
ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI – US - 97 

SEKTÖR NO KOD ÜRÜN TANIMLAMASI 

3 15 GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI 

3 151 
SIVI VE KATI YAĞLAR, SEBZE, MEYVE, BALIK VE ET ÜRETİMİ İŞLENMESİ VE 
SAKLANMASI 

3 1511 MEZBAHACILIK; ETİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI 

3 1511.1 ET İMALATI VE SAKLANMASI; MEZBAHACILIK (KÜMES HAYVANLARI HARİÇ) 

3 1511.1.01 Sığır etleri (taze veya soğutulmuş) 

3 1511.1.01.40 Sığır etleri; karkas, yarım ve dörtte bir karkas (taze veya soğutulmuş) (manda eti dahil) 

3 1511.1.01.90 Sığır etleri; kesilmiş (taze veya soğutulmuş) (manda eti dahil) 

3 1511.1.02 Sığır etleri (dondurulmuş) 

3 1511.1.02.00 Sığır etleri (dondurulmuş-kesilmiş) 

3 1511.1.03 Domuz etleri (taze veya soğutulmuş) 

3 1511.1.03.30 Domuz eti; karkas ve yarım karkas (taze veya soğutulmuş) 

3 1511.1.03.50 Domuz eti; but, kol ve bunların parçaları (kemikli) (taze veya soğutulmuş) 

3 1511.1.03.90 B.y.s. domuz eti (taze veya soğutulmuş) 

3 1511.1.04 Domuz etleri (dondurulmuş) 

3 1511.1.04.30 Domuz eti; karkas ve yarım karkas (dondurulmuş) 

3 1511.1.04.50 Domuz eti; but, kol ve bunların parçaları (kemikli) (dondurulmuş) 

3 1511.1.04.90 B.y.s. domuz eti (dondurulmuş) 

3 1511.1.05 Koyun etleri (taze veya soğutulmuş) 

3 1511.1.05.00 Kuzu ve koyun eti (taze veya soğutulmuş) 

3 1511.1.06 Koyun etleri (dondurulmuş) 

3 1511.1.06.00 Kuzu ve koyun eti (dondurulmuş) 

3 1511.1.07 Keçi etleri 

3 1511.1.07.00 Keçi eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 

3 1511.1.08 At, eşek, bardo ve katır etleri 

3 1511.1.08.00 At, eşek, bardo ve katır etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 

3 1511.1.09 Yenilebilen sakatat 

3 1511.1.09.00 
Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilebilen sakatatı (taze, soğutulmuş 
veya dondurulmuş) 

3 1511.1.10 Post yünleri 

3 1511.1.10.00 Yağlı yün (kırkılmamış) 

3 1511.1.11 Sığır ve at türü hayvanların ham derileri 

3 1511.1.11.00 Sığır ve at türü hayvanların ham derileri 

3 1511.1.12 Koyun, keçi ve kuzuların ham derileri 

3 1511.1.12.30 Koyun ve kuzuların ham derileri 

3 1511.1.12.50 Keçi ve oğlakların ham derileri (tabaklanmamış, taze veya saklanmış) 

3 1511.1.13 Sığır, koyun, keçi, domuz ve kümes hayvanlarının yenilebilen yağları 

3 1511.1.13.30 
Domuz yağı (etli kısımları hariç) ve kümes hayvanları yağları (eritilmemiş (taze, soğutulmuş, 
dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) 

3 1511.1.13.50 
Eritilmiş domuz yağı (lard); diğer katı domuz yağları ve kümes hayvanlarının katı yağları 
(eritilmiş) (presle veya çözücü ile elde edilmiş olsun olmasın) 

3 1511.1.13.71 Koyun, keçi veya sığır yağları (ham veya eritilmiş) 

3 1511.1.13.72 Don yağı 

3 1511.1.14 Yenilemeyen sakatat (kemik, boynuz, tırnak, yele, kıl) 



3 1511.1.14.31 Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) 

3 1511.1.14.32 Orijinal bağırsak 

3 1511.1.14.33 Asorti edilmiş, kalibrelenmiş bağırsak 

3 1511.1.14.34 Sentetik bağırsak 

3 1511.1.14.90 İnsan tüketimine uygun olmayan diğer atıklar 

3 1511.2 KÜMES HAYVANLARI ETLERİNİN İMALATI VE SAKLANMASI 

3 1511.2.01 Kümes hayvanları etleri ile yenilebilen sakatatı (taze veya soğutulmuş) 

3 1511.2.01.13 Horoz ve tavuklar; bütün (taze veya soğutulmuş) 

3 1511.2.01.15 Hindiler; bütün (taze veya soğutulmuş) 

3 1511.2.01.17 Ördek, kaz ve beç tavukları; bütün (taze veya soğutulmuş) 

3 1511.2.01.30 Kaz veya ördeklerin yağlı karaciğerleri (taze veya soğutulmuş) 

3 1511.2.01.53 Tavukların parça halindeki etleri (taze veya soğutulmuş) (''gallus domesticus'' türü) 

3 1511.2.01.55 Hindilerin parça halindeki etleri (taze veya soğutulmuş) 

3 1511.2.01.57 Ördek, kaz ve beç tavukların parça halindeki etleri (taze veya soğutulmuş) 

3 1511.2.01.70 Kümes hayvanlarının sakatatı ve karaciğerleri (taze veya soğutulmuş) 

3 1511.2.02 Kümes hayvanları etleri ile yenilebilen sakatatı (dondurulmuş) 

3 1511.2.02.13 Horoz ve tavuklar; bütün (dondurulmuş) 

3 1511.2.02.15 Hindiler; bütün (dondurulmuş) 

3 1511.2.02.17 Ördek, kaz ve beç tavukları; bütün (dondurulmuş) 

3 1511.2.02.53 Tavukların parça halindeki etleri (dondurulmuş) 

3 1511.2.02.55 Hindilerin parça halindeki etleri (dondurulmuş) 

3 1511.2.02.57 Ördek, kaz ve beç tavuklarının parça halindeki etleri (dondurulmuş) 

3 1511.2.02.71 Kümes hayvanlarının sakatatı (karaciğer hariç) (dondurulmuş) 

3 1511.2.02.75 Kümes hayvanlarının karaciğerleri (dondurulmuş) 

3 1511.2.03 Tavşan etleri dahil diğer yenilebilen etler ve sakatat (kurbağa bacağı hariç) 

3 1511.2.03.01 Deve eti (taze, soğuk muh. veya donmuş) 

3 1511.2.03.02 
B.y.s. diğer etler ve yenilebilen sakatat (tavşan, yaban tavşanı, evcil güvercin, av hayvanları, 
balina, fok, kaplumbağa ve bıldırcın) 

3 1511.2.04 Kuşların tüy ve derileri 

3 1511.2.04.00 Kuşların tüy ve derileri 

3 1511.3 ET ÜRÜNLERİ İMALATI (KÜMES HAYVANLARI DAHİL) 

3 1511.3.01 Tuzlanmış, kurutulmuş, tütsülenmiş veya salamura yapılmış et ve sakatat; et ve sakatat unları 

3 1511.3.01.10 
Domuzların butları, kolları ve bunların parçaları (kemikli) (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura 
edilmiş veya tütsülenmiş) 

3 1511.3.01.30 Domuzların karın ve karın parçaları (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş) 

3 1511.3.01.50 Domuzlara ait diğer etler (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş) 

3 1511.3.01.71 Sığır etleri (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş) 

3 1511.3.01.72 Pastırma (Domuz etinden olanlar hariç) 

3 1511.3.01.90 
Sığır ve domuz dışındaki tüm hayvanların etleri ve sakatatı (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura 
edilmiş veya tütsülenmiş); et ve sakatat unları 

3 1511.3.02 
Diğer işlenmiş veya saklanmış et, sakatat veya kanlar; et, balık ve suda yaşayan 
omurgasızların ekstreleri ve suları 

3 1511.3.02.13 Karaciğerden yapılan sosis ve benzeri ürünler 

3 1511.3.02.16 Sosis ve benzeri ürünler (karaciğerden yapılanlar hariç) (sığır ve kanatlı hayvan sosisleri) 

3 1511.3.02.17 Sucuk (domuz etinden olanlar hariç) 

3 1511.3.02.18 Salam (domuz etinden olanlar hariç) 



3 1511.3.02.19 Jambon (domuz etinden olanlar hariç) 

3 1511.3.02.23 Kaz ve ördek karaciğerinden olan müstahzarlar 

3 1511.3.02.25 Diğer hayvanların karaciğerleri (işlenmiş veya saklanmış) 

3 1511.3.02.33 Diğer hindi etleri (işlenmiş veya saklanmış) 

3 1511.3.02.35 Diğer kümes hayvanlarının etleri (işlenmiş veya saklanmış) 

3 1511.3.02.43 Domuzların butları ve but parçaları (işlenmiş veya saklanmış) 

3 1511.3.02.45 Domuzların kolları ve kol parçaları (işlenmiş veya saklanmış) 

3 1511.3.02.54 Pastırma (domuz etinden olanlar) 

3 1511.3.02.55 Sucuk (domuz etinden olanlar) 

3 1511.3.02.56 Salam (domuz etinden olanlar) 

3 1511.3.02.57 Sosis (domuz etinden olanlar) 

3 1511.3.02.58 Jambon (domuz etinden olanlar); karışımlar dahil domuzdan hazırlanmış et veya sakatat 

3 1511.3.02.59 Karışımlar dahil hazırlananlar hariç domuz etinden diğer müstahzarlar 

3 1511.3.02.60 Sığır ve dana müstahzarları (hamburger, İnegöl köfte vb.) 

3 1511.3.02.63 Hazır sığır ve danaların etleri (kıyma, pirzola, hazır köfte) 

3 1511.3.02.69 Sığırların pişmiş ve pişmemiş et veya sakatat karışımları; hazır yemekler hariç 

3 1511.3.02.70 Et, balık ve suda yaşayan omurgasızların ekstreleri ve suları 

3 1511.3.02.91 Et veya sakatatdan diğer müstahzarlar (kanlar dahil) 

3 1511.3.02.92 Kan unu 

3 1511.3.03 
İnsan tüketimi için olmayan et unları, kaba unlar ve topaklar; kıkırdaklar (kemik unu, yonca unu 
dahil) 

3 1511.3.03.11 İnsan tüketimi için olmayan et unları, kaba unlar ve topaklar; kıkırdaklar 

3 1511.3.03.21 Kemik unu 

3 1511.3.04 Et ürünlerinin üretimi için yapılan pişirme ve diğer hazırlık hizmetleri 

3 1511.3.04.00 Et ürünlerinin üretimi için yapılan pişirme ve diğer hazırlık hizmetleri (kavurma) 

3 1512 BALIK VE BALIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI 

3 1512.0 BALIK VE BALIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI 

3 1512.0.01 Balık filetosu, diğer balık etleri, balık ciğeri ve yumurtası (taze veya soğutulmuş) 

3 1512.0.01.30 Balık karaciğeri ve yumurtası (taze veya soğutulmuş) 

3 1512.0.01.90 Balık filetosu ve diğer balık etleri (taze veya soğutulmuş) 

3 1512.0.02 Balık filetosu, diğer balık etleri, balık ciğeri ve yumurtası (dondurulmuş) 

3 1512.0.02.10 Tuzlu su balıkları; bütün (dondurulmuş) 

3 1512.0.02.30 Tatlı su balıkları; bütün (dondurulmuş) 

3 1512.0.02.50 Balık karaciğeri ve yumurtası (dondurulmuş) 

3 1512.0.02.70 Filetolar (dondurulmuş) 

3 1512.0.02.90 Diğer balık etleri (dondurulmuş) (filetolar hariç) 

3 1512.0.03 Kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş balık; yenilebilir balık unları 

3 1512.0.03.10 Balık karaciğeri ve yumurtası (diğer şekillerde saklanmış); yenilebilir balık unları 

3 1512.0.03.30 Balık filetoları (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş fakat tütsülenmemiş) 

3 1512.0.03.53 Pasifik, atlantik ve tuna som balıkları (tütsülenmiş) 

3 1512.0.03.55 Ringa balıkları (tütsülenmiş) 

3 1512.0.03.59 B.y.s. balıklar (tütsülenmiş) 

3 1512.0.03.70 B.y.s. balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış) 

3 1512.0.04 Başka şekillerde işlenmiş veya saklanmış balık; havyar 

3 1512.0.04.11 İşlenmiş veya saklanmış som balıkları (kıyılmışlar hariç) 

3 1512.0.04.12 İşlenmiş veya saklanmış ringa balıkları (kıyılmışlar hariç) 



3 1512.0.04.13 İşlenmiş veya saklanmış sardalya, sardinella ve palatika veya çaça balıkları (kıyılmışlar hariç) 

3 1512.0.04.14 İşlenmiş veya saklanmış ton balıkları, orkinoslar ve torikler (sarda spp.) (kıyılmışlar hariç) 

3 1512.0.04.15 İşlenmiş veya saklanmış uskumrular (kıyılmışlar hariç) 

3 1512.0.04.16 İşlenmiş veya saklanmış hamsiler (kıyılmışlar hariç) 

3 1512.0.04.17 Diğer saklanmış balıklar: fish fingers 

3 1512.0.04.19 Diğer işlenmiş veya saklanmış balıklar (fish fingers hariç) 

3 1512.0.04.30 B.y.s. işlenmiş veya saklanmış diğer balıklar 

3 1512.0.04.33 B.y.s. işlenmiş diğer balıklar 

3 1512.0.04.35 B.y.s. işlenmiş veya saklanmış diğer balıklar 

3 1512.0.04.51 Havyar (mersin balığı yumurtaları) 

3 1512.0.04.59 Havyar yerine kullanılan ürünler 

3 1512.0.05 
İstakoz (dondurulmuş); yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasızlar (dondurulmuş, 
kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş) 

3 1512.0.05.30 İstakoz, kerevit v.b. kabuklu hayvanlar (dondurulmuş) 

3 1512.0.05.53 Tarak ve midyeler (dondurulmuş, kurutulmuş veya tuzlanmış) 

3 1512.0.05.59 Suda yaşayan omurgasızlar (dondurulmuş, kurutulmuş veya tuzlanmış) 

3 1512.0.06 İşlenmiş veya saklanmış istakoz, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasızlar 

3 1512.0.06.00 İşlenmiş veya saklanmış istakoz, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasızlar 

3 1512.0.06.03 Hazırlanmış kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları 

3 1512.0.06.05 B.y.s. işlenmiş veya saklanmış istakoz, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasızlar 

3 1512.0.06.06 Salyangoz (kabuklu, kabuksuz) 

3 1512.0.07 
Balık, istakoz, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasızların yenilemeyen unları, kaba 
unları ve topakları 

3 1512.0.07.00 
Balık, istakoz, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasızların yenilemeyen unları, kaba 
unları ve topakları 

3 1512.0.08 Balık, istakoz, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasızların b.y.s. ürünleri 

3 1512.0.08.00 Yenilemeyen balık, istakoz, yumuşakçalar veya diğer su omurgasız ürünleri 

3 1513 SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI 

3 1513.1 PATATESİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI 

3 1513.1.01 Patates (dondurulmuş) 

3 1513.1.01.00 Patates (dondurulmuş) 

3 1513.1.02 Saklanmış patates 

3 1513.1.02.10 Kurutulmuş patates 

3 1513.1.02.30 Patates unu, ezmesi ve gevreği 

3 1513.1.02.50 Sirke veya asetik asit harici maddeler kullanılarak işlem görmüş patates (dondurulmuş) 

3 1513.1.02.70 Un, ezme veya flakon halinde işlem görmüş patates (dondurulmamış) 

3 1513.1.02.91 Cipsler hariç, koruma amaçlı ön işlem görmüş diğer patatesler (dondurulmamış) 

3 1513.1.02.92 Patates cipsi 

3 1513.2 SEBZE VE MEYVE SUYU İMALATI 

3 1513.2.01 Sebze ve meyve suları 

3 1513.2.01.11 Portakal suyu (konsantre olmayan) (dondurulmuş) 

3 1513.2.01.15 Portakal suyu (dondurulmamış) (konsantre olmayan) 

3 1513.2.01.18 Greyfurt suyu (konsantre olmayan) 

3 1513.2.01.21 Mandalina suyu (konsantre olmayan) 

3 1513.2.01.25 B.y.s. diğer turunçgillerin suyu (konsantre olmayan) 

3 1513.2.01.28 Ananas suyu (konsantre olmayan) 



3 1513.2.01.31 Kayısı suyu (konsantre olmayan) 

3 1513.2.01.35 Vişne suyu (konsantre olmayan) 

3 1513.2.01.38 Şeftali suyu (konsantre olmayan) 

3 1513.2.01.41 Domates suyu 

3 1513.2.01.45 Üzüm suyu (üzüm şırası dahil) (konsantre olmayan) 

3 1513.2.01.48 Elma suyu (konsantre olmayan) 

3 1513.2.01.59 Diğer meyve veya sebze suları (tek çeşit, konsantre olmayan, fermente edilmemiş, alkolsüz) 

3 1513.2.01.61 Meyve veya sebze sularının karışımları (konsantre olmayan) 

3 1513.2.01.65 Konsantre meyve veya sebze suları 

3 1513.3 B.Y.S. SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI 

3 1513.3.01 Sebze (dondurulmuş) 

3 1513.3.01.00 Sebzeler (dondurulmuş) 

3 1513.3.02 Geçici olarak işlem görmüş sebzeler 

3 1513.3.02.00 Geçici olarak işlem görmüş, fakat yenilmeye hazır olmayan sebzeler 

3 1513.3.03 Sebze (kurutulmuş) 

3 1513.3.03.30 Kurutulmuş soğan 

3 1513.3.03.50 Kurutulmuş mantar ve domalanlar (yer mantarı) 

3 1513.3.03.91 B.y.s. kurutulmuş diğer sebzeler 

3 1513.3.03.92 Soğan ve sarımsak tozu 

3 1513.3.03.93 Soğan ve sarımsak konsantresi 

3 1513.3.04 Sirke veya asetik asit harici maddeler kullanılarak işlem görmüş sebzeler 

3 1513.3.04.23 
Sirke veya asetik asit harici maddeler kullanılarak işlem görmüş domatesler (tüm veya parça 
halinde) 

3 1513.3.04.25 Domates püresi (konsantre olmayan) 

3 1513.3.04.27 Domates püresi (konsantre) 

3 1513.3.04.30 
Sirke veya asetik asit harici maddeler kullanılarak işlem görmüş mantarlar ve domalanlar (yer 
mantarı) 

3 1513.3.04.33 Sirke veya asetik asit harici maddeler kullanılarak işlem görmüş kültür mantarları 

3 1513.3.04.39 
Sirke veya asetik asit harici maddeler kullanılarak işlem görmüş diğer mantarlar ve domalanlar 
(yer mantarı) 

3 1513.3.04.40 Sirke veya asetik asit harici maddeler kullanılarak işlem görmüş b.y.s. sebzeler (dondurulmuş) 

3 1513.3.04.43 Sebzeler (dondurulmuş) 

3 1513.3.04.49 B.y.s. sebzeler (dondurulmuş) (konserve edilmiş) 

3 1513.3.04.61 Turşuluk lahana (dondurulmamış) 

3 1513.3.04.62 Sirke veya asetik asit harici maddeler kullanılarak işlem görmüş bezelye (dondurulmamış) 

3 1513.3.04.63 
Sirke veya asetik asit harici maddeler kullanılarak işlem görmüş fasulye (kabuksuz) 
(dondurulmamış) 

3 1513.3.04.64 
Sirke veya asetik asit harici maddeler kullanılarak işlem görmüş fasulye (kabuklu) 
(dondurulmamış) 

3 1513.3.04.65 Sirke veya asetik asit harici maddeler kullanılarak işlem görmüş kuşkonmaz (dondurulmamış) 

3 1513.3.04.66 Sirke veya asetik asit harici maddeler kullanılarak işlem görmüş zeytin (dondurulmamış) 

3 1513.3.04.67 Sirke veya asetik asit harici maddeler kullanılarak işlem görmüş tatlı mısır (dondurulmamış) 

3 1513.3.04.90 B.y.s. diğer sebzeler ve sebze karışımları (dondurulmamış) 

3 1513.3.04.93 
Sebzeler ve sebze karışımları (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış) 
(dondurulmamış) 

3 1513.3.04.99 B.y.s. diğer sebzeler ve sebze karışımları 

3 1513.3.05 Sirke veya asetik asit kullanılarak işlem görmüş sebzeler 



3 1513.3.05.11 Sirke veya asetik asit kullanılarak işlem görmüş meyve ve sebzeler 

3 1513.3.05.21 Turşular 

3 1513.3.05.31 Sebze salamuraları 

3 1513.3.06 Meyve ve kabuklu yemişler (pişirilmiş veya çiğ) (dondurulmuş) 

3 1513.3.06.11 
Meyve ve kabuklu yemişler (pişirilmemiş veya buharda ya da suda kaynatılarak pişirilmiş) 
(dondurulmuş) 

3 1513.3.06.21 Meyve konservesi, komposto (havası alınmış kaplarda) 

3 1513.3.06.31 Meyve sosları 

3 1513.3.07 Meyve reçelleri ve jöleleri; meyve ve kabuklu yemiş ezmeleri veya marmelatları 

3 1513.3.07.30 Turunçgillerden yapılan reçeller, jöleler ve marmelatlar 

3 1513.3.07.41 İncir ezmesi 

3 1513.3.07.44 Kayısı ezmesi 

3 1513.3.07.51 Zeytin ezmesi 

3 1513.3.07.61 Fındık ezmesi 

3 1513.3.07.64 Fıstık v.b. kabuklu yemiş ezmeleri 

3 1513.3.07.90 Diğer reçeller, jöleler ve marmelatlar 

3 1513.3.08 
Fındık, fıstık veya yer fıstığı v.b. sert kabuklu yemişler; diğer çerezler (kavrulmuş, tuzlanmış 
veya bunların dışında bir yöntemle hazırlanmış) 

3 1513.3.08.30 Yer fıstığı (işlenmiş veya konserve edilmiş) 

3 1513.3.08.41 Kabuklu işlenmiş fındık 

3 1513.3.08.43 İç fındık (çiğ, beyazlatılmamış) 

3 1513.3.08.45 Beyazlatılmış fındık (başka işlem görmemiş) 

3 1513.3.08.46 Beyazlatılmış fındık (payet, dilimlenmiş) 

3 1513.3.08.47 Beyazlatılmış fındık (pirinç fındık, granül) 

3 1513.3.08.48 Beyazlatılmış fındık (füre, katkısız) 

3 1513.3.08.49 Beyazlatılmış fındık (toz) 

3 1513.3.08.51 Antep fıstığı (Kabuklu, kavrulmuş, tuzlanmış) 

3 1513.3.08.55 Antep fıstığı (Kabuksuz, kavrulmuş, tuzlanmış) 

3 1513.3.08.61 Ceviz (kabuksuz) 

3 1513.3.08.71 Badem (kabuksuz, kavrulmuş, tuzlanmış) 

3 1513.3.08.81 Leblebiler 

3 1513.3.08.91 Diğer çerezler (çekirdekler v.b.) 

3 1513.3.08.99 B.y.s. işlenmiş veya saklanmış sert kabuklu yemişler (karışımları dahil) 

3 1513.3.09 Meyve ve sert kabuklu yemişler (hemen tüketilmek için değil, geçici olarak saklanmış) 

3 1513.3.09.00 Meyve ve sert kabuklu yemişler (hemen tüketilmek için değil, geçici olarak saklanmış) 

3 1513.3.10 Diğer konserve meyveler 

3 1513.3.10.11 Çekirdeksiz üzüm (kurutulmuş) 

3 1513.3.10.14 Çekirdekli üzüm (kurutulmuş) 

3 1513.3.10.21 Diğer meyveler (kurutulmuş) 

3 1513.3.10.24 İncir - kuru (paketlenmiş) 

3 1513.3.10.27 Kayısı ve zerdali - kuru (paketlenmiş) 

3 1513.3.10.30 Turunçgillerin veya kavunların kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya tuzlanmış) 

3 1513.3.10.50 B.y.s. meyveler (işlenmiş veya saklanmış) 

3 1513.3.11 Kayısı, şeftali veya erik çekirdekleri ve içleri 

3 1513.3.11.00 Kayısı, şeftali veya erik çekirdekleri ve içleri (insanların yemesine elverişli) 

3 1513.3.12 Bitkisel döküntü ve artıklar 



3 1513.3.12.00 B.y.s. hayvan gıdası olarak kullanılan bitkisel döküntü ve artıklar 

3 1513.3.13 Sebzelerin saklanması için kullanılan pişirme ve hazırlama hizmetleri 

3 1513.3.13.00 Sebzelerin saklanması için kullanılan pişirme ve hazırlama hizmetleri 

3 1514 BİTKİSEL VE HAYVANSAL SIVI VE KATI YAĞ İMALATI 

3 1514.1 HAM YAĞ İMALATI 

3 1514.1.01 
Büyükbaş, küçükbaş, toynaklı ve kümes hayvanları dışındaki hayvanların ham veya rafine 
edilmiş yağları 

3 1514.1.01.30 Domuz yağı stearin (lard stearini), sıvı domuz yağı, oleostearin, oleoyağ ve don yağı 

3 1514.1.01.50 Balık ve deniz memelilerinin katı veya sıvı yağları ve bunların fraksiyonları 

3 1514.1.01.90 Diğer hayvansal katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

3 1514.1.02 Soya fasülyesi, yer fıstığı, ayçiçeği, zeytin, pamuk, kolza, rapiska, hardal, haşhaş yağı (ham) 

3 1514.1.02.10 Ham soya fasülyesi yağı (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

3 1514.1.02.20 Ham yer fıstığı yağı (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

3 1514.1.02.30 Saf zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

3 1514.1.02.40 
Ham ayçiçeği tohumu veya aspur yağı ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak 
değiştirilmemiş) 

3 1514.1.02.50 Ham pamuk tohumu yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

3 1514.1.02.60 Ham rapiska, kolza ve hardal yağları ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

3 1514.1.02.91 Haşhaş yağı 

3 1514.1.02.92 Defne yağı 

3 1514.1.02.93 Badem yağı 

3 1514.1.02.94 Sığla yağı 

3 1514.1.03 Palm, palm çekirdeği, hindistan cevizi, keten ve kenevir yağı (ham) 

3 1514.1.03.10 Ham palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

3 1514.1.03.30 Ham hindistan cevizi (kopra) yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

3 1514.1.03.50 
Ham palm çekirdeği ve babassu yağları ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak 
değiştirilmemiş) 

3 1514.1.03.70 Ham keten yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

3 1514.1.04 Linter pamuğu 

3 1514.1.04.00 Linter pamuğu 

3 1514.1.05 Bitkisel yağların imalinde ortaya çıkan küspe ve diğer katı artıklar 

3 1514.1.05.30 Soya fasülyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve diğer katı artıklar 

3 1514.1.05.50 Ayçiçeği tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve diğer katı artıklar 

3 1514.1.05.71 Rapiska veya kolza yağı üretiminden arta kalan küspe ve diğer katı artıklar 

3 1514.1.05.75 Kapçık ve kabuk 

3 1514.1.05.91 Sopstok 

3 1514.1.05.95 Prina (zeytin çekirdeği ezmesi) 

3 1514.1.05.99 Diğer bitkilerin yağlarının üretiminden arta kalan diğer küspe ve katı artıklar 

3 1514.1.06 Yağlı tohum veya meyvelerin unları 

3 1514.1.06.00 Yağlı tohum veya meyvelerin unları 

3 1514.2 RAFİNE YAĞ İMALATI 

3 1514.2.01 
Soya fasülyesi, yer fıstığı, ayçiçeği, zeytin, pamuk, mısırözü, kolza, susam, hardal yağı (rafine 
edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

3 1514.2.01.10 Rafine edilmiş soya fasülyesi yağı ve fraksiyonları 

3 1514.2.01.20 Rafine edilmiş yer fıstığı yağı ve fraksiyonları 

3 1514.2.01.32 Rafine edilmiş zeytinyağı ve fraksiyonları 

3 1514.2.01.36 Prina yağı 



3 1514.2.01.39 B.y.s. zeytinden elde edilen diğer yağlar ve bunların fraksiyonları 

3 1514.2.01.40 Rafine ayçiceği ve aspir yağları ve bunların fraksiyonları 

3 1514.2.01.50 Rafine pamuk tohumu yağı ve fraksiyonları 

3 1514.2.01.60 Rafine rapiska, kolza veya hardal yağı ve bunların fraksiyonları 

3 1514.2.01.71 Susam yağı ve fraksiyonları (tahin hariç) 

3 1514.2.01.75 Tahin 

 
3 

 
1514.2.02 

Hurma, hurma çekirdeği, hindistan cevizi, keten ve kenevir yağı (rafine edilmiş fakat kimyasal 
olarak değiştirilmemiş); hintyağı, tung ve jojoba yağı, sabit bitkisel yağlar (mısır yağı hariç) ve 
bunların b.y.s. fraksiyonları 

3 1514.2.02.10 Rafine palm yağı ve fraksiyonları 

3 1514.2.02.20 Rafine hindistan cevizi (kopra) yağı ve fraksiyonları 

3 1514.2.02.30 Rafine palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları 

3 1514.2.02.40 Rafine keten tohumu yağı ve fraksiyonları 

3 1514.2.02.50 Hint yağı ve fraksiyonları 

3 1514.2.02.60 Çin ağacı yağı (tung yağı) ve fraksiyonları 

3 1514.2.02.70 Jojoba yağı ve fraksiyonları 

3 1514.2.02.90 B.y.s. diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları 

3 1514.2.03 
Bitkisel ve hayvansal yağlar (hidrojene veya esterifiye edilmiş, fakat daha ileri bir işlem 
görmemiş) 

3 1514.2.03.30 
Hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (hidrojene veya esterifiye edilmiş, fakat 
daha ileri bir işlem görmemiş) 

3 1514.2.03.50 
Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (hidrojene veya esterifiye edilmiş, fakat daha 
ileri bir işlem görmemiş) 

3 1514.2.04 
Bitkisel mumlar (trigliseridler hariç); degra; yağlı maddeler ve bitkisel veya hayvansal mumların 
işlenmesinden meydana gelen artıklar 

3 1514.2.04.30 Bitkisel mumlar (trigliseridler hariç) 

3 1514.2.04.50 
Degra; yağlı maddeler veya hayvansal veya bitkisel mumların işlenmesinden meydana gelen 
artıklar 

3 1514.3 MARGARİN VE BENZERİ YENİLEBİLİR KATI YAĞLARIN İMALATI 

3 1514.3.01 Margarin ve benzeri müstahzarlar 

3 1514.3.01.30 Margarinler ve düşük yağ karışımları (sıvı margarinler hariç) 

3 1514.3.01.33 Margarinler (yağ içeriği en az %80 olanlar) 

3 1514.3.01.35 
Düşük yağ karışımları (%80 den az yağ içerenler) (%3'ten fazla süt yağı içermeyen minarin 
dahil) 

3 1514.3.01.37 Bitkisel ve hayvansal yağ karışımları (%10 dan fazla süt yağı içerenler) 

3 1514.3.01.50 Sıvı yağlar dahil katı ve sıvı yağlardan hazırlanan diğer yenilebilir müstahzarlar 

3 152 SÜT ÜRÜNLERİ İMALATI 

3 1520 SÜT ÜRÜNLERİ İMALATI 

3 1520.1 SÜTHANE İŞLETMECİLİĞİ VE PEYNİR İMALATI 

3 1520.1.01 İşlenmiş sıvı süt 

3 1520.1.01.30 Süt ve krema (%1 veya az yağ içerenler) (konsantre edilmemiş veya tatlandırılmamış) 

3 1520.1.01.40 Süt ve krema (%1 ile %3 arası yağ içerenler) (konsantre edilmemiş veya tatlandırılmamış) 

3 1520.1.01.43 
Süt ve krema (%1 ile %3 arası yağ içerenler) (konsantre edilmemiş veya tatlandırılmamış) - 
pastörize 

3 1520.1.01.45 
Süt ve krema (%1 ile %3 arası yağ içerenler) (konsantre edilmemiş veya tatlandırılmamış) - 
sterilize 

3 1520.1.01.47 
Süt ve krema (%1 ile %3 arası yağ içerenler) (konsantre edilmemiş veya tatlandırılmamış) - 
uperize 

3 1520.1.01.60 Süt ve krema (%3 ile %6 arası yağ içerenler) (konsantre edilmemiş veya tatlandırılmamış) 



3 1520.1.01.63 
Süt ve krema (%3 ile %6 arası yağ içerenler) (konsantre edilmemiş veya tatlandırılmamış) - 
pastörize 

3 1520.1.01.65 
Süt ve krema (%3 ile %6 arası yağ içerenler) (konsantre edilmemiş veya tatlandırılmamış) - 
sterilize 

3 1520.1.01.67 
Süt ve krema (%3 ile %6 arası yağ içerenler) (konsantre edilmemiş veya tatlandırılmamış) - 
uperize 

3 1520.1.02 Süt ve krema (% 6'dan fazla yağ içeren, konsantre edilmemiş veya tatlandırılmamış) 

3 1520.1.02.00 Süt ve krema (%6'dan fazla yağ içerenler) (konsantre edilmemiş veya tatlandırılmamış) 

3 1520.1.02.05 Süt ve krema (%6 - 29 yağ içerenler) (konsantre edilmemiş veya tatlandırılmamış) 

3 1520.1.02.07 Süt ve krema (%29'dan fazla yağ içerenler) (konsantre edilmemiş veya tatlandırılmamış) 

3 1520.1.03 Süt ve krema (katı formlarda) (süt tozu) 

3 1520.1.03.30 Katı halde süt (yağ oranı ağırlık itibariyle %1.5'i geçmeyenler (süt tozu) 

3 1520.1.03.60 Katı şekillerde olan süt ve kremalar (yağ oranı ağırlık itibariyle %1.5 i geçenler) (süt tozu) 

3 1520.1.04 Tereyağ 

3 1520.1.04.30 Tereyağı (içerdiği yağ oranı %85'i geçmeyenler) 

3 1520.1.04.50 Sütten türetilen diğer yağlar 

3 1520.1.04.70 Süt esaslı yaymalar 

3 1520.1.05 Peynir ve lor 

3 1520.1.05.31 Peynir beyaz 

3 1520.1.05.34 Peynir kaşar 

3 1520.1.05.38 Fermente edilmemiş taze peynir ve lor 

3 1520.1.05.50 
Rendelenmiş veya toz haline getirilmiş her cins peynir ve mavi damarlı peynirler ve diğer 
peynirler 

3 1520.1.05.70 Eritme peynirler (rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş) 

3 1520.1.06 
Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da katı olmayan diğer tatlandırıcı 
maddeleri içerenler) 

3 1520.1.06.04 Konsantre süt (tatlandırılmamış) 

3 1520.1.06.08 Diğer konsantre sütler (krem şanti dahil) 

3 1520.1.07 Yoğurt ve diğer fermente edilmiş veya asitlendirilmiş süt ve krema 

3 1520.1.07.41 
Kesilmiş süt, krema, yoğurt ve diğer mayalı ürünler (tatlandırılmamış; meyve, fındık, kakao v.b. 
katılmamış) 

3 1520.1.07.44 Ayran (yoğurttan yapılan) 

3 1520.1.07.46 
Kesilmiş süt, krema, yoğurt ve diğer mayalı ürünler (tatlandırılmış ya da meyve, fındık, kakao 
v.b. katkılı) 

3 1520.1.07.49 Kesilmiş süt, krema, yoğurt ve diğer mayalı ürünler (toz, granül ya da diğer katı hallerde) 

3 1520.1.07.63 Yayık ayranı (toz halde) 

3 1520.1.07.65 Yayık ayranı 

3 1520.1.08 Kazein 

3 1520.1.08.00 Kazein 

3 1520.1.09 Laktoz ve laktoz şurubu 

3 1520.1.09.00 Laktoz ve laktoz şurubu 

3 1520.1.10 Kesilmiş sütün suyu 

3 1520.1.10.33 Toz, granül veya diğer katı şekillerde olan peyniraltı suyu 

3 1520.1.10.40 Diğer peyniraltı suları 

3 1520.1.10.43 Peyniraltı suları (sıvı halde) 

3 1520.1.10.47 Peyniraltı suları (konsantre) 

3 1520.1.10.90 B.y.s. doğal süt bileşikleri içeren ürünler 



3 1520.2 DONDURMA VE YENİLEBİLEN BUZLARIN İMALATI 

3 1520.2.01 Dondurma ve yenilebilen buzlar 

3 1520.2.01.00 Dondurma ve yenilebilen diğer buzlar(kakao içersin içermesin) 

3 153 
ÖĞÜTÜLMÜŞ TAHIL ÜRÜNLERİ, NİŞASTA, NİŞASTALI ÜRÜNLER VE HAZIR HAYVAN 
YEMLERİ İMALATI 

3 1531 ÖĞÜTÜLMÜŞ TAHIL ÜRÜNLERİ İMALATI 

3 1531.0 ÖĞÜTÜLMÜŞ TAHIL ÜRÜNLERİ İMALATI 

3 1531.0.01 Kavuzlu (kahverengi) pirinç 

3 1531.0.01.00 Kavuzlu (kahverengi) pirinç 

3 1531.0.02 Buğday unu veya mahlut unu 

3 1531.0.02.00 Buğday unu veya mahlut unu 

3 1531.0.03 B.y.s. diğer hububat unları 

3 1531.0.03.01 Yulaf unu 

3 1531.0.03.03 Çavdar unu 

3 1531.0.03.05 Pirinç unu 

3 1531.0.03.07 Mısır unu 

3 1531.0.03.09 Diğer hububat unları (arpa unu ve ezmesi dahil) 

3 1531.0.04 Bitkisel un veya tozlar 

3 1531.0.04.01 
Kurutulmuş baklagillerin, sagunun ve köklerin veya yumruların un ve ezmeleri (mercimek unu 
hariç) 

3 1531.0.04.03 Mercimek unu 

3 1531.0.05 Ekmekçi ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar 

3 1531.0.05.00 Ekmekçi mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar 

3 1531.0.06 Buğdaydan yapılan bulgur, irmik ve topaklar 

3 1531.0.06.31 Makarnalık buğdaydan (durum) irmik 

3 1531.0.06.36 Normal buğdaydan irmik 

3 1531.0.06.41 Makarnalık buğdaydan (durum) bulgur 

3 1531.0.06.46 Normal buğdaydan bulgur 

3 1531.0.06.50 Buğday peletleri 

3 1531.0.07 B.y.s. hububat bulgurları, irmikleri ve topaklar 

3 1531.0.07.30 Diğer (buğday hariç) hububat irmik ve bulgurları 

3 1531.0.07.50 Diğer hububat pelletleri (buğday hariç) 

3 1531.0.08 Diğer hububat ürünleri (mısır gevreği dahil) 

3 1531.0.08.33 Hububat taneleri 

3 1531.0.08.35 Hububat tohumu (bütün halde, yassılaştırılmiş, flakon haline getirilmiş veya öğütülmüş) 

3 1531.0.08.51 "Müsli" benzeri ürünler 

3 1531.0.08.53 
Hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen diğer gıda mamülleri 
(patlamış mısır) 

3 1531.0.08.56 Tane halde hububat (mısır hariç) (ön pişirme yapılmiş veya başka şekilde hazırlanmış) 

3 1531.0.08.58 Döğme 

3 1531.0.09 Parlatılmış pirinç 

3 1531.0.09.30 Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç 

3 1531.0.09.50 Kırık pirinçler 

3 1531.0.10 Hububatın işlenmesinden elde edilen kepek, kavuz ve diğer artıklar 

3 1531.0.10.10 Mısırdan elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar 

3 1531.0.10.30 Pirinçten elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar 



3 1531.0.10.51 Buğdaydan elde edilen kepek ve razmol 

3 1531.0.10.55 Buğdaydan elde edilen bonkalite (kepek, kavuz ve diğer kalıntıların bütünü) 

3 1531.0.10.90 
Diğer hububattan (mısır, pirinç ve buğday hariç) veya baklagillerden elde edilen kepek, kavuz 
ve diğer kalıntılar 

3 1532 NİŞASTA VE NİŞASTA ÜRÜNLERİNİN İMALATI 

3 1532.0 NİŞASTA VE NİŞASTA ÜRÜNLERİNİN İMALATI 

3 1532.0.01 Mısır yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

3 1532.0.01.30 Ham mısır yağı (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

3 1532.0.01.50 Rafine edilmiş mısır yağı 

3 1532.0.02 
Glikoz ve glikoz şurupları; meyva şekeri (früktoz) ve şurupları; tersine (invert) şeker; b.y.s. şeker 
ve şeker şurupları; suni bal; karamel 

3 1532.0.02.10 Glikoz ve glikoz şurubu 

3 1532.0.02.20 Fruktoz, fruktoz şurubu ve izoglikoz 

3 1532.0.02.30 Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu 

3 1532.0.02.40 Karamel (şeker esaslı) 

3 1532.0.02.50 Karamel (nişasta esaslı) 

3 1532.0.02.90 İnvert şeker dahil diğer şekerler 

3 1532.0.03 Nişasta; inülin; buğday glüteni; dekstrinler ve diğer nişastalar 

3 1532.0.03.11 Buğday nişastası 

3 1532.0.03.13 Mısır nişastası 

3 1532.0.03.15 Patates nişastası 

3 1532.0.03.19 Diğer nişastalar (pirinç nişastası) 

3 1532.0.03.30 İnulin 

3 1532.0.03.50 Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın) 

3 1532.0.03.70 Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar 

3 1532.0.04 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan benzeri ürünler (flakon, tane ve benzeri şekillerde) 

3 1532.0.04.00 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan benzeri ürünler (flakon, tane ve benzeri şekillerde) 

3 1532.0.05 Nişasta imalatından elde edilen artıklar 

3 1532.0.05.00 Nişasta imalatından elde edilen artıklar 

3 1533 HAZIR HAYVAN YEMLERİ İMALATI 

3 1533.1 ÇİFTLİK HAYVANLARI İÇİN HAZIR YEM İMALATI 

3 1533.1.01 Çiftlik hayvanları için hazır yemler 

3 1533.1.01.01 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar 

3 1533.1.01.03 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar; domuzlar için olanlar 

3 1533.1.01.05 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar; sığırlar için olanlar 

3 1533.1.01.07 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar; kümes hayvanları için olanlar 

3 1533.1.01.09 B.y.s. hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar 

3 1533.1.02 Kabayonca unları ve topakları 

3 1533.1.02.00 Kabayonca unları ve topakları 

3 1533.2 EV HAYVANLARI İÇİN HAZIR YEM İMALATI 

3 1533.2.01 Ev hayvanları için hazır yemler 

3 1533.2.01.30 Kedi veya köpek maması (perakende satışa hazır) 

3 1533.2.01.33 Köpek maması (perakende satışa hazır) 

3 1533.2.01.35 Kedi maması (perakende satışa hazır) 

3 1533.2.01.50 
Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar; evcil hayvanlar için olanlar (kedi ve köpek 
yiyecekleri hariç) 



3 154 DİĞER GIDA MADDELERİ İMALATI 

3 1541 FIRIN ÜRÜNLERİ İMALATI 

3 1541.1 EKMEK İMALATI; TAZE FIRIN ÜRÜNLERİ VE KEK İMALATI 

3 1541.1.01 Taze ekmek 

3 1541.1.01.10 Taze ekmek (bal, yumurta, peynir veya meyva katkısı içermeyen) 

3 1541.1.01.51 Pide 

3 1541.1.01.54 Simit, açma v.b. 

3 1541.1.01.58 Sandviç, tost ekmeği 

3 1541.1.02 Taze fırın ürünleri ve kekler 

3 1541.1.02.10 Kek 

3 1541.1.02.15 Yaş pasta 

3 1541.1.02.20 Kuru pasta, kurabiye v.b. 

3 1541.1.02.25 Börek 

3 1541.1.03 Tamamlanmamış fırıncılık ürünleri 

3 1541.1.03.10 Yufka 

3 1541.1.03.20 Kadayıf (tatlandırılmamış) 

3 1541.1.03.30 Baklava, güllaç v.b. hamur tatlıları (tatlandırılmamış) 

3 1541.1.03.40 Peynir tatlıları 

3 1541.2 PEKSİMET VE BİSKÜVİ İMALATI; DAYANIKLI PASTANE ÜRÜNLERİ VE KEK İMALATI 

3 1541.2.01 Gevrek ekmek, peksimet, tost ekmeği ve benzeri ürünler 

3 1541.2.01.30 Gevrek ekmek 

3 1541.2.01.51 Gevrekler, kızarmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller 

3 1541.2.01.55 Krik - krak 

3 1541.2.02 Zencefilli ekmek v.b.; tatlı bisküviler; gofretler, kağıt helvası 

3 1541.2.02.30 Zencefilli ekmek ve benzerleri 

3 1541.2.02.53 
Tatlı bisküviler, kağıt helvalar ve gofretler (çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlar ile 
kısmen veya tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar) 

3 1541.2.02.55 Tatlı bisküviler; kakaosuz bisküviler 

3 1541.2.02.59 Kakaosuz gofretler 

3 1541.2.03 Diğer ekmekler ve diğer fırıncılık ürünleri 

3 1541.2.03.10 Mayasız ekmek (matzos) 

3 1541.2.03.20 Gofretler ve benzeri ürünler 

3 1541.2.03.30 Ağırlık itibariyle su oranı %10'u geçen gofretler 

3 1541.2.03.40 
Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlar ile kısmen veya tamamen sıvanmış veya 
kaplanmış olanlar hariç bisküviler 

3 1541.2.03.50 Aromalı veya tuzlu ürünler (krakerler v.b.) 

3 1541.2.03.90 İlave tatlandırıcı madde içermeyen diğer fırın ürünleri 

3 1542 ŞEKER İMALATI 

3 1542.0 ŞEKER İMALATI 

3 1542.0.01 Şeker kamışı veya şeker pancarı (ham ve katı halde) 

3 1542.0.01.00 
Şeker kamışı veya pancardan ham şeker (ilave aroma veya renk verici madde içermeyen)(katı 
halde) 

3 1542.0.02 
Rafine edilmiş şeker kamışı, şeker pancarı ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) (aroma veya 
renk verici katkı maddeleri içermeyen) 

3 1542.0.02.31 Kamış veya şeker pancarından imal edilen beyaz şeker (kristal/toz) 

3 1542.0.02.35 Kamış veya şeker pancarından imal edilen beyaz şeker (küp) 



3 1542.0.02.91 Kamış veya pancardan diğer şekerler (katı halde) 

3 1542.0.02.95 Kimyaca saf sakkaroz 

3 1542.0.03 
Şeker kamışı veya şeker pancarı (rafine edilmiş) (aroma veya renk verici katkı maddeleri 
içeren); akçaağaç şekeri ve şurubu 

3 1542.0.03.30 İlave aroma veya renk verici maddeler içeren kamış veya pancar şekeri 

3 1542.0.03.50 Akçaağaç şekeri ve şurubu 

3 1542.0.04 Melas (şeker pekmezi) 

3 1542.0.04.30 Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen kamış melasları 

3 1542.0.04.50 Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar (kamış melasları hariç) 

3 1542.0.05 
Pancar küspesi, bagas (suyu çıkarılmış şeker kamışı posası) ve şeker imalatında ortaya çıkan 
diğer artıklar 

3 1542.0.05.00 
Pancar küspesi, bagas (suyu çıkarılmış şeker kamışı posası) ve şeker imalatında ortaya çıkan 
diğer artıklar 

3 1543 KAKAO, ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME İMALATI 

3 1543.0 KAKAO, ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME İMALATI 

3 1543.0.01 Kakao hamuru 

3 1543.0.01.00 Kakao hamuru 

3 1543.0.02 Kakao yağları 

3 1543.0.02.00 Kakao yağları 

3 1543.0.03 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) 

3 1543.0.03.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) 

3 1543.0.04 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içerenler) 

3 1543.0.04.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içerenler) 

3 1543.0.05 Çikolata; kakao içeren gıda müstahzarları (tatlandırılmış kakao tozu hariç) (dökme halde) 

3 1543.0.05.33 
Ağırlığı 2 kg dan fazla olan kalıp, dilim veya çubuk halinde ve ağırlık itibariyle %31 veya daha 
fazla kakao yağı içeren çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 

3 1543.0.05.35 
Ağırlığı 2 kg dan fazla olan kalıp, dilim veya çubuk halinde ve ağırlık itibariyle %25 veya daha 
fazla fakat %31 den az kakao yağı içeren çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 

3 1543.0.05.37 
Ağırlığı 2 kg dan fazla olan kalıp, dilim veya çubuk halinde ve ağırlık itibariyle %18 veya daha 
fazla kakao yağı içeren çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 

3 1543.0.05.50 Ağırlığı 2 kg dan fazla olan sütlü çikolata kırıntıları içeren diğer gıda müstahzarları 

3 1543.0.05.70 Çikolata ile kaplanmış gıdalar 

3 1543.0.05.90 Çikolata ile kaplanmışlar hariç diğer gıdalar; ambalajsız 

3 1543.0.06 
Çikolata; kakao içeren gıda müstahzarları (tatlandırılmış kakao tozu hariç) (dökme halde 
olmayanlar) 

3 1543.0.06.33 Kalıp, dilim veya çubuk halinde doldurulmuş çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 

3 1543.0.06.35 
İlave hububat, meyva veya sert kabuklu meyva içeren kalıp, dilim veya çubuk hakinde çikolata 
ve kakao içeren gıda müstahzarları (doldurulmamış) 

3 1543.0.06.39 
Kalıp, dilim veya çubuk halinde çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 
(doldurulmamış) 

3 1543.0.06.43 Alkol içeren çikolata ve çikolata mamülleri 

3 1543.0.06.45 Diğer çikolatalar 

3 1543.0.06.53 Diğer kakaolu şekerci mamulleri (doldurulmuş) 

3 1543.0.06.55 Diğer kakaolu şekerci mamulleri (doldurulmamış) 

3 1543.0.06.60 
Kakaolu şekerci mamulleri ve şeker yerine kullanılan maddelerden imal edilmiş kakaolu şekerci 
mamulleri 

3 1543.0.06.70 Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler 

3 1543.0.06.80 Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu müstahzarlar 



3 1543.0.06.90 B.y.s. çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 

3 1543.0.07 Kakao içermeyen şekerlemeler (beyaz çikolata dahil) 

3 1543.0.07.10 Çiklet (şekerle kaplanmış olsun olmasın) 

3 1543.0.07.20 
Ağırlık itibariyle %10 dan fazla sakkaroz içeren fakat diğer katkı maddeleri içermeyen meyan 
kökü hülasaları 

3 1543.0.07.30 Beyaz çikolata 

3 1543.0.07.53 Acıbadem kurabiyesi dahil ezmeler 

3 1543.0.07.55 Net muhtevası 1 kg veya daha fazla ambalajlarda boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler 

3 1543.0.07.63 Şekerle kaplanmış yiyecekler 

3 1543.0.07.65 Sakızlı ve jöleli şekercilik mamulleri (şekercilik mamulü haline getirilmiş meyva ezmeleri dahil) 

3 1543.0.07.73 Kaynatılmış tatlılar (doldurulmuş olsun olmasın) 

3 1543.0.07.75 Karameller ve benzeri tatlılar 

3 1543.0.07.83 Basınçla elde edilen şeker tabletleri 

3 1543.0.07.91 Lokum 

3 1543.0.07.94 Helva (tahin helvası hariç) 

3 1543.0.07.97 Tahin helvası 

3 1543.0.07.99 B.y.s. şeker mamulleri 

3 1543.0.08 Meyvalar, kabuklu yemişler, meyve kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) 

3 1543.0.08.00 
Meyvalar, sert kabuklu meyvalar, meyva kabukları ve diğer bitki parçaları(şekerle konserve 
edilmiş)(suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristaleşmiş) 

3 1543.0.09 Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao artıkları 

3 1544 MAKARNA, ŞEHRİYE, KUSKUS V.B. UNLU MAMÜLLERİN İMALATI 

3 1544.0 MAKARNA, ŞEHRİYE, KUSKUS V.B. UNLU MAMÜLLERİN İMALATI 

3 1544.0.01 Pişirilmemiş makarna (doldurulmamış veya başka şekilde hazırlanmamış) 

3 1544.0.01.30 Pişirilmemiş makarnalar; yumurta içerenler (doldurulmamış veya başka şekilde hazırlanmamış) 

3 1544.0.01.50 
Pişirilmemiş makarnalar; yumurta içermeyenler (doldurulmamış veya başka şekilde 
hazırlanmamış) 

3 1544.0.01.71 Şehriye 

3 1544.0.02 Pişirilmiş makarna (doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış); kuskus 

3 1544.0.02.33 Doldurulmuş makarnalar (pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) 

3 1544.0.02.35 B.y.s.diğer makarnalar (kurutulmuş vb.) 

3 1544.0.02.50 Kuskus 

3 1549 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ GIDA MADDELERİ İMALATI 

3 1549.1 KAHVE VE ÇAYIN İŞLENMESİ 

3 1549.1.01 Kahve (kafeinsiz veya kavrulmuş) 

3 1549.1.01.30 Kafeini alınmış kahve (kavrulmamış) 

3 1549.1.01.50 Kafeini alınmamış kahve (kavrulmuş) 

3 1549.1.01.70 Kafeini alınmış kahve (kavrulmuş) 

3 1549.1.02 
Kahve yerine kullanılan maddeler; kahve ve kahve yerine kullanılan maddelerin ekstre, esans 
ve diğer konsantreleri 

3 1549.1.02.10 Kahve içeren ve kahve yerine kullanılan maddeler 

3 1549.1.02.30 
Katı halde kahve hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu hülasa, esans ve konsantreler 
veya kahve olan müstahzarlar 

3 1549.1.02.50 
Sıvı halde kahve hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu hülasa, esans ve konsantreler 
veya kahve olan müstahzarlar 

3 1549.1.02.70 
Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, 
esans ve konsantreleri 



3 1549.1.03 
Yeşil çay (fermente edilmemiş); siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay (3 
kg dan az paketlerde) 

3 1549.1.03.00 
Yeşil çay (fermente edilmemiş) ve siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay 
(3 kg mı geçmeyen hazır ambalajlarda) 

3 1549.1.04 Çay ve Paraguay çayı (maté) ekstre, esans, konsantre ve müstahzarları 

3 1549.1.04.01 Çay ve Paraguay çayı (maté) ekstre, esans, konsantre ve müstahzarları 

3 1549.1.04.05 Buzlu çay (ice tea) 

3 1549.1.05 Diğer bitki çayları (adaçayı, ıhlamur v.b.) 

3 1549.1.06 Kahve iç ve dış kabukları 

3 1549.2 BAHARAT, SOS, SİRKE V.B. ÇEŞNİ MADDELERİNİN İMALATI 

3 1549.2.01 Sirke; asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler 

3 1549.2.01.30 Şarap sirkeleri 

3 1549.2.01.90 Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler (şarap sirkeleri hariç) 

3 1549.2.02 Salça; baharat; hardal unu ve irmiği; hazır hardal 

3 1549.2.02.10 Soya sosu 

3 1549.2.02.30 Domates ketçapı ve diğer domates sosları 

3 1549.2.02.53 Hardal unu ve irmiği 

3 1549.2.02.55 Hazır hardal 

3 1549.2.02.70 B.y.s.soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar 

3 1549.2.02.73 Mayonez ve diğer emulsiyon edilen soslar 

3 1549.2.02.79 Diğer soslar 

3 1549.2.03 Baharat (işlenmiş) 

3 1549.2.03.00 Baharat (işlenmiş) 

3 1549.3 HAZIR, HOMOJENİZE GIDA MADDELERİ İLE DİET YİYECEKLERİ İMALATI 

3 1549.3.01 Hazır, homojenize gıda maddeleri ile diet yiyecekleri 

3 1549.3.01.10 Homojenize hazırlanmış veya konserve edilmiş et sakatat veya kan müstahzarları 

3 1549.3.01.30 
B.y.s. homojenize sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve 
edilmiş) (dondurulmamış) 

3 1549.3.01.50 Pişirilerek hazırlanmış homojenize meyva müstahzarları 

3 1549.3.01.60 Karışım halinde homojenize gıda müstahzarları; pudingler 

3 1549.3.01.70 Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar(perakende satışa hazır) 

3 1549.3.01.73 Çocukların beslenmesinde kullanılan süt esaslı müstahzarlar 

3 1549.3.01.75 Çocukların beslenmesinde kullanılan un esaslı müstahzarlar 

3 1549.3.01.79 B.y.s. çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar 

3 1549.4 B.Y.S. GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI 

3 1549.4.01 Çorbalar, et suları ve müstahzarları 

3 1549.4.01.11 Çorbalar ve müstahzarları 

3 1549.4.01.21 Et suları ve müstahzarları 

3 1549.4.02 Kabuksuz yumurtalar ve yumurta sarısı (taze veya konserve); yumurta albümini 

3 1549.4.02.30 Albümin hariç) yumurta ürünleri 

3 1549.4.02.50 Yumurta albümini (ovalbümin) 

3 1549.4.03 Mayalar (canlı veya cansız); diğer tek hücreli cansız mikro-organizmalar; hazır kabartma tozları 

3 1549.4.03.33 Kuru bira mayası 

3 1549.4.03.35 Kurutulmamış bira mayası 

3 1549.4.03.39 Diğer canlı mayalar 

3 1549.4.03.50 Cansız mayalar; cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar 



3 1549.4.03.70 Hazırlanmış kabartma tozları 

3 1549.4.04 B.y.s. diğer gıda ürünleri 

3 1549.4.04.31 Malt hülasası 

3 1549.4.04.39 Esası un, ezme veya nişastadan oluşan gıda müstahzarları 

3 1549.4.04.91 Protein konsantreleri; tatlandırılmış veya renklendirilmiş şeker şurupları 

3 1549.4.04.99 Peynir fondüleri; b.y.s. diğer gıda müstahzarları 

3 1549.4.05 Bitki özleri ve hülasalar, peptik maddeler, yapışkan sıvılar ve koyulaştırıcı maddeler 

3 1549.4.05.11 Bitki özleri ve hülasaları, peptik maddeler, yapışkan sıvılar ve koyulaştırıcı maddeler 

3 1549.4.05.21 Kola konsantresi 

3 155 İÇECEK İMALATI 

3 1551 
ALKOLLÜ İÇECEKLERİN DAMITILMASI, ARITILMASI VE KARIŞTIRILMASI; MAYALI 
MADDELERDEN ETİL ALKOL ÜRETİMİ 

3 1551.1 DAMITILMIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLERİN İMALATI 

3 1551.1.01 İspirto, likör ve diğer ispirtolu içecekler; içki imalatında kullanılan alkollü, bileşik müstahzarlar 

3 1551.1.01.10 İçki imalinde kullanılan alkollü bileşik müstahzarlar (içki suması) 

3 1551.1.01.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 

3 1551.1.01.30 Viski 

3 1551.1.01.40 Rom ve tafia 

3 1551.1.01.50 Cin ve ardıç rakısı (geneva) 

3 1551.1.01.63 Votka 

3 1551.1.01.66 Meyvelerden damıtım yolu ile elde edilen alkollü içkiler 

3 1551.1.01.68 Rakı 

3 1551.1.01.70 Saf alkoller 

3 1551.1.01.81 Konyak (kanyak) 

3 1551.1.01.85 Likörler ve diğer alkollü içkiler 

3 1551.2 MAYALI MADDELERDEN ETİL ALKOL ÜRETİMİ 

3 1551.2.01 Etil alkol (denature edilmemiş, alkol derecesi % 80 veya daha fazla) 

3 1551.2.01.00 Etil alkol (denature edilmemiş, alkol derecesi % 80 veya daha fazla) 

3 1551.2.02 Etil alkol ve diğer denature edilmiş ispirtolar 

3 1551.2.02.11 Etil alkol ve diğer denature edilmiş ispirtolar 

3 1551.2.02.21 Etil alkol ve diğer denature edilmiş ispirtolar (tarım ürünlerinden elde edilen) 

3 1551.2.02.31 Etil alkol ve diğer denature edilmiş ispirtolar (sentetik) 

3 1552 ŞARAP İMALATI 

3 1552.1 ŞARAP İMALATI 

3 1552.1.01 Köpüklü şarap 

3 1552.1.01.30 Şampanya 

3 1552.1.01.93 Hacim itibariyle alkol derecesi %8.5 veya daha fazla olan diğer köpüklü şaraplar 

3 1552.1.01.95 Hacim itibariyle alkol derecesi %8.5 veya daha az olan diğer köpüklü şaraplar 

3 1552.1.02 Taze üzümden şarap (köpüklü şarap hariç); üzüm şırası 

3 1552.1.02.11 Beyaz şarap (v.q.p.r.d) 

3 1552.1.02.13 Diğer beyaz şaraplar (v.q.p.r.d olmayan) 

3 1552.1.02.15 Diğer şarap ve üzüm şıraları 

3 1552.1.02.17 Diğer şarap (v.q.p.r.d) 

3 1552.1.02.19 Diğer şarap (v.q.p.r.d olmayan) 

3 1552.1.02.30 
Hacim itibariyle alkol oranı %15 den fazla olan porto şarabı, madeira, beyaz ispanyol 
şarabı(sherry), tokay şarabı ve diğerleri 



3 1552.1.02.53 
Fermente edilmiş ve fermantasyonu alkol ilavesinden başka şekilde durdurulmuş olan diğer 
üzüm şıraları 

3 1552.1.02.59 Diğer üzüm şıraları 

3 1552.1.03 Şarap tortusu; argol 

3 1552.1.03.00 Şarap tortusu; argol 

3 1552.2 ELMA VE DİĞER MEYVE ŞARAPLARININ İMALATI 

3 1552.2.01 
Diğer fermente edilmiş içecekler (örneğin; elma şarabı, bal likörü, armut şarabı) ve alkol içeren 
karışık içecekler 

3 1552.2.01.00 Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi) 

3 1552.3 DİĞER DAMITILMAMIŞ MAYALI İÇECEKLERİN İMALATI 

3 1552.3.01 Vermut; taze üzümden yapılan diğer aromalı şaraplar 

3 1552.3.01.00 Vermut; taze üzümden yapılan diğer aromalı şaraplar 

3 1552.3.02 Boza 

3 1552.3.02.00 Boza 

3 1553 BİRA VE MALT İMALATI 

3 1553.1 BİRA İMALATI 

3 1553.1.01 Bira 

3 1553.1.01.01 Biralar (malttan üretilen) 

3 1553.1.01.11 Alkolsüz bira (sade) 

3 1553.1.02 Bira ve damıtma posaları 

3 1553.1.02.00 Biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları 

3 1553.2 MALT İMALATI 

3 1553.2.01 Malt 

3 1553.2.01.31 Kavrulmamış malt 

3 1553.2.01.36 Malt unu 

3 1553.2.01.50 Kavrulmuş malt 

3 1554 ALKOLSÜZ İÇECEK İMALATI, MADEN VE MEMBA SULARI ÜRETİMİ 

3 1554.0 MADEN SUYU VE MEŞRUBAT ÜRETİMİ 

3 1554.0.01 Maden suyu ve havalandırılmış su (aromalandırılmamış ve tatlandırılmamış) 

3 1554.0.01.31 Mineral sular ve gazlı sular (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış) 

3 1554.0.01.35 Memba suları (kaynakta şişelenmesi) 

3 1554.0.01.50 
İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş diğer sular; 
buz ve kar 

3 1554.0.02 Diğer alkolsüz içeceklerin imalatı 

3 1554.0.02.01 Sular (mineral veya gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış) 

3 1554.0.02.05 Suni soda 

3 1554.0.02.11 Gazoz (kolalı) 

3 1554.0.02.14 Gazoz (sade) 

3 1554.0.02.18 Gazoz (meyveli) 

3 1554.0.02.50 Katı süt yağı içermeyen diğer alkolsüz içecekler 

3 1554.0.02.55 Nektarlar 

3 1554.0.02.59 Katı süt yağı içermeyen diğer alkolsüz içecekler 

3 1554.0.02.70 Katı süt yağı içeren diğer alkolsüz içecekler 

 


