
 

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI – US - 97 

SEKTÖR 
NO 

KOD ÜRÜN TANIMLAMASI 

21 2610 CAM VE CAM ÜRÜNLERİ İMALATI 

21 2610.1 DÜZ CAM İMALATI 

21 2610.1.01 
Dökülmüş, haddeden geçirilmiş, rulo hale getirilmiş veya üflenmiş cam (levha halinde) 
(başka işlemden geçirilmemiş) 

21 2610.1.01.13 
Optik camdan (dökme veya haddeden geçirilmiş) takviye edimemiş levhalar - kütle 
halinde boyanmış, ışık geçirmez hale getirilmiş, kaplanmış ya da emici veya yansıtıcı 
bir tabakası olanlar 

21 2610.1.01.15 
Diğer camlardan (dökme veya haddeden geçirilmiş) takviye edilmemiş levhalar - kütle 
halinde boyanmış, ışık geçirmez hale getirilmiş, kaplanmış ya da emici veya yansıtıcı 
bir tabakası olanlar 

21 2610.1.01.30 Takviye edilmiş (telli) levhalar (dökme veya haddeden geçirilmiş camdan) 

21 2610.1.01.50 Profiller (dökme veya haddeden geçirilmiş camdan) 

21 2610.1.01.71 Buzlu cam (emprime cam) 

21 2610.1.01.75 Kütle halinde boyanmış, ışık geçirmez hale getirilmiş çekme veya üfleme optik cam 

21 2610.1.01.79 
Kütle halinde boyanmış, ışık geçirmez hale getirilmiş çekme veya üfleme antik cam 
veya sera camı 

21 2610.1.02 
Float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam (levha halinde) (başka işlemden 
geçirilmemiş) (emici veya yansıtıcı tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde 
işlenmemiş) 

21 2610.1.02.12 Takviye edilmemiş float cam (yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar) 

21 2610.1.02.14 
Takviye edilmemiş float cam, yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış camlar (emici veya 
yansıtıcı tabakası olan) - kalınlık <= 3,5 mm. 

21 2610.1.02.17 
Takviye edilmemiş float cam, yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış camlar (emici veya 
yansıtıcı tabakası olan) - kalınlık > 3,5 mm. 

21 2610.1.02.30 
Takviye edilmemiş float cam, yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış camlar - kütle halinde 
boyanmış, ışık geçirmez hale getirilmiş, kaplanmış veya sadece cilalanmış 

21 2610.1.02.80 
B.y.s. diğer float cam; yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış diğer camlar (takviye edilmiş 
olanlar dahil) 

21 2610.2 DÜZ CAMIN ŞEKİLLENDİRİLMESİ VE İŞLENMESİ 

21 2610.2.01 
Kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye yapılmış veya 
başka bir şekilde işlenmiş, fakat başka maddelerle çerçevelenmemiş veya 
donatılmamış cam levha 

21 2610.2.01.50 
Kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye yapılmış veya 
başka şekilde işlenmiş fakat diğer maddelerle çerçevelenmemiş ve donatılmamış 
optik cam 

21 2610.2.01.90 
Kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye yapılmış veya 
başka şekilde işlenmiş fakat diğer maddelerle çerçevelenmemiş ve donatılmamış 
diğer camlar 

21 2610.2.02 Emniyet camları 

21 2610.2.02.15 
Sertleştirilmiş emniyet camları (temperlenmiş) - motorlu araçlarda kullanılmaya uygun 
olanlar 

21 2610.2.02.19 
Sertleştirilmiş emniyet camları (temperlenmiş) - diğer araçlarda kullanılmaya uygun 
olanlar 

21 2610.2.02.30 B.y.s. sertleştirilmiş emniyet camları (temperlenmiş) 

21 2610.2.02.53 
Lamine edilmiş emniyet camları - diğer araçlarda (uçak, gemi, uzay araçları) 
kullanılmaya uygun olanlar 

21 2610.2.02.61 Bombeli oto camı 



21 2610.2.02.65 Rezistanslı oto camı 

21 2610.2.02.69 Lamine edilmiş diğer emniyet camları - motorlu araçlarda kullanılmaya uygun olanlar 

21 2610.2.02.70 B.y.s. lamine edilmiş emniyet camları (kurşun geçirmez camlar) 

21 2610.2.03 Çok katlı yalıtım camları; cam aynalar 

21 2610.2.03.50 Taşıtlar için dikiz aynaları 

21 2610.2.03.90 Diğer cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın) 

21 2610.3 ÇUKUR CAM İMALATI 

21 2610.3.01 Şişe, damacana, kavanoz, çanak ve tüpler (ampuller hariç); cam tıpa ve kapaklar 

21 2610.3.01.10 
Camdan konserve kavanozları (steril işlemine uygun); camdan tıpa, kapak ve 
benzerleri 

21 2610.3.01.53 Gıda ve içecekler için şişeler - renksiz camdan olanlar 

21 2610.3.01.55 Gıda ve içecekler için şişeler - renkli camdan olanlar 

21 2610.3.01.57 Gıda ve içecekler için şişeler - kapasite < 0, 15 lt. 

21 2610.3.01.59 Gıda ve içecekler için diğer kaplar (şişeler hariç) 

21 2610.3.01.70 
Eczacılık ürünlerinin naklinde veya ambalajlanmasında kullanılmaya elverişli kaplar 
(kapasite <= 0.33 lt.) 

21 2610.3.01.90 Diğer ürünlerin naklinde veya ambalajlanmasında kullanılmaya elverişli kaplar 

21 2610.3.02 Bardaklar (cam seramiğinden olanlar hariç) 

21 2610.3.02.15 
Kurşun kristalinden el imali olan bardaklar - kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 
olanlar 

21 2610.3.02.19 Kurşun kristalinden el imali olan bardaklar - diğerleri 

21 2610.3.02.35 
Kurşun kristalinden makine imali olan bardaklar - kesilmiş veya başka şekilde 
dekorlanmış olanlar 

21 2610.3.02.39 Kurşun kristalinden makine imali olan bardaklar - diğerleri 

21 2610.3.02.53 El imali olan bardaklar (kurşun kristalinden olanlar hariç) 

21 2610.3.02.55 Sertleştirilmiş camdan makine imali olan bardaklar (kurşun kristalinden olanlar hariç) 

21 2610.3.03 
Büro, tuvalet veya diğer iç mekanların dekorasyonunda v.b. kullanılan, camdan 
yapılmış eşyalar 

21 2610.3.03.10 
Sofra (bardaklar hariç) ve mutfak işlerinde kullanılan cam eşya - kurşun kristalinden el 
imali olanlar 

21 2610.3.03.30 
Sofra (bardaklar hariç) ve mutfak işlerinde kullanılan cam eşya - kurşun kristalinden 
makine imali olanlar 

21 2610.3.03.50 
Sofra (bardaklar hariç) veya mutfak işlerinde kullanılan cam eşya - 0° c ile 300° C'ler 
arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5x10e-6 / kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) 
camdan olanlar 

21 2610.3.03.60 Sofra, mutfak ve benzeri işler için cam eşya - cam seramiğinden olanlar 

21 2610.3.03.70 
Sofra (bardaklar hariç) ve mutfak işlerinde kullanılan cam eşya - sertleştirilmiş 
camdan makine imali olanlar 

21 2610.3.03.80 Sofra (bardaklar hariç) ve mutfak işlerinde kullanılan cam eşya - el imali olanlar 

21 2610.3.04 Vakumlu kaplar için camdan iç yüzeyler 

21 2610.3.04.00 Vakumlu kaplar için camdan iç yüzeyler 

21 2610.4 CAM ELYAFI İMALATI 

21 2610.4.01 Cam elyafından yapılmış fitiller, iplikler ve kırpılmış iplik telleri 

21 2610.4.01.10 Cam elyafından 3 mm. ila 50 mm. uzunlukta kırpılmış iplikler 

21 2610.4.01.30 Cam elyafından fitiller 

21 2610.4.01.50 Cam elyafından diğer eşyalar 

21 2610.4.01.70 Cam elyaf ştapelinden diğer eşyalar 

21 2610.4.02 
Cam elyafından cam tülü, örtü, keçe, şilte, pano v.b. eşyalar (dokunmuş kumaşlar 
hariç) 



21 2610.4.02.10 Cam elyafından keçeler (cam yünü dahil) 

21 2610.4.02.30 Cam tülü (cam yünü dahil) (fibro cam) 

21 2610.4.02.50 Örtüler, şilteler, panolar ve benzeri dokunmamış mensucattan eşya (cam elyafından) 

21 2610.4.02.93 
Dökme veya küme halinde dokumaya elverişli olmayan liflerden ve cam elyafından 
yapılan diğer eşyalar 

21 2610.4.02.95 Boru ve tüplerin izolasyonuna özgü kokiller ve muhafazalar (cam liflerinden) 

21 2610.4.02.99 Dokumaya elverişli cam elyafından diğer eşyalar 

 


