
 

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI – US - 97 

SEKTÖR 
NO 

KOD ÜRÜN TANIMLAMASI 

12 2412 KİMYASAL GÜBRE VE AZOTLU BİLEŞİKLERİN İMALATI 

12 2412.0 KİMYASAL GÜBRE VE AZOTLU BİLEŞİKLERİN İMALATI 

12 2412.0.01 Nitrik asit; sülfonitrik asit; amonyak 

12 2412.0.01.50 Nitrik asit; sülfonitrik asitler 

12 2412.0.01.75 Saf amonyak 

12 2412.0.01.77 Amonyağın sulu çözeltileri 

12 2412.0.02 Amonyum klorür; nitritler; potasyum nitrat; triamonyum fosfat; amonyum karbonat 

12 2412.0.02.20 Amonyum klorür (nişadır) 

12 2412.0.02.30 Nitritler 

12 2412.0.02.50 Potasyum nitrat 

12 2412.0.02.70 Ticari amonyum karbonat ve diğer amonyum karbonatlar 

12 2412.0.03 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler 

12 2412.0.03.13 
Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle %45 den fazla olan 
üre 

12 2412.0.03.19 
Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle %45 veya daha az 
olan üre 

12 2412.0.03.23 Amonyum sülfat 

12 2412.0.03.29 
B.y.s. amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları (amonyum sülfo 
nitrat, vb.) 

12 2412.0.03.30 Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) 

12 2412.0.03.43 
Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer 
inorganik maddelerle karışımları, ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı %28 i 
geçmeyenler 

12 2412.0.03.45 
Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer 
inorganik maddelerle karışımları, ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı %28 i geçenler 

12 2412.0.03.60 Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları 

12 2412.0.03.70 Kalsiyum siyanamid 

12 2412.0.03.80 Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları 

12 2412.0.03.90 B.y.s. azotlu mineral veya kimyasal gübreler 

12 2412.0.04 Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler 

12 2412.0.04.35 Süperfosfatlar 

12 2412.0.04.37 Defosforasyon cürufu 

12 2412.0.04.39 B.y.s.fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler 

12 2412.0.05 Potaslı mineral veya kimyasal gübreler 

12 2412.0.05.30 Potasyum klorür 

12 2412.0.05.50 Potasyum sülfat 

12 2412.0.05.70 B.y.s. potaslı mineral veya kimyasal gübreler 

12 2412.0.06 B.y.s. hayvansal veya bitkisel gübreler 

12 2412.0.06.00 Hayvansal veya bitkisel gübreler 

12 2412.0.07 Sodyum nitrat 

12 2412.0.07.50 Tabii sodyum nitrat 

12 2412.0.07.70 Sodyum nitratlar (tabii sodyum nitratlar hariç) 

12 2412.0.08 B.y.s. gübreler 



12 2412.0.08.10 
Potasyum sülfat, potasyum nitrat, mağnezyum sülfat-potasyum sülfat, kalsiyum 
siyanamit, vb.tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg mı geçmeyen 
ambalajlarda olanlar 

12 2412.0.08.23 
Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden üçünü birden içeren mineral 
veya kimyasal gübreler (kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık 
itibariyle %10 u geçen) 

12 2412.0.08.25 
Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden üçünü birden içeren mineral 
veya kimyasal gübreler (kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık 
itibariyle %10 u geçmeyen) 

12 2412.0.08.30 Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) 

12 2412.0.08.40 
Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) ve bunun diamonyum 
hidrojenortofosfatla (diamonyum fosfat) karışımları 

12 2412.0.08.53 
Nitrat ve fosfat gibi bitki besin maddelerinden ikisini içeren diğer mineral veya 
kimyasal gübreler 

12 2412.0.08.59 
B.y.s. azot ve fosfor gibi bitki besin maddelerinden ikisini içeren diğer mineral veya 
kimyasal gübreler (nitrat ve fosfat içerenler hariç) 

12 2412.0.08.63 Potaslı süperfosfatlar 

12 2412.0.08.69 
Fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini içeren diğer mineral veya 
kimyasal gübreler (potaslı süperfosfatlar hariç) 

12 2412.0.08.90 B.y.s. diğer gübreler 

 


