
 

ULUSAL FAALĠYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI – US - 97 

SEKTÖR 
NO 

KOD ÜRÜN TANIMLAMASI 

28 28 MAKĠNE VE TEÇHĠZATI HARĠÇ; METAL EġYA SANAYĠĠ 

28 281 METAL YAPI MALZEMELERĠ, TANKLAR, SARNIÇ VE BUHAR KAZANI ĠMALATI 

28 2811 METAL YAPI MALZEMELERĠ ĠMALATI 

28 2811.1 METAL YAPI VE YAPI PARÇALARI ĠMALATI 

28 2811.1.01 Metal prefabrik yapılar 

28 2811.1.01.30 Demir veya çelikten prefabrik yapılar 

28 2811.1.01.50 Alüminyumdan prefabrik yapılar 

28 2811.1.02 Demir veya çelikten köprüler ve köprü aksamı 

28 2811.1.02.00 Demir veya çelikten köprüler ve köprü aksamı 

28 2811.1.03 Demir veya çelikten kuleler ve pilonlar 

28 2811.1.03.00 Demir veya çelikten kuleler ve pilonlar 

28 2811.1.04 
Demir, çelik veya alüminyumdan diğer yapılar, bunların aksamları, levha, çubuk, profil 
ve benzerleri 

28 2811.1.04.10 
Demir veya çelikten iskele kurma, sandıklama, dayaklama veya payanda vurmaya 
özgü malzeme 

28 2811.1.04.13 Demir veya çelikten iskele ön ayakları 

28 2811.1.04.15 Demir veya çelikten sütunlar ve enerji nakil direkleri 

28 2811.1.04.17 Demir veya çelikten diğer inşaat aksamı 

28 2811.1.04.30 
Demir veya çelikten barajlar, savaklar, bent kapakları, rıhtımlar, sabit doklar ve diğer 
deniz ve su yolu inşaatları 

28 2811.1.04.40 
Demir veya çelikten izole edilmiş iki oluklu sacdan müteşekkil kaplamalıklar (sadece 
ve esasen sac halinde olan) 

28 2811.1.04.50 Demir veya çelikten diğer aksamlar (sadece ve esasen sac halinde olan) 

28 2811.1.04.60 Demir ve çelikten diğer inşaat aksamı 

28 2811.1.04.71 Alüminyum cephe kaplama malzemesi 

28 2811.1.04.79 B.y.s. alüminyumdan inşaat ve inşaat aksamı 

28 2811.1.05 Metal yapıların yerinde kurulması 

28 2811.1.05.00 Metal yapıların yerinde kurulması 

28 2811.2 METAL ĠNġAAT DOĞRAMASI ĠMALATI 

28 2811.2.01 Demir, çelik veya alüminyumdan kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ile eşikleri 

28 2811.2.01.30 
Demir veya çelikten kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ile pervazları ve kapı 
eşikleri 

28 2811.2.01.33 Demir veya çelikten kapı ve sürgüler 

28 2811.2.01.35 Demir veya çelikten pencereler 

28 2811.2.01.37 Demir veya çelikten cam takılmış pencereler 

28 2811.2.01.50 
Alüminyumdan kapılar ve pencereler, kapı ve pencere çerçeveleri ile pervazları ve 
kapı eşikleri 

28 2811.2.01.53 Alüminyumdan kapı ve sürgüler 

28 2811.2.01.55 Alüminyumdan pencereler 

28 2811.2.01.57 Alüminyumdan cam takılmış pencereler 

28 2812 TANK, SARNIÇ VE METAL MUHAFAZA ĠMALATI 

28 2812.1 TANK, SARNIÇ VE METAL MUHAFAZA ĠMALATI 

28 2812.1.01 
Demir, çelik veya alüminyumdan tank, sarnıç ve benzeri kaplar (hacmi 300 lt. den 
fazla) 



28 2812.1.01.10 
Demir veya çelikten tanklar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar - gazlar için olanlar 
(sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) 

28 2812.1.01.20 
Demir veya çelikten tanklar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (hacmi 300 lt. veya 
daha fazla olan) - sıvılar için ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olanlar 

28 2812.1.01.30 
Demir veya çelikten tanklar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (hacmi 300 lt. veya 
daha fazla olan) - sıvılar için olanlar 

28 2812.1.01.51 Silolar 

28 2812.1.01.59 
Demir veya çelikten tanklar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (hacmi 300 lt. veya 
daha fazla olan) - katı maddeler için olanlar 

28 2812.1.01.70 
Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 300 litreyi 
geçen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan alüminyum depolar, sarnıçlar, 
küvler ve benzeri kaplar 

28 2812.1.02 
Demir, çelik veya alüminyumdan sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için metal 
kaplar 

28 2812.1.02.30 Demir ve çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için kaplar (LPG tüpleri) 

28 2812.1.02.50 Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için alüminyumdan kaplar 

28 2812.1.03 Tank, sarnıç ve metal muhafaza bakım ve onarımı 

28 2812.1.03.00 Tank, sarnıç ve metal muhafaza onarımı 

28 2812.2 MERKEZĠ ISITMA RADYATÖRLERĠ VE KAZANLARININ ĠMALATI 

28 2812.2.01 Demir veya çelikten merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikle ısıtılanlar hariç) 

28 2812.2.01.21 Alüminyum radyatör 

28 2812.2.01.24 Kat kaloriferleri 

28 2812.2.01.27 Pik döküm radyatörleri 

28 2812.2.01.31 Isıtma konvektörleri (elektrikle ısıtılanlar hariç) 

28 2812.2.01.34 Radyatör aksamı 

28 2812.2.01.39 
Dökme demirden radyatörler ile bunların aksam ve parçaları (elektrikle ısıtılanlar 
hariç) 

28 2812.2.01.51 Çelik sacdan mamül radyatörler (havlu kurutucu v.b. aksamlı olanlar dahil) 

28 2812.2.01.58 Radyatör aksamı 

28 2812.2.01.59 B.y.s. demir veya çelikten radyatörler, aksam ve parçalar (elektrikle ısıtılanlar hariç) 

28 2812.2.02 Merkezi ısıtma kazanları 

28 2812.2.02.00 Merkezi ısıtma kazanları (buhar kazanları ve kızgın su kazanları hariç) 

28 2812.2.02.03 Merkezi ısıtma kazanları - gaz kullanılanlar 

28 2812.2.02.05 Merkezi ısıtma kazanları - fuel-oil kullanılanlar 

28 2812.2.02.07 Merkezi ısıtma kazanları - diğer enerji türleri kullanılanlar 

28 2812.2.03 Merkezi ısıtma kazanlarının aksam ve parçaları 

28 2812.2.03.00 Merkezi ısıtma kazanlarının aksam ve parçaları 

28 2812.2.04 Merkezi ısıtma kazanlarının bakım ve onarımı 

28 2812.2.04.00 Merkezi ısıtma kazanlarının bakım ve onarımı 

28 2813 BUHAR KAZANI ĠMALATI, MERKEZĠ KALORĠFER KAZANLARI HARĠÇ 

28 2813.0 BUHAR KAZANI ĠMALATI (MERKEZĠ SICAK SU KAZANLARI HARĠÇ) 

28 2813.0.01 Buhar ve kızgın su kazanları 

28 2813.0.01.10 Saatte 45 tondan fazla buhar üreten su borulu kazanlar 

28 2813.0.01.30 Saatte 45 ton veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar 

28 2813.0.01.50 Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil) 

28 2813.0.01.70 Kızgın su kazanları 

28 2813.0.02 
Kazanlara yardımcı üniteler; su buharı veya diğer buhar güç üniteleri için 
kondansörler 



28 2813.0.02.30 
Buhar, kızgın su ve merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılmaya özgü yardımcı 
üniteler 

28 2813.0.02.50 Buhar güç üniteleri için kondansörler 

28 2813.0.03 Buhar kazanlarının aksam ve parçaları 

28 2813.0.03.30 Buhar kazanları ve kızgın su kazanları için aksam ve parçalar 

28 2813.0.03.50 
Kazanlarla birlikte kullanılmaya özgü yardımcı cihazlar ve kondansörler için aksam ve 
parçalar 

28 2813.0.04 Nükleer reaktörler 

28 2813.0.04.00 Nükleer reaktörler 

28 2813.0.05 Nükleer reaktörlerin aksam ve parçaları 

28 2813.0.05.00 Nükleer reaktörlerin aksam ve parçaları 

28 2813.0.06 
Buhar kazanlarının (merkezi sıcak su kazanları hariç) ve bunların boru 
donanımlarının kurulumu 

28 2813.0.06.00 
Buhar kazanlarının (merkezi sıcak su kazanları hariç) ve bunların boru 
donanımlarının kurulumu 

28 2813.0.07 Buhar kazanlarının (merkezi sıcak su kazanları hariç) bakım ve onarımı 

28 2813.0.07.00 Buhar kazanlarının (merkezi sıcak su kazanları hariç) bakım ve onarımı 

28 289 
DĠĞER METAL EġYALARIN ĠMALATI; METAL ĠġLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HĠZMET 
FAALĠYETLERĠ 

28 2891 
METALLERĠN DÖVÜLMESĠ, PRESLENMESĠ, BASKILANMASI VE 
YUVARLANMASI; TOZ METALÜRJĠSĠ 

28 2891.0 
METALLERĠN DÖVÜLMESĠ, PRESLENMESĠ, BASKILANMASI VE 
YUVARLANMASI; TOZ METALÜRJĠSĠ 

28 2891.0.01 Metallerin dövülmesi 

28 2891.0.01.33 
Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar - açık kalıpta 
dövülmüş çelikten olanlar 

28 2891.0.01.35 
Demir veya çelikten diğer eşyalar (HS 7326); HS 84, 85, 86, 87, 88 ve 90'da yer alan 
makine, cihaz ve taşıtların parçaları - açık kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 

28 2891.0.01.37 
Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihaz ve aletler için aksam ve 
parçalar -açık kalıpta dövülmüş demir-dışı metallerden olanlar 

28 2891.0.01.51 
Demir veya çelikten motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer 
kara taşıtları için aksam ve parçalar - soğuk kalıptan geçirilmiş çelikten olanlar 

28 2891.0.01.52 
Demir veya çelikten transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar 
- soğuk kalıptan geçirilmiş çelikten olanlar 

28 2891.0.01.53 
Demir veya çelikten kıvılcımla veya sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu 
motorlar ve makine tekniği için aksam ve parçalar - soğuk kalıptan geçirilmiş çelikten 
olanlar 

28 2891.0.01.54 
Demir veya çelikten nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihaz ve aletler 
için aksam ve parçalar - soğuk kalıptan geçirilmiş çelikten olanlar 

28 2891.0.01.56 
Demir veya çelikten elektrikli makine ve cihazlar, ses ve görüntü kaydetmeye ve 
kaydedilen sesi ve görüntüyü tekrar vermeye özgü cihazlar için aksam ve parçalar - 
soğuk kalıptan geçirilmiş çelikten olanlar 

28 2891.0.01.57 
Dökme demir veya çelikten demiryolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit 
malzeme için aksam ve parçalar 

28 2891.0.01.58 
HS 84, 85, 87, 88 ve 90'da yer alan makine, cihaz, alet ve taşıtların parçaları - soğuk 
kalıptan geçirilmiş demir-dışı metallerden olanlar 

28 2891.0.02 Metallerin baskılanması 

28 2891.0.02.10 
Demir veya çelikten motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer 
kara taşıtları için aksam ve parçalar - kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 

28 2891.0.02.23 
Demir veya çelikten transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar 
- kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 



28 2891.0.02.25 
Demir veya çelikten yatak kovanları (rulmansız olanlar); mil yatakları - kalıpta 
dövülmüş çelikten olanlar 

28 2891.0.02.30 
Demir veya çelikten kıvılcımla veya sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu 
motorlar ve makine tekniği için aksam ve parçalar - kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 

28 2891.0.02.40 
Demir veya çelikten tarla, bahçe veya ormancılıkta kullanılan toprak hazırlamaya, 
işlemeye ve ekmeye özgü makine ve cihazlar, tarım ürünlerini hasat ve harman 
etmeye özgü makine ve cihazlar - kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 

28 2891.0.02.50 

Demir veya çelikten palangalar, ağır yük kaldırıcıları, forkliftler, kaldırma, elleşleme, 
yükleme veya boşaltma işlemine özgü diğer makine ve cihazlar(asansörler, yürüyen 
merdivenler) ile makine mühendisliğine özgü parçalar (HS 8425, 8427, 8428) - kalıpta 
dövülmüş çelikten olanlar 

28 2891.0.02.60 

Demir veya çelikten gemi vinçleri, diğer vinçler, hareketli kaldırma çerçeveleri, lastik 
tekerlekli taşıyıcılar, vinçli yük arabaları, kendinden hareketli buldozer, angledozer, 
greyder ve cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıkıştırılması, vb. işlere özgü 
diğer makine ve cihazlar ile makine mühendisliğine özgü parçalar (HS 8426, 8429, 
8430) - kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 

28 2891.0.02.70 
Demir veya çelikten nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve 
aletler için aksam ve parçalar - kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 

28 2891.0.02.80 
Demir veya çelikten lokomotifler, hava taşıtları, elektrikli makine ve cihazlar, ses ve 
görüntüyü kaydetmeye ve tekrar vermeye özgü cihazlar, optik alet ve cihazlar için 
aksam ve parça 

28 2891.0.02.90 

Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, elektrikli makine 
ve cihazlar, ses ve görüntü kaydetmeye ve kaydedilen sesi ve görüntüyü tekrar 
vermeye özgü cihazlar; ....tramvaylar ve bunların sabit malzemesi, kontrol ve 
kumanda cihazları, kara ve hava taşıtları ve optik alet ve cihazlar için aksam ve 
parçalar (demir içermeyen metallerden) - kalıpta dövülmüş demir-dışı metallerden 
olanlar (HS 84, 85, 86, 87, 88, 90) 

28 2891.0.03 Diğer metal şekillendirme hizmetleri 

28 2891.0.03.10 
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları için 
aksam ve parçalar - çelik şekillendirme işlerinden olanlar 

28 2891.0.03.20 
Kıvılcımla veya sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar ve makine 
tekniği için aksam ve parçalar - çelik şekillendirme işlerinden olanlar 

28 2891.0.03.30 
Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler için aksam ve 
parçalar - çelik şekillendirme işlerinden olanlar 

28 2891.0.03.40 
Elektrikli makine ve cihazlar; ses ve görüntü kaydetmeye ve tekrar vermeye özgü 
cihazlar için aksam ve parçalar - çelik şekillendirme işlerinden olanlar 

28 2891.0.03.50 
HS 7323,7326'da yer alan eşyalar; 9403'te yer alan mobilya parçaları; HS 86'da yer 
alan kara taşıtları ile demiryolu-tramvay hatlarında kullanılan sabit malzemelerin 
parçaları; 90'da yer alan cihazlar -Demir dışı metalleri şekillendirme işlerinden olanlar 

28 2891.0.03.70 
Bakırdan ve alüminyumdan ev işlerinde kullanılan eşyalar ve bunların aksam ve 
parçaları - Demir-dışı metalleri şekillendirme işlerinden olanlar 

28 2891.0.04 Toz metalürjisi 

28 2891.0.04.10 
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları için 
aksam ve parçalar - çelik toz metalurjisi ürünlerinden olanlar 

28 2891.0.04.20 
Yatak kovanları (rulmansız olanlar); mil yatakları - çelik toz metalurjisi ürünlerinden 
olanlar 

28 2891.0.04.30 
Pistonlu motorlar, pompalar ve sıvı elevatörleri için aksam ve parçalar - çelik toz 
metalurjisi ürünlerinden olanlar 

28 2891.0.04.40 
Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler için diğer aksam 
ve parçalar - çelik toz metalurjisi ürünlerinden olanlar 

28 2891.0.04.50 
Elektrikli makine ve cihazlar; ses ve görüntü kaydetmeye ve tekrar vermeye özgü 
cihazlar için aksam ve parçalar - çelik toz metalurjisi ürünlerinden olanlar 

28 2891.0.04.70 
Demiryolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzemeler, hava taşıtları makine 
ve cihazları için aksam ve parçalar - çelik toz metalurjisi ürünlerinden olanlar 



28 2891.0.04.80 

Elektrikli makine ve cihazlar; ses ve görüntü kaydetmeye ve tekrar vermeye özgü 
cihazlar, demiryolu taşıtları ve tramvaylar; bunların sabit malzemesi, kontrol ve 
kumanda cihazları v.b. HS 84, 85, 86, 87, 88, 90) için parçalar -Demir dışı toz 
metalürjisi ürünlerinden olanlar 

28 2892 
ÜCRET VEYA SÖZLEġME ESASINA DAYALI OLARAK METALLERĠN 
KAPLANMASI VE ĠġLENMESĠ 

28 2892.1 METALLERĠN KAPLANMASI VE ĠġLENMESĠ 

28 2892.1.01 Metalik kaplama hizmetleri 

28 2892.1.01.30 Metalik kaplama - erimiş metaller içine daldırma yöntemi ile olanlar 

28 2892.1.01.50 Metalik kaplama - ısıl spreyleme yöntemiyle olanlar 

28 2892.1.01.70 Metalik kaplama - elektroliz ve kimyasal işlem yöntemiyle çinko ile olanlar 

28 2892.1.01.90 
Metalik kaplama - diğer elektroliz ve kimyasal işlem yöntemiyle diğer metallerle (nikel, 
bakır, krom, vb.) olanlar 

28 2892.1.02 Metalik olmayan kaplama hizmetleri 

28 2892.1.02.30 Plastik kaplama işlemleri 

28 2892.1.02.50 Diğer kaplamalar (fosfatlama, vb) (teflon kaplama) 

28 2892.1.03 Metal ısıl işlemleri (kaplama işlemleri hariç) 

28 2892.1.03.00 Metalik kaplama dışındaki ısıl işlemler 

28 2892.1.04 Diğer yüzey işleme hizmetleri 

28 2892.1.04.30 Boyama ve vernikleme 

28 2892.1.04.50 Anodlama (oksitleme) 

28 2892.1.04.70 Buhar çöktürme (CVD/PVD) 

28 2892.1.04.90 Diğer metalik yüzey işlemleri 

28 2892.2 GENEL MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ 

28 2892.2.01 Genel makine mühendisliği 

28 2892.2.01.31 
Musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar (boru, kazan, tank, depo ve benzeri 
diğer kapların) için aksam ve parçalar 

28 2892.2.01.33 
Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler için diğer aksam 
ve parçalar 

28 2892.2.01.35 
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları için 
aksam ve parçalar 

28 2892.2.01.37 Hava taşıtları için aksam ve parçalar 

28 2892.2.01.53 Elektrikli makine ve cihazlar için torna edilmiş metal aksam ve parçalar 

28 2892.2.01.55 
Optik alet ve cihazlar ile kontrol, ayar alet ve cihazları için torna edilmiş metal aksam 
ve parçalar 

28 2892.2.01.70 
Demir, çelik veya bakırdan diğer eşyalar, demiryolu veya tramvay hatlarında 
kullanılan sabit malzeme alet ve cihazlarının aksam ve parçaları 

28 2893 ÇATAL-BIÇAK TAKIMI, EL ALETLERĠ VE HIRDAVAT MALZEMELERĠ ĠMALATI 

28 2893.1 ÇATAL-BIÇAK TAKIMI ĠMALATI 

28 2893.1.01 Bıçaklar (makineler için olanlar hariç), makaslar ve bunların ağızları 

28 2893.1.01.13 Paslanmaz çelikten sabit ağızlı ve saplı sofra bıçakları 

28 2893.1.01.19 Sabit ağızlı diğer sofra bıçakları 

28 2893.1.01.20 Sabit ağızlı diğer bıçaklar (sofra bıçakları hariç) 

28 2893.1.01.30 Diğer bıçaklar (sabit ağızlı olanlar hariç) 

28 2893.1.01.50 Adi metallerden saplar ve ağızlar (bıçaklar için) 

28 2893.1.01.70 Makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ve bunların ağızları 

28 2893.1.02 Usturalar ve traş bıçakları (şerit halindeki taslaklar dahil) 

28 2893.1.02.33 Usturalar (bıçakları değiştirilemeyen) 

28 2893.1.02.39 Diğer usturalar 



28 2893.1.02.50 Traş makinelerinin bıçakları (şerit halindeki taslaklar dahil) 

28 2893.1.02.90 Usturaların b.y.s. aksam ve parçaları 

28 2893.1.03 Diğer kesici eşyalar; manikür veya pedikür takım ve aletleri 

28 2893.1.03.30 
Kağıt bıçakları, zarf açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalemtraşlar ve bunların 
bıçakları 

28 2893.1.03.33 Kağıt ve yazı kazıma bıçakları, zarf açacakları ve diğer büro kesici eşyaları 

28 2893.1.03.35 Kalemtraşlar ve bunların bıçakları 

28 2893.1.03.50 Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil) 

28 2893.1.03.70 Diğer bıçaksı eşyalar 

28 2893.1.04 
Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ bıçakları, 
şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyaları 

28 2893.1.04.30 
Paslanmaz çelikten takım halinde çatallar, kaşıklar, kepçeler, delikli kepçeler, 
spatulalar, balık bıçakları, yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra 
eşyası 

28 2893.1.04.50 
Takım halinde çatallar, kaşıklar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, 
yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası (paslanmaz çelikten 
olanlar hariç) 

28 2893.1.04.70 
Kıymetli metallerle kaplanmış adi metallerden takım halinde çatallar, kaşıklar, 
kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ bıçakları, şeker maşaları ve 
benzeri mutfak ve sofra eşyası) 

28 2893.2 EL ALETLERĠ ĠMALATI 

28 2893.2.01 Tarım veya ormancılıkta kullanılan el aletleri 

28 2893.2.01.10 Adi metallerden beller ve kürekler 

28 2893.2.01.20 Adi metallerden yabalar (ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılanlar) 

28 2893.2.01.30 Adi metallerden kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar ve kazayağı 

28 2893.2.01.40 Adi metallerden baltalar, bağcı bıçakları veya benzeri kesici veya yontucu el aletleri 

28 2893.2.01.50 
Adi metallerden budama makası ve tek elle kullanılan benzeri budayıcılar ve 
makaslar (kümes hayvanları makasları dahil) 

28 2893.2.01.60 
Adi metallerden çit makasları, iki elle kullanılan budama makasları ve iki elle 
kullanılan benzeri makaslar 

28 2893.2.01.70 
Adi metallerden ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılan diğer el aletleri 
(orak, tırpan ve benzerleri) 

28 2893.2.02 El testereleri; her türlü testere ağızları 

28 2893.2.02.10 El testereleri 

28 2893.2.02.20 Şerit halinde testere ağızları 

28 2893.2.02.30 İş gören kısımları çelikten olan dairesel testere ağızları 

28 2893.2.02.50 Diğer dairesel testere ağızları (parçaları dahil) 

28 2893.2.02.91 Zincir halinde testere ağızları 

28 2893.2.02.93 Düz testere ağızları (metal işlemeye özgü olanlar) 

28 2893.2.02.95 Diğer testere ağızları (metal işlemeye özgü olanlar) 

28 2893.2.02.99 
Diğer testere ağızları (diğer malzemeleri işlemeye özgü olanlar) - iş gören kısmı 
çelikten olanlar 

28 2893.2.03 Diğer el aletleri 

28 2893.2.03.13 Adi metallerden eğeler, törpüler ve benzeri aletler (kesici ağızları dahil) 

28 2893.2.03.15 Adi metallerden cımbızlar 

28 2893.2.03.17 Adi metallerden pensler (kesici ağızlıları dahil), kerpetenler ve benzeri aletler 

28 2893.2.03.23 Adi metallerden tenekeci makasları ve benzeri aletler 

28 2893.2.03.25 Adi metallerden boru kesiciler, civata kesiciler, zımbalar ve benzeri aletler 

28 2893.2.03.33 Adi metallerden el ile kullanılan sıkıştırma anahtarları - ağzı sabit olanlar 



28 2893.2.03.35 Adi metallerden el ile kullanılan sıkıştırma anahtarları - ağzı ayarlanabilir olanlar 

28 2893.2.03.37 Adi metallerden değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın) 

28 2893.2.03.53 Adi metallerden delme, diş veya yiv açma aletleri 

28 2893.2.03.55 Adi metallerden çekiçler ve balyozlar 

28 2893.2.03.57 
Adi metallerden rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye özgü benzeri 
kesici aletler 

28 2893.2.03.63 Adi metallerden tornavidalar 

28 2893.2.03.65 Adi metallerden elle kullanılan diğer aletler - ev işlerinde kullanılanlar 

28 2893.2.03.73 
Adi metallerden elle kullanılan diğer aletler - duvarcı, dökümcü, çimentocu, alçı işçisi 
ve ressamlar için olanlar 

28 2893.2.03.75 
Adi metallerden elle kullanılan diğer aletler - patlama kartuşu yardımıyla çalışan 
takoz, kama vs. yi tesbit etmeye veya perçinlemeye özgü olanlar (tabancalar) 

28 2893.2.03.79 Adi metallerden elle kullanılan diğer aletler - diğerleri (gres tabancaları gibi) 

28 2893.2.03.83 Adi metallerden kaynak lambaları 

28 2893.2.03.85 Adi metallerden mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri 

28 2893.2.03.87 
Adi metallerden örsler; portatif demirci ocakları; el ile veya pedalla işleyen çatkıları ile 
birlikte bileğiler 

28 2893.2.04 El aletleri (her türlü) ve makineli aletler için değiştirilebilir aletler 

28 2893.2.04.14 Metallerin işlenmesine özgü set açma aletleri 

28 2893.2.04.16 Metallerin işlenmesine özgü yiv açma aletleri 

28 2893.2.04.19 Set ve yiv açmaya özgü diğer aletler 

28 2893.2.04.23 
Delmeye özgü aletler (kaya delmeye özgü aletler hariç) - iş gören kısımları elmastan 
veya aglomere edilmiş elmastan olanlar 

28 2893.2.04.25 Duvarcılığa özgü matkaplar - iş gören kısımları diğer maddelerden olanlar 

28 2893.2.04.27 
Metallerin işlenmesine özgü delici aletler - iş gören kısımları sinterlenmiş metal 
karbürlerden olanlar 

28 2893.2.04.31 
Metallerin işlenmesine özgü delici aletler - iş gören kısımları yüksek hız çeliğinden 
olanlar 

28 2893.2.04.33 
Metallerin işlenmesine özgü delici aletler - iş gören kısımları diğer maddelerden 
olanlar 

28 2893.2.04.35 B.y.s. delmeye özgü diğer aletler 

28 2893.2.04.37 
Raybalamaya veya delik genişletmeye özgü aletler - iş gören kısımları elmastan veya 
aglomere edilmiş elmastan olanlar 

28 2893.2.04.44 Metallerin işlenmesine özgü raybalama aletleri 

28 2893.2.04.45 
B.y.s. raybalamaya veya delik genişletmeye özgü diğer aletler (metal işlemeye özgü 
olanlar hariç) 

28 2893.2.04.48 Metallerin işlenmesine özgü delik genişletme aletleri 

28 2893.2.04.50 
Metallerin işlenmesine özgü frezeleme aletleri - iş gören kısımları sinterlenmiş metal 
karbürlerden olanlar 

28 2893.2.04.53 
Metallerin işlenmesine özgü frezeleme aletleri - iş gören kısımları sinterlenmiş metal 
karbürlerden olanlar 

28 2893.2.04.55 
Metallerin işlenmesine özgü parmak frezeler - iş gören kısımları sinterlenmiş metal 
karbürlerden olanlar 

28 2893.2.04.61 Metallerin işlenmesine özgü dış frezeler - iş gören kısımları diğer maddelerden olanlar 

28 2893.2.04.65 
Metallerin işlenmesine özgü parmak frezeler - iş gören kısımları diğer maddelerden 
olanlar 

28 2893.2.04.67 
Metallerin işlenmesine özgü diğer frezeler - iş gören kısımları diğer maddelerden 
olanlar 

28 2893.2.04.69 B.y.s. diğer frezeler 



28 2893.2.04.71 
Metallerin işlenmesine özgü tornalama aletleri - iş gören kısımları sinterlenmiş metal 
karbürlerden olanlar 

28 2893.2.04.74 Metallerin işlenmesine özgü tornalama aletleri 

28 2893.2.04.79 B.y.s. tornalamaya özgü aletler 

28 2893.2.04.81 
Metallerin işlenmesine özgü değişebilir diğer aletler - iş gören kısımları elmastan veya 
aglomere edilmiş elmastan olanlar 

28 2893.2.04.83 
Metallerin işlenmesine özgü değişebilir diğer aletler - iş gören kısımları sinterlenmiş 
metal karbürlerden olanlar 

28 2893.2.04.85 Diş açma aletleri 

28 2893.2.04.87 
Metallerin işlenmesine özgü diğer aletler - iş gören kısımları sinterlenmiş metal 
karbürlerden olanlar 

28 2893.2.04.89 B.y.s. metallerin işlenmesine özgü değişebilir diğer aletler 

28 2893.2.05 Diğer aletler 

28 2893.2.05.13 
Kaya delmeye veya sondaj yapmaya özgü aletler - iş gören kısımları sintelenmiş 
metal karbürlerden veya sermetlerden olanlar 

28 2893.2.05.15 
Kaya delmeye veya sondaj yapmaya özgü aletler - iş gören kısımları elmastan veya 
aglomere edilmiş elmastan olanlar 

28 2893.2.05.17 
Kaya delmeye veya sondaj yapmaya özgü aletler - iş gören kısımları diğer 
maddelerden olanlar 

28 2893.2.05.23 
Metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine özgü haddeler - iş gören 
kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar 

28 2893.2.05.24 Metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine özgü haddeler 

28 2893.2.05.33 
Basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme aletleri - metallerin işlenmesine 
özgü olanlar 

28 2893.2.05.39 Basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme aletleri - diğerleri 

28 2893.2.05.43 
Mekanik makine ve cihazlara özgü bıçaklar ve kesici ağızlar - metallerin işlenmesine 
özgü olanlar 

28 2893.2.05.45 
Mekanik makine ve cihazlara özgü bıçaklar ve kesici ağızlar - ağaç işlemeye özgü 
olanlar 

28 2893.2.05.53 
Gıda sanayiinde kullanılan makinelere veya mutfak cihazlarına özgü bıçaklar ve 
kesici ağızlar - dairevi olanlar 

28 2893.2.05.55 
Gıda sanayiinde kullanılan makinelere veya mutfak cihazlarına özgü bıçaklar ve 
kesici ağızlar - diğerleri 

28 2893.2.05.63 
Ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılan makinelere özgü bıçaklar ve kesici 
ağızlar 

28 2893.2.05.65 B.y.s. mekanik makine ve cihazlara özgü diğer bıçaklar ve kesici ağızlar 

28 2893.2.05.67 
Iso 1832'ye göre indekslenebilen maddeler; metal işlemeye yarayan benzeri 
maddeler 

28 2893.2.05.90 
Aletler için monte edilmemiş levhalar, çubuklar; uçlar ve benzeri eşya (sinterlenmiş 
metalik karbürlerden veya sermetlerden) 

28 2893.2.05.93 Diğer levhalar 

28 2893.2.05.95 
Aletler için monte edilmemiş çubuklar; uçlar ve benzeri eşya (sinterlenmiş metalik 
karbürlerden veya sermetlerden) 

28 2893.3 KĠLĠT VE MENTEġE ĠMALATI 

28 2893.3.01 Ham metallerden motorlu araçlarda ve mobilyalarda kullanılan kilitler; asma kilitler 

28 2893.3.01.30 Ham metallerden asma kilitler 

28 2893.3.01.50 Ham metallerden nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler 

28 2893.3.01.70 Ham metallerden mobilyalar için kullanılan türden kilitler 

28 2893.3.02 Ham metallerden diğer kilitler 

28 2893.3.02.30 Ham metallerden silindirli kapı kilitleri 

28 2893.3.02.50 Ham metallerden kapılar için kullanılan diğer kilitler 



28 2893.3.02.70 Ham metallerden diğer kilitler; sürgüler 

28 2893.3.02.73 Zırhlı dolaplar için kullanılan kilitler 

28 2893.3.02.75 Bisikletler için kullanılan kilitler 

28 2893.3.02.79 Diğer kilitler 

28 2893.3.03 
Kilidi olan mesnetli ve mesnetsiz kelepçeler; aksam ve parçalar; kilidi ile birlikte 
olmayan anahtarlar 

28 2893.3.03.30 Ham metallerden kilidi olan, mesnetli veya mesnetsiz kelepçeler 

28 2893.3.03.50 Ham metallerden, kilidi ile birlikte olmayan anahtarlar 

28 2893.3.03.70 Ham metallerden, kilit ve sürgüler için aksam ve parçalar 

28 2893.3.04 
Ham metallerden menteşeler; küçük tekerlekler; nakil vasıtaları için diğer donanım, 
tertibat v.b. eşya, otomatik kapı kapayıcılar 

28 2893.3.04.10 Ham metallerden menteşeler 

28 2893.3.04.20 Ham metallerden küçük tekerlekler 

28 2893.3.04.30 Ham metallerden nakil vasıtaları için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya 

28 2893.3.04.40 Ham metallerden binalar için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya 

28 2893.3.04.43 
Demir veya çelikten binalar için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya (kapı ve 
pencere için) 

28 2893.3.04.45 
Diğer adi metallerden binalar için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya (kapı ve 
pencere için) 

28 2893.3.04.47 
Binalar için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya (kapı ve pencereler için olanlar 
hariç) 

28 2893.3.04.50 Ham metallerden, mobilyalar için diğer donanım, tertibat ve benzeri eĢya 

28 2893.3.04.60 Ham metallerden kapılar ve merdivenler için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya 

28 2893.3.04.63 
Ham metallerden pencere ve kapı perdeleri için diğer donanım, tertibat ve benzeri 
eşya 

28 2893.3.04.65 Ham metallerden diğerleri için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya 

28 2893.3.04.70 Ham metallerden otomatik kapı kapayıcıları 

28 2899 B.Y.S. METAL EġYA ĠMALATI 

28 2899.1 ÇELĠK VARĠL VE BENZERĠ MUHAFAZALARIN ĠMALATI 

28 2899.1.01 
Demir veya çelikten her türlü tank, varil, kutu v.b. muhafazalar (gazlar için olanlar 
hariç) (hacmi 50-300 litre arasında olanlar) 

28 2899.1.01.01 Bira fıçısı 

28 2899.1.01.91 
Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) mekanik veya termik 
tertibatı olmayan demir veya çelikten tank, varil, kutu ve benzeri kaplar (50 lt. <= 
hacim<= 300 lt.) (bira fıçısı hariç) 

28 2899.1.02 
Demir veya çelikten her türlü tank, varil, kutu v.b. muhafazalar (gazlar için olanlar 
hariç)) (hacmi 50 litreden küçük olanlar) 

28 2899.1.02.11 Varil 

28 2899.1.02.21 Kova, çamaşır kazanı, süt güğümü v.b. 

28 2899.1.02.91 
B.y.s. demir veya çelikten her türlü tank, varil, kutu v.b. muhafazalar (gazlar için 
olanlar hariç)) (hacmi 50 litreden küçük olanlar) 

28 2899.2 HAFĠF METALDEN AMBALAJ MALZEMELERĠ ĠMALATI 

28 2899.2.01 Hafif metalden ambalaj malzemeleri (alüminyumdan olanlar hariç) 

28 2899.2.01.30 Demir veya çelikten gıda maddeleri ve içecekler için konserve kutuları - hacim < 50 lt. 

28 2899.2.01.33 Demir veya çelikten gıda maddeleri için konserve kutuları - hacim < 50 lt. 

28 2899.2.01.35 Demir veya çelikten içecekler için konserve kutuları - hacim < 50 lt. 

28 2899.2.01.50 
Demir veya çelikten diğer kutular (gıda maddeleri ve içecekler için olanlar hariç) - 
hacim < 50 lt. 

28 2899.2.01.53 
Demir veya çelikten diğer kutular (gıda maddeleri ve içecekler için olanlar hariç) ; 
aerosol kutuları - hacim < 50 lt. 



28 2899.2.01.55 
Demir veya çelikten diğer kutular (gıda maddeleri ve içecekler için olanlar hariç) ; 
diğerleri - hacim < 50 lt. 

28 2899.2.02 
Her türlü madde için, hacmi 300 lt yi geçmeyen alüminyum depo, fıçı, varil, bidon, 
kutu v.b. kaplar 

28 2899.2.02.10 Alüminyumdan tüp şeklinde esnek kaplar 

28 2899.2.02.30 Alüminyumdan tüp şeklinde sert kaplar 

28 2899.2.02.50 Alüminyumdan diğer kaplar - 50 lt. <= hacim < 300 lt. 

28 2899.2.02.60 Alüminyumdan aerosol kapları - hacim < 50 lt. 

28 2899.2.02.80 Alüminyumdan diğer kaplar - hacim < 50 lt. 

28 2899.2.02.83 Alüminyumdan gıda maddeleri için kaplar - hacim <50 lt. 

28 2899.2.02.85 Alüminyumdan içecekler için kaplar - hacim < 50 lt. 

28 2899.2.02.89 Alüminyumdan diğer maddeler için tüp şeklinde sert kaplar - hacim < 50 lt. 

28 2899.2.03 Adi metallerden tıpa, tıkaç ve kapaklar 

28 2899.2.03.30 Adi metallerden dişli tıpalar 

28 2899.2.03.50 Kurşun kapsüller; çapı 21 mm. yi geçen alüminyum kapsüller 

28 2899.2.03.71 Şişe kapsülü 

28 2899.2.03.75 Adi metallerden diğer kapsüller ve dişli kapaklar ve benzeri teferruat 

28 2899.3 TEL ÜRÜNLERĠ ĠMALATI 

28 2899.3.01 
Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kablolar, örme halatlar, 
bucurgat halatları v.b. (elektrik yalıtımı yapılmamış olanlar) 

28 2899.3.01.30 
Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kablolar (elektrik yalıtımı 
yapılmamış olanlar) 

28 2899.3.01.50 
Demir veya çelikten örme halatlar; bucurgat halatları ve benzerleri (elektrik yalıtımı 
yapılmamış olanlar) 

28 2899.3.02 
Demir veya çelikten dikenli teller; bakır veya alüminyumdan demetlenmiş teller, 
kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik yalıtımı yapılmamış olanlar) 

28 2899.3.02.30 
Demir veya çelikten dikenli teller; demir veya çelikten çit yapımında kullanılacak türde 
burulmuş çember veya yalınkat düz tel (dikenli olsun olmasın) ve gevşekçe burulmuş 
çift katlı tel 

28 2899.3.02.50 
Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik yalıtımı 
yapılmamış olanlar) (örgülü bakır tel) 

28 2899.3.02.70 
Alüminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik 
yalıtımı yapılmamış olanlar) 

28 2899.3.03 
Demir, çelik veya bakır tellerden mensucat, ızgara, ağlar ve kafeslikler; metal 
depluvayve 

28 2899.3.03.13 
Demir veya çelikten dokunmuş ürünler (metal mensucat); makineler için sonsuz veya 
devamlı bandlar 

28 2899.3.03.15 Demir veya çelikten diğer dokunmuş ürünler 

28 2899.3.03.20 
Demir veya çelik tellerden ızgara, ağ ve kafeslikler (kesişme noktalarına kaynak 
yapılmış) (enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. veya daha fazla, göz aralığı 100 cm2 
veya daha fazla olan) 

28 2899.3.03.30 
Demir veya çelik tellerden diğer ızgara, ağ ve kafeslikler (kesişme noktalarına kaynak 
yapılmış) (çelik hasırı) 

28 2899.3.03.43 
Demir veya çelik tellerden diğer ızgara, ağ ve kafeslikler (plastik maddelerle 
kaplanmış olmayanlar) 

28 2899.3.03.45 
Demir veya çelik tellerden ızgara, ağ ve kafeslikler - plastik maddelerle kaplanmış 
olanlar 

28 2899.3.03.50 Demir veya çelikten, genleşmiş metal 

28 2899.3.03.60 
Bakır tellerden mensucat (sonsuz veya devamlı mensucat dahil), ızgara, kafeslik ve 
ağlar 

28 2899.3.04 Küçük ve büyük çiviler, pünezler, oluklu ve yivli çiviler ve benzerleri 



28 2899.3.04.10 Demir veya çelik tellerden pünezler (resim çivisi) 

28 2899.3.04.20 
Demir veya çelik tellerden küçük ve büyük çiviler ve benzeri eşya - soğuk presle elde 
edilmiş olanlar (şerit veya bobin halinde) 

28 2899.3.04.30 
Demir veya çelik tellerden küçük ve büyük çiviler ve benzeri eşya (ağırlıkça %0.5 
veya daha fazla sertleştirilmiş karbon içeren) 

28 2899.3.04.40 
Demir veya çelik tellerden küçük ve büyük çiviler ve benzeri eşya - çinko ile 
kaplanmış olanlar 

28 2899.3.04.50 
Demir veya çelik tellerden küçük ve büyük çiviler ve benzeri eşya (çinko ile kaplanmış 
olanlar hariç) 

28 2899.3.04.60 Demir veya çelikten diğer çiviler ve benzeri eşya 

28 2899.3.04.70 
Bakırdan veya başları bakırdan ve gövdeleri demir veya çelikten büyük ve küçük 
çiviler, pünezler, yivli çiviler ve benzeri eşya 

28 2899.3.04.80 
Alüminyumdan büyük ve küçük çiviler, yivli çiviler, vidalar, civatalar, somunlar, 
çengelli vida, perçin çivileri, pimler, kamalar, kama pimleri, rondelalar ve benzeri eşya 

28 2899.3.05 Tel, çubuk, tüp, levha, elektrotlar (paslanmayı önleyici maddelerle kaplanmış) 

28 2899.3.05.10 Adi metallerle kaplanmış elektrotlar (elektrikli ark kaynağı yapmak için) 

28 2899.3.05.30 Adi metallerle içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için) 

28 2899.3.05.50 
Adi metallerle kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller (alevle lehim veya kaynak 
yapmak için) 

28 2899.3.05.70 
Adi metallerden veya metal karbürlerden teller, çubuklar, tüpler, elektrotlar, levhalar 
ve benzeri eşyalar 

28 2899.3.06 Elde kullanılan dikiş ve örgü iğneleri (tığ, şiş gibi) ve benzerleri 

28 2899.3.06.00 
Demir veya çelikten, elde kullanılan dikiş iğneleri, örgü şişleri, çuvaldızlar, tığlar, 
işleme bızları ve benzeri eşya; b.y.s. demir veya çelikten çengelli iğneler ve diğer 
iğneler 

28 2899.4 
BAĞLANTI ELEMANLARI, ZĠNCĠR VEYA YAY ĠLE VĠDA ÇEKME MAKĠNESĠ 
ÜRÜNLERĠ ĠMALATI 

28 2899.4.01 B.y.s. demir veya çelik bağlantı elemanları (vidalar, civatalar, somunlar v.b.) 

28 2899.4.01.13 
Demir veya çelikten kütleden kesilmiş olan ve gövde genişliği 6 mm. yi geçmeyen 
vidalar 

28 2899.4.01.15 
Demir veya çelikten demiryolu yapım malzemesinin sabitlenmesinde kullanılan vida 
ve civatalar 

28 2899.4.01.17 Demir veya çelikten başsız olan vida ve civatalar 

28 2899.4.01.23 Paslanmaz çelikten yarılmış veya haç şeklinde iz yapılmış vidalar (başlı olan) 

28 2899.4.01.25 Diğer vida ve civatalar (başlı olan) 

28 2899.4.01.27 Paslanmaz çelikten altı köşeli yivli vidalar (başlı olan) 

28 2899.4.01.29 Diğer altı köşeli yivli vidalar (başlı olan) 

28 2899.4.01.31 Paslanmaz çelikten altı köşeli civatalar 

28 2899.4.01.33 
Diğer altı köşeli civatalar (başlı olan) - çekme direnci mm2. de 800 N. den daha az 
olanlar 

28 2899.4.01.35 
Diğer altı köşeli civatalar (başlı olan) - çekme direnci mm2. de 800 N. veya daha fazla 
olanlar 

28 2899.4.01.39 Diğer vida ve civatalar (başlı olan) 

28 2899.4.01.53 Demir veya çelikten diş açılmış tirfonlar 

28 2899.4.01.55 Demir veya çelikten diş açılmış diğer ahşap vidalar 

28 2899.4.01.57 Paslanmaz çelikten diş açılmış çengelli ve halkalı vidalar 

28 2899.4.01.73 Paslanmaz çelikten ototaradöz vidalar 

28 2899.4.01.75 Demir veya çelikten diğer ototaradöz vidalar 

28 2899.4.01.83 
Kütleden kesilmiş olan ve gövde genişliği 6 mm. yi geçmeyen somunlar (paslanmaz 
çelikten) 

28 2899.4.01.85 Paslanmaz çelikten diğer somunlar 



28 2899.4.01.87 Demir veya çelikten diğer somunlar 

28 2899.4.01.90 Demir veya çelikten diğer diş açılmış vida, civata, somun, vb. eşyalar 

28 2899.4.02 
B.y.s. demir veya çelikten diş açılmamış bağlantı elemanları (rondelalar, perçin 
çivileri, pimler, kamalar v.b.) 

28 2899.4.02.10 Diş açılmamış yağlanmayı sağlayıcı rondelalar ve diğer sıkıştırma rondelaları 

28 2899.4.02.30 Diş açılmamış diğer rondelalar 

28 2899.4.02.50 Perçin çivileri 

28 2899.4.02.70 Demir veya çelikten pimler, kamalar ve diğer diş açılmamış eşyalar 

28 2899.4.03 
B.y.s. bakırdan dişi açılmamış bağlantı elemanları (rondelalar, perçin çivileri, pimler, 
kamalar v.b.) 

28 2899.4.03.10 Bakırdan diş açılmamış rondelalar (yağlanmayı sağlayıcı olanlar dahil) 

28 2899.4.03.20 Bakırdan diş açılmamış diğer eşyalar (perçin çivileri, pimler, kamalar ve benzeri eşya) 

28 2899.4.03.30 Bakırdan diş açılmamış ahşap vidaları 

28 2899.4.03.50 Bakırdan diş açılmamış diğer vidalar; civata ve somunlar 

28 2899.4.03.70 B.y.s. bakırdan diş açılmış diğer eşyalar 

28 2899.4.04 Demir veya çelikten yaylar ve yay yaprakları; bakır yaylar 

28 2899.4.04.13 Demir veya çelikten levha yaylar ve bunların yaprakları - sıcak işlenmiş olanlar 

28 2899.4.04.15 
Demir veya çelikten yaprak yaylar ve bunların yaprakları - sıcak işlenmiş olanlar 
(levha olanlar hariç) 

28 2899.4.04.17 Demir veya çelikten yaprak yaylar ve bunların yaprakları - soğuk işlenmiş olanlar 

28 2899.4.04.31 Demir veya çelikten helezoni yaylar - sıcak işlenmiş olanlar 

28 2899.4.04.33 Demir veya çelikten helezoni basma yaylar - soğuk işlenmiş olanlar 

28 2899.4.04.35 Demir veya çelikten helezoni çekme yaylar - soğuk işlenmiş olanlar 

28 2899.4.04.37 Demir veya çelikten diğer helezoni yaylar - soğuk işlenmiş olanlar 

28 2899.4.04.53 Demir veya çelikten yassı şekilde spiral yaylar 

28 2899.4.04.55 Demir veya çelikten disk şeklinde yaylar 

28 2899.4.04.60 B.y.s. demir veya çelik yaylar (kepenk yayı dahil) 

28 2899.4.04.63 Kıvrık telden çelik yaylar 

28 2899.4.04.69 B.y.s. diğer çelik yaylar 

28 2899.4.04.80 Bakır yaylar 

28 2899.4.05 Zincirler (transmisyon zincirleri hariç) ve aksamı 

28 2899.4.05.10 Demir veya çelikten destekli halkalı zincirler 

28 2899.4.05.23 
Demir veya çelikten yapıldığı maddenin enine kesitinin en geniş yeri 16 mm. veya 
daha az olan kaynaklı halkalı zincirler (destekli olanlar hariç) 

28 2899.4.05.25 
Demir veya çelikten yapıldığı maddenin enine kesitinin en geniş yeri 16 mm. den fazla 
olan kaynaklı halkalı zincirler (destekli olanlar hariç) 

28 2899.4.05.30 Demir veya çelikten patinaj zincirleri 

28 2899.4.05.50 Demir veya çelikten diğer zincirler 

28 2899.4.05.70 Bakırdan kalın ve ince zincirler ve aksamı 

28 2899.4.05.80 Demir veya çelikten diğer zincir aksamı 

28 2899.5 B.Y.S. DĠĞER FABRĠKASYON METAL ÜRÜNLERĠN ĠMALATI 

28 2899.5.01 
Demir, çelik, bakır veya alüminyumdan eviye, lavabo, küvet ve diğer hijyenik eşyalar 
ile bunların parçaları 

28 2899.5.01.10 Paslanmaz çelikten eviyeler ve lavabolar 

28 2899.5.01.21 Dökme demirden küvetler (emaye yapılmış olsun olmasın) 

28 2899.5.01.25 Demir veya çelikten diğer küvetler (dökme demirden olanlar hariç) 

28 2899.5.01.31 Demir veya çelikten hijyenik eşyalar ve bunların aksam ve parçaları 

28 2899.5.01.35 Bakırdan hijyenik eşyalar ve bunların aksam ve parçaları 



28 2899.5.01.37 Alüminyumdan hijyenik eşyalar ve bunların aksam ve parçaları 

28 2899.5.02 
Demir, çelik, bakır veya alüminyumdan sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan 
eşyalar ve bunların aksamı 

28 2899.5.02.11 Düdüklü tencere (ev tipi) 

28 2899.5.02.13 
Dökme demirden (emaye yapılmamış) sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan 
eşyalar ve aksamı 

28 2899.5.02.15 
Dökme demirden (emaye yapılmış) sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan 
eşyalar ve aksamı 

28 2899.5.02.23 Paslanmaz çelikten sofrada kullanılan eşyalar 

28 2899.5.02.29 Paslanmaz çelikten diğer eşyalar 

28 2899.5.02.33 Demir (dökme demir hariç) veya çelikten (emaye yapılmış) sofrada kullanılan eşyalar 

28 2899.5.02.35 
Demir (dökme demir hariç) veya çelikten (emaye yapılmış) ev işlerinde kullanılan 
diğer eşyalar 

28 2899.5.02.43 B.y.s. demir veya çelikten sofrada kullanılan diğer eşyalar 

28 2899.5.02.49 Verniklenmiş veya boyanmış ev işlerinde kullanılan diğer eşyalar 

28 2899.5.02.53 
Bakırdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşyalar ve bunların aksamı; 
bakırdan süngerler, temizlik ve parlatma işlerinde kullanılan eşyalar, eldivenler ve 
benzerleri 

28 2899.5.02.55 
Dökme alüminyumdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşyalar ve 
bunların aksamı; alüminyumdan süngerler, temizlik ve parlatma işlerinde kullanılan 
eşyalar, eldivenler ve benzerleri 

28 2899.5.02.57 
Alüminyumdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı; 
alüminyumdan süngerler, temizlik ve parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve 
benzerleri (dökme hariç) 

28 2899.5.02.70 
Yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında veya servisinde kullanılan, ağırlığı 10 kg. 
veya daha az olan elle işletilen mekanik cihazlar 

28 2899.5.02.80 
Demir veya çelik yünü; sünger ve temizleme veya parlatmada kullanılan eşyalar, 
eldivenler ve benzerleri 

28 2899.5.03 Adi metallerden zırhlı veya takviyeli kasalar, kutular ve kapılar 

28 2899.5.03.30 Adi metallerden zırhlı veya takviyeli çelik kasalar 

28 2899.5.03.50 Adi metallerden kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler 

28 2899.5.03.70 Adi metallerden para veya evrak kutusu ve benzeri eşya 

28 2899.5.04 Adi metallerden büro veya masada kullanılan küçük malzemeler 

28 2899.5.04.00 
Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları, kağıtlıklar, kalem 
kutuları, kaşe askılıkları ve benzeri büro eşyası 

28 2899.5.05 
Adi metallerden dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen mekanizmalar, kağıt 
raptiyeleri, köşebentleri, işaret maşaları v.b. büro eşyası; şerit halinde zımba teli 

28 2899.5.05.30 Adi metallerden dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen mekanizmalar 

28 2899.5.05.50 Adi metallerden şerit halinde zımba telleri 

28 2899.5.05.70 
Adi metallerden diğer büro eşyaları (kağıt raptiyeleri, kağıt köşebentleri gibi) (aksam 
ve parçalar dahil) 

28 2899.5.06 
Adi metallerden heykelcikler ve diğer süs eşyaları; fotoğraf ve resim çerçeveleri ve 
aynaları 

28 2899.5.06.00 
Adi metallerden heykelcikler ve diğer süs eşyası, fotoğraf, resim ve benzerleri için 
çerçeveler; aynalar 

28 2899.5.07 Adi metallerden fermuarlar, tokalar, kopçalar, bağ deliği kapsülleri ve diğer eşya 

28 2899.5.07.30 Adi metallerden kopçalar, çengelli kopçalar ve bağ deliği kapsülleri 

28 2899.5.07.33 
Adi metallerden kopçalar, çengelli kopçalar ve bağ deliği kapsülleri - giyim eşyası için 
olanlar 

28 2899.5.07.39 
Adi metallerden kopçalar, çengelli kopçalar ve bağ deliği kapsülleri - diğerleri için olanlar 
(ayakkabı, tente, el çantası, seyahat eşyası ve diğer hazır eşya ve teçhizat gibi) 



28 2899.5.07.50 Adi metallerden boru şeklinde veya yarık saplı perçinler 

28 2899.5.07.53 Adi metallerden ham perçinler 

28 2899.5.07.59 Adi metallerden diğer perçinler 

28 2899.5.07.70 
Adi metallerden fermuarlar, mesnetli fermuarlar, tokalar, fermuarlı tokalar, boncuklar 
ve kesilmiş ince pullar ve benzeri eşya (aksam dahil) 

28 2899.5.07.73 Adi metallerden diğer fermuarlar (el çantaları için olanlar hariç) 

28 2899.5.07.75 Adi metallerden fermuarlar (el çantaları için olanlar) 

28 2899.5.07.79 
Adi metallerden diğer fermuarlar (giyim eşyası, ayakkabı, tente, seyahat eşyası ve 
diğer hazır eşya ve teçhizat için) 

28 2899.5.08 Gemi pervaneleri ve bunların kanatları 

28 2899.5.08.00 Gemi pervaneleri ve bunların kanatları 

28 2899.5.09 B.y.s. adi metallerden diğer eşyalar 

28 2899.5.09.11 Demir veya çelikten çapalar, filika demirleri ve bunların aksamları 

28 2899.5.09.13 B.y.s. dövülmeye elverişli olmayan dökme demirden eşyalar 

28 2899.5.09.15 Dökme demirden öğütücü bilyalar ve öğütmeye özgü benzeri eşya 

28 2899.5.09.17 B.y.s. demir veya çelikten diğer dökme eşyalar 

28 2899.5.09.21 
Demir veya çelikten öğütücü bilyalar ve öğütmeye özgü benzeri eşya - dövülmüş veya 
kalıpta basılmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar 

28 2899.5.09.23 B.y.s. demir veya çelikten diğer eşyalar - dövülmüş veya kalıpta basılmış olanlar 

28 2899.5.09.25 B.y.s. demir veya çelik tellerden eşyalar 

28 2899.5.09.27 
Demir veya çelikten enfiye kutuları, sigara tabakaları, kozmetik ve pudra kutuları ve 
muhafazaları ve benzeri cepte taşınan eşya 

28 2899.5.09.31 Demir veya çelikten merdivenler 

28 2899.5.09.33 
Demir veya çelikten eşyaların kaldırılmasında kullanılan paletler ve benzeri 
platformlar 

28 2899.5.09.35 Demir veya çelikten kablo, boru ve benzerleri için bobinler 

28 2899.5.09.37 
Demir veya çelikten mekanik olmayan havalandırma kapakları, çatı olukları, kancalar 
ve inşaat sanayinde kullanılan diğer eşyalar 

28 2899.5.09.41 
Demir veya çelikten drenaj girişinde suyun filtre edilmesine özgü delikli kovalar ve 
benzeri eşyalar 

28 2899.5.09.43 Demir veya çelikten diğer eşyalar - açık kalıpta dövülmüş olanlar 

28 2899.5.09.44 Demir veya çelikten diğer eşyalar - kapalı kalıpta dövülmüş olanlar 

28 2899.5.09.47 Manşon, flanş 

28 2899.5.09.49 B.y.s. demir veya çelikten diğer eşyalar 

28 2899.5.09.51 Alüminyumdan örgü şişleri ve tığlar 

28 2899.5.09.52 Alüminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler 

28 2899.5.09.53 Alüminyumdan diğer dökme eşyalar 

28 2899.5.09.55 Alüminyumdan diğer eşyalar 

28 2899.5.09.57 
Bakırdan diğer eşyalar - döküm, kalıba dökülmüş, presle şekillendirilmiş veya 
dövülmüş fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar 

28 2899.5.09.59 Bakırdan b.y.s. eşyalar 

28 2899.5.09.61 Nikel tellerden metalik mensucat, ızgara, ağ ve kafesler 

28 2899.5.09.62 B.y.s. nikelden diğer eşyalar 

28 2899.5.09.63 B.y.s. kurşundan diğer eşya 

28 2899.5.09.65 B.y.s. çinkodan diğer eşya 

28 2899.5.09.66 B.y.s. kalaydan diğer eşya 

28 2899.5.09.81 
Adi metallerden sabit askılıklar, şapkı askıları, dirsekler; benzeri eşya (metal banyo 
aksesuarı) 



28 2899.5.09.82 Adi metallerden ziller, çanlar, gonglar ve benzerleri (elektrikli olmayan) 

28 2899.5.09.83 
Demir veya çelikten eğilip bükülebilen borular (boru bağlantı parçaları ile birlikte olsun 
olmasın) 

28 2899.5.09.85 
Diğer adi metallerden eğilip bükülebilen borular (boru bağlantı parçaları ile birlikte 
olsun olmasın) 

28 2899.5.09.87 
Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar, adres levhaları ve benzeri levhalar, 
rakamlar, harfler ve diğer işaretler 

28 2899.5.10 Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar v.b. silahlar ile bunların aksam ve parçaları 

28 2899.5.10.00 
Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ile bunların aksam ve 
parçaları; kın ve kılıfları 

 


