08.00 Suni monofilamentler (67 desiteks veya daha fazla olup, enine kesiti 1mm.yi geçmeyenler) 

11 2430.0.09 Suni ve sentetik elyaf artıkları 

11 2430.0.09.50 Sentetik lif döküntü 

11 2430.0.09.70 Suni lif döküntü 

 


