
 

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI – US - 97 

SEKTÖR 
NO 

KOD ÜRÜN TANIMLAMASI 

15 2424 
SABUN VE DETERJAN, TEMİZLİK VE CİLALAMA MADDELERİ; PARFÜM; 
KOZMETİK VE TUVALET MALZEMELERİ İMALATI 

15 2424.1 
GLİSERİN; SABUN VE DETERJAN; TEMİZLİK VE CİLALAMA MADDELERİ 
İMALATI 

15 2424.1.01 Gliserin 

15 2424.1.01.50 Ham gliserin; gliserinli sular ve gliserinli lesivler 

15 2424.1.01.70 Gliserin (sentetik gliserin dahil) (ham gliserin hariç) 

15 2424.1.02 Organik yüzey aktif maddeler (sabun hariç) 

15 2424.1.02.20 Anyonik yüzey aktif maddeler (sabun hariç) 

15 2424.1.02.30 Katyonik yüzey aktif maddeler (sabun hariç) 

15 2424.1.02.50 İyonik olmayan yüzey aktif maddeler (sabun hariç) (ELAS) 

15 2424.1.02.90 B.y.s. organik yüzey aktif maddeler (sabun hariç) 

15 2424.1.03 Sabun ve organik yüzey aktif ürünler ve sabun olarak kullanılan müstahzarlar 

15 2424.1.03.20 
Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve organik yüzey aktif ürünler ve 
müstahzarlar - tuvalet kullanımı için olanlar 

15 2424.1.03.50 
B.y.s. çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve organik yüzey aktif ürünler ve 
müstahzarlar 

15 2424.1.03.53 
Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve organik yüzey aktif ürünler ve 
müstahzarlar - sanayide kullanılanlar 

15 2424.1.03.55 
Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve organik yüzey aktif ürünler ve 
müstahzarlar - ev kullanımı için olanlar 

15 2424.1.03.59 
Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve organik yüzey aktif ürünler ve 
müstahzarlar - diğerleri 

15 2424.1.03.73 Pul, granül, toz v.b. şekillerdeki sabunlar 

15 2424.1.03.75 Krem sabun; sıvı sabun 

15 2424.1.03.79 Diğer şekillerdeki sabunlar 

15 2424.1.04 Deterjanlar ve yıkama müstahzarları 

15 2424.1.04.30 Yüzey aktif müstahzarlar (perakende satışa hazır) 

15 2424.1.04.50 Yıkama ve temizleme müstahzarları (perakende satışa hazır) 

15 2424.1.04.52 
Yıkama ve temizleme müstahzarları - temel yıkama için olanlar (perakende satışa 
hazır) 

15 2424.1.04.53 
Yıkama ve temizleme müstahzarları - hassas yıkama için olanlar (perakende satışa 
hazır) 

15 2424.1.04.57 
Yıkama ve temizleme müstahzarları - bulaşık yıkama için olanlar (perakende satışa 
hazır) 

15 2424.1.04.59 
Yıkama ve temizleme müstahzarları - diğer amaçlar için olanlar (perakende satışa 
hazır) 

15 2424.1.04.60 Yıkama ve temizleme yüzey aktif müstahzarları (perakende satışa hazır olmayan) 

15 2424.1.04.70 Yıkama ve temizleme müstahzarları (perakende satışa hazır olmayan) 

15 2424.1.04.72 
Yıkama ve temizleme müstahzarları - halılar, duvardan duvara halılar için kullanılanlar 
(perakende satışa hazır olmayan) 

15 2424.1.04.73 
Yıkama ve temizleme müstahzarları - modern döşemeler için kullanılanlar (perakende 
satışa hazır olmayan) 

15 2424.1.04.74 Araba yıkama müstahzarları (perakende satışa hazır olmayan) 



15 2424.1.04.75 Pencere yıkama müstahzarları (perakende satışa hazır olmayan) 

15 2424.1.04.77 Tuvalet yıkama müstahzarları (perakende satışa hazır olmayan) 

15 2424.1.04.79 Diğer yıkama ve temizleme müstahzarları (perakende satışa hazır olmayan) 

15 2424.1.05 Oda parfümleri ve deodorantları 

15 2424.1.05.00 Oda parfümleri ve deodorantları 

15 2424.1.06 Suni mumlar ve müstahzar mumlar 

15 2424.1.06.50 Kimyasal olarak tadil edilmiş linyitten elde edilen suni mumlar ve müstahzar mumlar 

15 2424.1.06.70 Polietilen glikolden elde edilen suni mumlar ve müstahzar mumlar 

15 2424.1.06.90 Mühür mumu dahil diğer suni mumlar ve müstahzar mumlar 

15 2424.1.07 
Ayakkabı, mobilya, yer döşemeleri, karoser, cam veya metal için kullanılan cilalar ve 
kremler 

15 2424.1.07.30 Ayakkabı ve deri için kullanılan cila, krem ve benzeri müstahzarlar 

15 2424.1.07.35 Ayakkabı için kullanılan cila, krem ve benzeri müstahzarlar 

15 2424.1.07.37 Deri için kullanılan cila, krem ve benzeri müstahzarlar 

15 2424.1.07.50 Ağaç işlerinin bakımında kullanılan cila, krem ve benzeri müstahzarlar 

15 2424.1.07.55 
Döşeme ve diğer ağaç işlerinin bakımında kullanılan cila, krem ve benzeri 
müstahzarlar 

15 2424.1.07.57 Ağaç mobilya işlerinin bakımında kullanılan cila, krem ve benzeri müstahzarlar 

15 2424.1.07.70 Karöserler için kullanılan cila ve benzeri müstahzarlar (metal cilalar hariç) 

15 2424.1.07.75 Otomobil boyası iyileştiricileri 

15 2424.1.07.77 Otomobil cilaları 

15 2424.1.07.79 Diğer müstahzarlar 

15 2424.1.07.83 Metal cilaları 

15 2424.1.07.89 B.y.s. diğer cila, krem ve benzeri müstahzarlar 

15 2424.1.08 Ovalama macunları ve tozları ile benzeri temizlik müstahzarları 

15 2424.1.08.00 Ovalama macunları ve tozları ile benzeri temizlik müstahzarları 

15 2424.2 PARFÜM İLE KOZMETİK VE TUVALET MALZEMELERİ İMALATI 

15 2424.2.01 Parfümler ve tuvalet suları (eau de toilet) 

15 2424.2.01.50 Parfüm 

15 2424.2.01.70 Kolonyalar; tuvalet suları (eau de toilet, eau de cologne) 

15 2424.2.02 Dudak ve göz makyaj müstahzarları 

15 2424.2.02.50 Dudak makyaj müstahzarları 

15 2424.2.02.70 Göz makyaj müstahzarları 

15 2424.2.03 Manikür ve pedikür müstahzarları 

15 2424.2.03.00 Manikür ve pedikür müstahzarları 

15 2424.2.03.03 Diğer güzellik müstahzarları - el bakımı için olanlar 

15 2424.2.03.05 Diğer güzellik müstahzarları - ayak bakımı için olanlar 

15 2424.2.04 Kozmetik veya tuvalet amaçlı pudralar 

15 2424.2.04.00 Kozmetik veya tuvalet amaçlı pudralar (sıkıştırılmış olsun olmasın) 

15 2424.2.05 B.y.s. güzellik, makyaj ve cilt bakım müstahzarları (brozlaşma için kullanılanlar dahil) 

15 2424.2.05.00 Diğer güzellik müstahzarları 

15 2424.2.05.01 Diğer güzellik müstahzarları - yüz makyajı için olanlar 

15 2424.2.05.02 Diğer güzellik müstahzarları: yüz temizleyicileri (makyaj temizleyicileri dahil) 

15 2424.2.05.03 
Diğer güzellik müstahzarları: yüz bakım müstahzarları - losyonlar, kremler ve özel 
bakım malzemeleri 

15 2424.2.05.05 
Diğer güzellik müstahzarları: vücut bakım müstahzarları - losyonlar, kremler (bebekler 
için kullanılanlar dahil) 



15 2424.2.05.07 Diğer güzellik müstahzarları - bronzlaşma için kullanılanlar 

15 2424.2.05.09 Diğer güzellik müstahzarları - diğerleri 

15 2424.2.06 
Şampuanlar, saç spreyleri (hair lacquers) ile perma veya saç düzleştirme 
müstahzarları 

15 2424.2.06.30 Şampuanlar 

15 2424.2.06.35 Şampuanlar (sıvı halde) 

15 2424.2.06.39 Diğer şampuanlar 

15 2424.2.06.50 Perma veya saç düzleştirme müstahzarları 

15 2424.2.06.70 Saç spreyleri (hair lacquers) 

15 2424.2.07 B.y.s. saç için kullanılan losyonlar ve diğer müstahzarlar 

15 2424.2.07.00 Saç için kullanılan müstahzarlar (şampuan, sprey, perma müstahzarları hariç) 

15 2424.2.07.02 Saç düzenleyicileri 

15 2424.2.07.03 Saç losyonları ve köpükleri 

15 2424.2.07.05 Saç kremleri ve parlatıcıları 

15 2424.2.07.07 Renklendirici şampuanlar, saç boyaları, renk gidericiler 

15 2424.2.07.09 Saç için kullanılan diğer müstahzarlar 

15 2424.2.08 
Ağız ve diş sağlığı için kullanılan müstahzarlar (takma dişleri ağızda sabit tutmaya 
yarayan macun ve tozlar dahil) 

15 2424.2.08.50 Diş temizliğine özgü müstahzarlar 

15 2424.2.08.90 
B.y.s. ağız ve diş sağlığını korumaya özgü müstahzarlar (takma dişleri ağızda sabit 
tutmaya özgü pat ve tozlar dahil) 

15 2424.2.09 
Traş müstahzarları; vücut deodorantları ve terleme önleyici müstahzarlar; banyo 
müstahzarları; b.y.s. diğer parfümeri, kozmetik ve tuvalet müstahzarları 

15 2424.2.09.30 
Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar; losyonlar, 
kremler ve diğerleri 

15 2424.2.09.35 Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar; losyonlar 

15 2424.2.09.37 
Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar; kremler ve 
diğerleri 

15 2424.2.09.50 Vücut deodorantları ve terlemeyi önleyici müstahzarlar 

15 2424.2.09.70 Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları 

15 2424.2.09.90 Diğer vücut müstahzarları (parfümler, tüy dökücüler, ...) 

15 2424.2.09.93 Koruyucu müstahzarlar 

15 2424.2.09.95 Tüy dökücü 

15 2424.2.09.97 Bebek müstahzarları (şampuanlar, kremler ve pudralar hariç) 

15 2424.2.09.99 Diğer müstahzarlar 

 


