
 

ULUSAL FAALĠYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI – US - 97 

SEKTÖR 
NO 

KOD ÜRÜN TANIMLAMASI 

4 17 TEKSTĠL ÜRÜNLERĠ ĠMALATI 

4 171 TEKSTĠL ĠPLĠKÇĠLĠĞĠ, DOKUMACILIĞI VE APRELENMESĠ 

4 1711 
TEKSTĠL ELYAFININ HAZIRLANMASI VE ĠPLĠK HALĠNE GETĠRĠLMESĠ; TEKSTĠL 
DOKUMACILIĞI 

4 1711.1 TEKSTĠL ELYAFININ HAZIRLANMASI VE EĞRĠLMESĠ 

4 1711.1.01 Yün (yapağı) yağı (lanolin dahil) 

4 1711.1.01.00 Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dahil) 

4 1711.1.02 Ġplik için hazırlanan doğal tekstil elyafı 

4 1711.1.02.11 Ham ipek (bükülmemiĢ) 

4 1711.1.02.19 Ġpek döküntüleri (karde edilmiĢ veya taranmıĢ) 

4 1711.1.02.21 YıkanmıĢ yün (karbonize edilmemiĢ) 

4 1711.1.02.23 Karbonize edilmiĢ yün ve yapağı (karde edilmemiĢ veya taranmamıĢ) 

4 1711.1.02.25 Yün ve ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri 

4 1711.1.02.27 
Yün ve ince veya kaba hayvan kılları (karde edilmiĢ veya taranmıĢ) (yığın halinde 
taranmıĢ yün dahil) (yün tops) 

4 1711.1.02.30 Pamuk (karde edilmiĢ veya penyelenmiĢ) 

4 1711.1.02.40 
Keten (ham veya iĢlenmiĢ ama iplik haline getirilmemiĢ); keten kıtık ve 
döküntüleri(iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) 

4 1711.1.02.50 Bitki kabuklarının dokumaya elveriĢli lifleri (iĢlenmiĢ, eğrilmemiĢ) 

4 1711.1.03 Ġplik yapımı için iĢlenmiĢ suni veya sentetik dokuma filamanı 

4 1711.1.03.31 
Akrilik veya modakrilik sentetik devamsız lifler (karde edilmiĢ, taranmıĢ veya iplik imali 
için baĢka Ģekilde iĢlem görmüĢ) (sentetik tops) 

4 1711.1.03.41 
Akrilik veya modakrilik dıĢındaki sentetik devamsız lifler (karde edilmiĢ, taranmıĢ veya 
iplik imali için baĢka Ģekilde iĢlem görmüĢ) 

4 1711.1.03.44 Suni selülüzik iplik 

4 1711.1.03.47 Tow 

4 1711.1.03.51 
Suni devamsız lifler (karde edilmiĢ, taranmıĢ veya iplik imali için baĢka Ģekilde iĢlem 
görmüĢ) 

4 1711.1.03.55 Suni (selülozik) elyafla karıĢık yün ipliği 

4 1711.1.04 Ġpek ipliği (perakende ticaret için olmayan) 

4 1711.1.04.50 
Ġpek ipliği (ipek döküntülerinden elde edilmiĢ iplikler hariç) (perakende satıĢa hazır 
olmayan) 

4 1711.1.04.90 Ġpek döküntülerinden elde edilen iplikler (perakende satıĢa hazır olmayan) 

4 1711.1.05 Yün ipliği (perakende ticaret için olmayan) 

4 1711.1.05.31 
Karde edilmiĢ yün iplikler veya ince kıllardan iplikler; halılar için olanlar (perakende 
satıĢa hazır olmayan) 

4 1711.1.05.32 
Karde edilmiĢ yün iplikler veya ince kıllardan iplikler; diğer dokumalar için olanlar 
(perakende satıĢa hazır olmayan) 

4 1711.1.05.33 
Karde edilmiĢ yün iplikler veya ince kıllardan iplikler; mensucat için olanlar 
(perakende satıĢa hazır olmayan) 

4 1711.1.05.39 
Karde edilmiĢ yün iplikler veya ince kıllardan iplikler; diğer kullanımlar için olanlar 
(perakende satıĢa hazır olmayan) (ince kıllardan iplikler, tiftik dahil) (vigon) 

4 1711.1.05.51 
TaranmıĢ yün iplikler veya ince kıllardan iplikler; halılar için olanlar (perakende satıĢa 
hazır olmayan) 



4 1711.1.05.52 
TaranmıĢ yün iplikler veya ince kıllardan iplikler; dokumalar için olanlar (perakende 
satıĢa hazır olmayan) 

4 1711.1.05.53 
TaranmıĢ yün iplikler veya ince kıllardan iplikler; mensucat için olanlar (perakende 
satıĢa hazır olmayan) 

4 1711.1.05.57 Yarı kamgarn iplik 

4 1711.1.05.59 
TaranmıĢ yün iplikler veya ince kıllardan iplikler; diğer kullanımlar için olanlar 
(perakende satıĢa hazır olmayan) 

4 1711.1.06 Pamuk ipliği (perakende ticaret için olmayan) 

4 1711.1.06.31 
PenyelenmemiĢ liflerden pamuk ipliği; halılar için olanlar (perakende satıĢa hazır 
olmayan) 

4 1711.1.06.32 
PenyelenmemiĢ liflerden pamuk ipliği; dokumalar için olanlar (perakende satıĢa hazır 
olmayan) 

4 1711.1.06.33 
PenyelenmemiĢ liflerden pamuk ipliği; mensucat için olanlar (perakende satıĢa hazır 
olmayan) 

4 1711.1.06.39 
PenyelenmemiĢ liflerden pamuk ipliği; diğer kullanımlar için olanlar (perakende satıĢa 
hazır olmayan) 

4 1711.1.06.51 
PenyelenmiĢ liflerden pamuk ipliği; halılar için olanlar (perakende satıĢa hazır 
olmayan) 

4 1711.1.06.52 
PenyelenmiĢ liflerden pamuk ipliği; dokumalar için olanlar (perakende satıĢa hazır 
olmayan) 

4 1711.1.06.53 
PenyelenmiĢ liflerden pamuk ipliği; mensucat için olanlar (perakende satıĢa hazır 
olmayan) 

4 1711.1.06.59 
PenyelenmiĢ liflerden pamuk ipliği; diğer kullanımlar için olanlar (perakende satıĢa 
hazır olmayan) 

4 1711.1.07 Keten ipliği 

4 1711.1.07.02 Tek kat keten iplikler; dokumalar için olanlar (perakende satıĢa hazır olmayan) 

4 1711.1.07.03 Tek kat keten iplikler; mensucat için olanlar (perakende satıĢa hazır olmayan) 

4 1711.1.07.09 
Tek kat olan keten iplikler; diğer kullanımlar için olanlar (perakende satıĢa hazır 
olmayan) 

4 1711.1.08 DikiĢ iplikleri; perakende satıĢa hazır olmayan diğer iplikler 

4 1711.1.08.10 
Ġpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen iplikler; misina (ipek böceği 
güddesinden elde edilen) (perakende satıĢa hazır olmayan) 

4 1711.1.08.30 Yün veya ince hayvan kıllarından iplikler (perakende satıĢa hazır) 

4 1711.1.08.53 Pamuktan dikiĢ iplikleri (perakende satıĢa hazır olmayan) (kunduracı ipliği) 

4 1711.1.08.55 Pamuktan dikiĢ iplikleri (perakende satıĢa hazır) 

4 1711.1.08.57 Pamuk ipliği (dikiĢ ipliği hariç) (perakende satıĢa hazır) 

4 1711.1.08.70 
Tek kat, çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kablo) keten iplikler (perakende 
satıĢa hazır) 

4 1711.1.09 Jüt ipliği, ıhlamur kabuğu lifinden, diğer bitkisel liflerden, kağıt elyafı ipleri 

4 1711.1.09.01 
Jüt ipliği veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elveriĢli liflerinden iplikler ve 
dokumaya elveriĢli diğer bitkisel liflerden iplikler; kağıt iplikler 

4 1711.1.09.11 Jüt ipliği 

4 1711.1.09.21 Kendir - kenevir ipliği 

4 1711.1.10 Sentetik veya suni ince iplik (perakende satıĢ için olmayan) 

4 1711.1.10.33 
Naylondan veya diğer poliamidlerden çok katlı bükülü (rötor)veya katlı bükülü (kable) 
diğer iplikler (perakende satıĢa hazır olmayan) 

4 1711.1.10.35 
Poliesterlerden çok katlı bükülü (rötor)veya katlı bükülü (kable)diğer iplikler 
(perakende satıĢa hazır olmayan) 

4 1711.1.10.37 
Diğer sentetik filament iplikler; çok katlı bükülü (rötor)veya katlı bükülü (kable)olanlar 
(perakende satıĢa hazır olmayanlar) 



4 1711.1.10.50 
Çok katlı bükülü (rötor)veya katlı bükülü (kable)diğer suni filament iplikler (perakende 
satıĢa hazır olmayan) 

4 1711.1.11 
Poliamidli (ağırlıkça % 85 den çok poliamid içeren)ince iplik (perakende satıĢ için 
olmayan) 

4 1711.1.11.31 
Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiĢ ipliği hariç); halılar için olanlar (perakende 
satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.11.32 
Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiĢ ipliği hariç); diğer dokumalar için olanlar 
(perakende satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.11.33 
Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiĢ ipliği hariç); mensucat için olanlar 
(perakende satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.11.39 
Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiĢ ipliği hariç); diğer kullanımlar için 
olanlar (perakende satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.11.51 
Devamsız poliester liflerden iplikler (suni liflerle karıĢık olanlar); halılar için olanlar 
(perakende satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.11.52 
Devamsız poliester liflerden iplikler (suni liflerle karıĢık olanlar); diğer dokumalar için 
olanlar (perakende satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.11.53 
Devamsız poliester liflerden iplikler (suni liflerle karıĢık olanlar); mensucat için olanlar 
(perakende satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.11.59 
Devamsız poliester liflerden iplikler (suni liflerle karıĢık olanlar); diğer kullanımlar için 
olanlar (perakende satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.11.71 
Sentetik devamsız liflerden iplikler (pamukla karıĢık olanlar); halılar için olanlar 
(perakende satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.11.72 
Sentetik devamsız liflerden iplikler (pamukla karıĢık olanlar); diğer dokumalar için 
olanlar (perakende satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.11.73 
Sentetik devamsız liflerden iplikler (pamukla karıĢık olanlar); mensucat için olanlar 
(perakende satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.11.79 
Sentetik devamsız liflerden iplikler (pamukla karıĢık olanlar); diğer kullanımlar için 
olanlar (perakende satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.11.91 
Diğer sentetik devamsız liflerden iplikler; halılar için olanlar (perakende satıĢa hazır 
olmayanlar) 

4 1711.1.11.92 
Diğer sentetik devamsız liflerden iplikler; diğer dokumalar için olanlar (perakende 
satıĢa hazır olmayan) 

4 1711.1.11.93 
Diğer sentetik devamsız liflerden iplikler; mensucat için olanlar (perakende satıĢa 
hazır olmayanlar) 

4 1711.1.11.99 
Diğer sentetik devamsız liflerden iplikler; diğer kullanımlar için olanlar (perakende 
satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.12 Yün ile karıĢık poliamidli ince iplik (perakende satıĢ için olmayan) 

4 1711.1.12.31 
Sentetik devamsız liflerden iplikler (karde edilmiĢ yün veya ince hayvan kıllarıyla 
karıĢık olanlar)(perakende satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.12.32 
Sentetik devamsız liflerden iplikler (karde edilmiĢ yün veya ince hayvan kıllarıyla 
karıĢık olanlar)(perakende satıĢa hazır olmayanlar) (diğer dokumalar için) 

4 1711.1.12.33 
Sentetik devamsız liflerden iplikler (karde edilmiĢ yün veya ince hayvan kıllarıyla 
karıĢık olanlar)(perakende satıĢa hazır olmayanlar) (mensucat için) 

4 1711.1.12.39 
Sentetik devamsız liflerden iplikler (karde edilmiĢ yün veya ince hayvan kıllarıyla 
karıĢık olanlar)(perakende satıĢa hazır olmayanlar) (diğer kullanımlar için) 

4 1711.1.12.51 
Sentetik devamsız liflerden iplikler (taranmıĢ yün veya ince hayvan kıllarıyla karıĢık 
olanlar)(perakende satıĢa hazır olmayanlar) (halılar için) 

4 1711.1.12.52 
Sentetik devamsız liflerden iplikler (taranmıĢ yün veya ince hayvan kıllarıyla karıĢık 
olanlar)(perakende satıĢa hazır olmayanlar) (diğer dokumalar için) 

4 1711.1.12.53 
Sentetik devamsız liflerden iplikler (taranmıĢ yün veya ince hayvan kıllarıyla karıĢık 
olanlar)(perakende satıĢa hazır olmayanlar) (mensucat için) 



4 1711.1.12.59 
Sentetik devamsız liflerden iplikler (taranmıĢ yün veya ince hayvan kıllarıyla karıĢık 
olanlar)(perakende satıĢa hazır olmayanlar) (diğer kullanımlar için) 

4 1711.1.13 Suni poliamidli ince iplik (perakende satıĢ için olmayan) 

4 1711.1.13.01 
Suni devamsız liflerden iplikler (dikiĢ ipliği hariç); halılar için olanlar (perakende satıĢa 
hazır olmayanlar) 

4 1711.1.13.02 
Suni devamsız liflerden iplikler (dikiĢ ipliği hariç); diğer dokumalar için olanlar 
(perakende satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.13.03 
Suni devamsız liflerden iplikler (dikiĢ ipliği hariç); mensucat için olanlar (perakende 
satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.13.09 
Suni devamsız liflerden iplikler (dikiĢ ipliği hariç); diğer kullanımlar için olanlar 
(perakende satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.14 DikiĢ ipliği, suni iplik, sentetik filament 

4 1711.1.14.13 Sentetik ve suni filamentlerden dikiĢ ipliği (perakende satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.14.15 Sentetik ve suni filamentlerden dikiĢ ipliği (perakende satıĢa hazır) 

4 1711.1.14.30 Sentetik ve suni filament iplikler (dikiĢ ipliği hariç)(perakende satıĢa hazır) 

4 1711.1.14.53 Sentetik veya suni devamsız liflerden dikiĢ ipliği (perakende satıĢa hazır olmayanlar) 

4 1711.1.14.55 Sentetik veya suni devamsız liflerden dikiĢ ipliği (perakende satıĢa hazır) 

4 1711.1.14.70 Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (dikiĢ ipliği hariç) (perakende satıĢa hazır) 

4 1711.1.15 Ġpek döküntüleri (taranmamıĢ-çırçırlanmamıĢ) 

4 1711.1.15.00 Ġpek döküntüleri (taranmamıĢ - çırçırlanmamıĢ) 

4 1711.1.16 Yün döküntüleri, ince veya kaba hayvan kılı 

4 1711.1.16.00 Yün döküntüleri, ince veya kaba hayvan kılı 

4 1711.1.17 Yün, ince veya kaba hayvan kılı (taraklanmıĢ) 

4 1711.1.17.00 Yün, ince veya kaba hayvan kılı (taraklanmıĢ) 

4 1711.1.18 Pamuk döküntüleri (taraklanmıĢ olanlar hariç) 

4 1711.1.18.00 Pamuk döküntüleri (taraklanmıĢ olanlar hariç) 

4 1711.1.19 Diğer pamuk döküntüleri (taraklanmıĢ) 

4 1711.1.19.00 Diğer pamuk döküntüleri (taraklanmıĢ) 

4 1711.2 TEKSTĠL DOKUMACILIĞI 

4 1711.2.01 Pamuk dıĢındaki doğal elyaflardan tekstil dokuma (özel kumaĢlar hariç) 

4 1711.2.01.10 Ġpek veya ipek döküntülerinden dokunmuĢ mensucat 

4 1711.2.01.22 
Karde edilmiĢ yün ve ince hayvan kıllarından dokunmuĢ mensucat; giyim eĢyaları için 
olanlar (strayhgarn kumaĢlar dahil) 

4 1711.2.01.25 
Karde edilmiĢ yün ve ince hayvan kıllarından dokunmuĢ mensucat; ev tekstilleri 
ürünleri için olanlar (strayhgarn kumaĢlar dahil) 

4 1711.2.01.29 
Karde edilmiĢ yün ve ince hayvan kıllarından dokunmuĢ mensucat; teknik ve 
endüstriyel kullanımlar için olanlar (strayhgarn kumaĢlar dahil) 

4 1711.2.01.32 
TaranmıĢ yünden veya ince hayvan kıllarından dokunmuĢ mensucat veya kaba 
hayvan kılından veya at kılından dokunmuĢ mensucat (giyim eĢyaları için) (baskılı 
kamgarn kumaĢ) 

4 1711.2.01.35 
TaranmıĢ yünden veya ince hayvan kıllarından dokunmuĢ mensucat veya kaba 
hayvan kılından veya at kılından dokunmuĢ mensucat (ev tekstilleri için) 

4 1711.2.01.39 
TaranmıĢ yünden veya ince hayvan kıllarından dokunmuĢ mensucat veya kaba 
hayvan kılından veya at kılından dokunmuĢ mensucat (teknik veya sanayi amaçlı) 

4 1711.2.01.42 
Ketenden dokunmuĢ mensucat; ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla keten içerenler; 
giyim eĢyaları için olanlar 

4 1711.2.01.45 
Ketenden dokunmuĢ mensucat; ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla keten içerenler; 
ev tekstilleri için olanlar 

4 1711.2.01.49 
Ketenden dokunmuĢ mensucat; ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla keten içerenler; 
teknik ve endüstriyel kullanımlar için olanlar 



4 1711.2.01.52 
Ketenden dokunmuĢ mensucat; ağırlık itibariyle %85 den az keten içerenler (pamukla 
karıĢık olanlar)giyim eĢyaları için olanlar 

4 1711.2.01.55 
Ketenden dokunmuĢ mensucat; ağırlık itibariyle %85 den az keten içerenler (pamukla 
karıĢık olanlar)ev tekstilleri için olanlar 

4 1711.2.01.59 
Ketenden dokunmuĢ mensucat; ağırlık itibariyle %85 den az keten içerenler (pamukla 
karıĢık olanlar)teknik ve endüstriyel kullanımlar için olanlar 

4 1711.2.01.62 
Ketenden dokunmuĢ mensucat; ağırlık itibariyle %85 den az keten içerenler (diğer 
karıĢımlılar)giyim eĢyaları için olanlar 

4 1711.2.01.65 
Ketenden dokunmuĢ mensucat; ağırlık itibariyle %85 den az keten içerenler (diğer 
karıĢımlılar)ev tekstilleri için olanlar 

4 1711.2.01.69 
Ketenden dokunmuĢ mensucat; ağırlık itibariyle %85 den az keten içerenler (diğer 
karıĢımlılar)teknik ve endüstriyel kullanımlar için olanlar 

4 1711.2.01.70 Jütten veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elveriĢli liflerinden mensucat 

4 1711.2.01.90 Dokumaya elveriĢli diğer bitkisel liflerden ve kağıt ipliğinden dokunmuĢ mensucat 

4 1711.2.02 Pamuklu dokumalar (özel kumaĢlar hariç) 

4 1711.2.02.01 Pamuklu mensucat (<200 gr/m2) (tüller hariç) gömlekler ve bluzlar için olanlar 

4 1711.2.02.05 Kasarlı ve merserize pamuklu kumaĢ 

4 1711.2.02.11 Pamuklu mensucat (<200 gr/m2) (tüller hariç) diğer giyecekler için olanlar 

4 1711.2.02.14 Ham bez (kaput bezi) 

4 1711.2.02.18 Pamuklu kumaĢ basma (basmalar) 

4 1711.2.02.21 
Pamuklu mensucat (200 gr/m2'yi geçmeyenler) (değiĢik renkli iplikten olmayanlar) 
(tüller hariç) hanehalkı tekstilleri için olanlar (mermerĢahi, tülbent, mendillik bez) 

4 1711.2.02.25 
Pamuklu mensucat (200 gr/m2'yi geçmeyenler) (tüller hariç) diğer ev tekstilleri için 
olanlar (patiska, hasse, çarĢaflık dokuma) 

4 1711.2.02.29 
Pamuklu mensucat (200 gr/m2'yi geçmeyenler) (farklı renkli iplikten olmayanlar) 
(tüller hariç) teknik ve endüstriyel kullanımlar için olanlar 

4 1711.2.02.41 Medikal tüller 

4 1711.2.02.51 
Pamuklu mensucat (200 gr/m2'yi geçmeyenler) (renkli ipliklerden) gömlekler ve 
bluzlar için olanlar 

4 1711.2.02.53 
Pamuklu mensucat (200 gr/m2'yi geçmeyenler) (renkli ipliklerden) diğer giyecekler 
için olanlar 

4 1711.2.02.55 
Pamuklu mensucat (200 gr/m2'yi geçmeyenler) (renkli ipliklerden) hanehalkı tekstilleri 
için olanlar 

4 1711.2.02.57 
Pamuklu mensucat (200 gr/m2'yi geçmeyenler) (renkli ipliklerden) diğer ev tekstilleri 
için olanlar 

4 1711.2.02.59 
Pamuklu mensucat (200 gr/m2'yi geçmeyenler) (renkli ipliklerden) teknik ve 
endüstriyel kullanımlar için olanlar 

4 1711.2.02.61 
Pamuklu mensucat (200 gr/m2'yi geçenler) (ağartılmamıĢ veya ağartılmıĢ, boyanmıĢ 
ve baskılı) giyecekler için olanlar (pazen, divitin) (jakarlılar dahil) 

4 1711.2.02.66 
Pamuklu mensucat (200 gr/m2'yi geçenler) (ağartılmamıĢ veya ağartılmıĢ, boyanmıĢ 
ve baskılı) (farklı renkli ipliklerden olmayanlar) hanehalkı tekstilleri için olanlar 
(jakarlılar dahil) 

4 1711.2.02.71 
Pamuklu mensucat (200 gr/m2'yi geçenler) (ağartılmamıĢ veya ağartılmıĢ, boyanmıĢ 
ve baskılı) diğer ev tekstilleri için olanlar (jakarlılar dahil) 

4 1711.2.02.75 
Pamuklu mensucat (200 gr m2'yi geçenler) (ağartılmamıĢ veya ağartılmıĢ, 
boyanmıĢ ve baskılı) (farklı renkli ipliklerden olmayanlar) teknik ve endüstriyel 
kullanımlar için olanlar (jakarlılar dahil) 

4 1711.2.02.81 
Pamuklu mensucat (200 gr/m2'yi geçenler) (farklı renkli ipliklerden) (denim hariç) 
giyecekler için olanlar (jakarlılar dahil) 

4 1711.2.02.85 
Pamuklu mensucat (200 gr/m2 geçenler) (farklı renkli ipliklerden olmayanlar) (denim 
hariç) hanehalkı tekstilleri için olanlar (jakarlılar dahil) 



4 1711.2.02.88 
Pamuklu mensucat (200 gr/m2'yi geçenler) (farklı renkli ipliklerden olmayanlar) 
(denim hariç) diğer ev tekstilleri için olanlar (jakarlılar dahil) 

4 1711.2.02.91 
Pamuklu mensucat (200 gr/m2 geçenler) (farklı renkli ipliklerden olmayanlar) (denim 
hariç) teknik ve endüstriyel kullanımlar için olanlar (jakarlılar dahil) 

4 1711.2.02.95 Pamuklu mensucat; denim, (kot kumaĢı) (200 gr/m2 geçenler) 

4 1711.2.03 Sentetik ve suni filament dokuma ipliğinden dokumalar 

4 1711.2.03.30 
Naylon veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden elde edilen yüksek 
mukavemetli ipliklerden, Ģerit ve benzerlerinden dokunmuĢ mensucat 

4 1711.2.03.52 
Sentetik filament ipliklerden dokunmuĢ mensucat (baĢka yerde sınıflandırılmayanlar) 
giyecekler için olanlar 

4 1711.2.03.54 
Sentetik filament ipliklerden dokunmuĢ mensucat; naylon veya diğer poliamidlerden 
veya poliesterlerden elde edilen yüksek mukavemetli ipliklerden, Ģerit ve 
benzerlerinden dokunmuĢ mensucat 

4 1711.2.03.55 
Sentetik filament ipliklerden dokunmuĢ mensucat; naylon veya diğer poliamidlerden 
veya poliesterlerden elde edilen yüksek mukavemetli ipliklerden, Ģerit ve 
benzerlerinden dokunmuĢ mensucat (diğer ev tekstilleri için) 

4 1711.2.03.59 

Sentetik filament ipliklerden dokunmuĢ mensucat; naylon veya diğer 
poliamidlerden veya poliesterlerden elde edilen yüksek mukavemetli 
ipliklerden, Ģerit ve benzerlerinden dokunmuĢ mensucat (teknik veya sanayi 
amaçlı) 

4 1711.2.03.72 
Suni filament ipliklerden dokunmuĢ mensucat (viskoz ipeğinden elde edilen yüksek 
mukavemetli dokunmuĢ mensucat hariç) giyecekler için olanlar 

4 1711.2.03.75 
Suni filament ipliklerden dokunmuĢ mensucat (viskoz ipeğinden elde edilen yüksek 
mukavemetli dokunmuĢ mensucat hariç) diğer ev tekstilleri için olanlar 

4 1711.2.03.79 
Suni filament ipliklerden dokunmuĢ mensucat (viskoz ipeğinden elde edilen yüksek 
mukavemetli dokunmuĢ mensucat hariç) teknik ve endüstriyel kullanımlar için olanlar 

4 1711.2.04 Sentetik devamsız liflerden dokumalar 

4 1711.2.04.01 
Sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat (ağırlık itibariyle %85 ve ya daha 
fazla sentetik devamsız lif içerenler) giyecekler için olanlar (baskılılar dahil) 

4 1711.2.04.04 
Sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat (ağırlık itibariyle %85 veya daha 
fazla sentetik devamsız lif içerenler)ev tekstilleri için olanlar (baskılılar dahil) 

4 1711.2.04.08 
Sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat (ağırlık itibariyle %85 veya daha 
fazla sentetik devamsız lif içerenler)perdeler için olanlar 

4 1711.2.04.15 
Sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat (ağırlık itibariyle %85 veya daha 
fazla sentetik devamsız lif içerenler)diğer ev tekstilleri için olanlar 

4 1711.2.04.19 
Sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat (ağırlık itibariyle %85 veya daha 
fazla sentetik devamsız lif içerenler)teknik ve endüstriyel kullanımlar için olanlar 

4 1711.2.04.21 
Sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat (pamukla karıĢık olanlar)(baĢka 
yerde sınıflandırılmamıĢ olanlar) gömlekler ve buluzlar için 

4 1711.2.04.24 
Sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat (pamuk ile karıĢık olanlar) (baĢka 
yerde sınıflandırılmayanlar) diğer giyecekler için olanlar 

4 1711.2.04.28 
Sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat(ağırlık itibariyle %85 den az esas 
itibariyle veya sadece pamukla karıĢık sentetik devamsız lif içerenler; değiĢik renkli 
iplik içermeyenler 

4 1711.2.04.31 
Sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat(pamuk ile karıĢık olanlar)(baĢka 
yerde sınıflandırılmayanlar) diğer ev tekstilleri için 

4 1711.2.04.34 
Sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat(ağırlık itibariyle %85 den az esas 
itibariyle veya sadece pamukla karıĢık sentetik devamsız lif içerenler; (değiĢik renkli 
iplik içermeyenler 

4 1711.2.04.38 
Sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat(pamuk ile karıĢık olanlar) farklı 
renkteki iplerden gömlekler ve bluzlar için 

4 1711.2.04.41 
Sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat(pamuk ile karıĢık olanlar) farklı 
renkteki ipliklerden diğer giyecekler için olanlar 



4 1711.2.04.44 
Sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat(ağırlık itibariyle %85 den az 
esas itibariyle veya sadece pamukla karıĢık sentetik devamsız lif içerenler; 
farklı renkteki iplerden) hanehalk 

4 1711.2.04.48 
Sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat(pamuk ile karıĢık olanlar) farklı 
renkteki iplerden) diğer ev tekstilleri için 

4 1711.2.04.51 
Sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat(ağırlık itibariyle %85 den az esas 
itibariyle veya sadece pamukla karıĢık sentetik devamsız lif içerenler; farklı renkteki 
ipliklerden) (teknik ve sanayi amaçlı) 

4 1711.2.04.54 
Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuĢ mensucat(esas itibariyle veya sadece 
yün veya ince hayvan kılları ile karıĢık olanlar; ağartılmamıĢ veya 
ağartılmıĢ)giyecekler için 

4 1711.2.04.58 
Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuĢ mensucat(esas itibariyle veya sadece 
yün veya ince hayvan kılları ile karıĢık olanlar; ağartılmamıĢ veya ağartılmıĢ)ev 
tekstilleri için 

4 1711.2.04.61 
Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuĢ mensucat(esas itibariyle veya sadece 
yün veya ince hayvan kılları ile karıĢık olanlar; ağartılmamıĢ veya ağartılmıĢ) (teknik 
ve sanayi amaçlı) 

4 1711.2.04.64 
Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuĢ mensucat(esas itibariyle veya sadece 
yün veya ince hayvan kılları ile karıĢık olanlar; ağartılmamıĢ veya ağartılmıĢ) 
(giyecekler için) 

4 1711.2.04.68 
Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuĢ mensucat(esas itibariyle veya sadece 
yün veya ince hayvan kılları ile karıĢık olanlar; ağartılmamıĢ veya ağartılmıĢ) (ev 
tekstilleri için) 

4 1711.2.04.71 
Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuĢ mensucat (esas itibariyle veya sadece 
yün veya ince hayvan kılları ile karıĢık olanlar; ağartılmamıĢ veya ağartılmıĢ) (teknik 
ve sanayi amaçlı) 

4 1711.2.04.92 
Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuĢ mensucat (esas itibariyle veya sadece 
karde edilmiĢ yün veya ince hayvan kılları ile karıĢık olanlar hariç; ağartılmamıĢ veya 
ağartılmıĢ ve baskı (giyecekler için) 

4 1711.2.04.95 
Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuĢ mensucat (esas itibariyle veya sadece 
yün veya ince hayvan kılları ile karıĢık olanlar hariç; ağartılmamıĢ veya ağartılmıĢ ve 
baskılı) (ev tekstilleri için) 

4 1711.2.04.99 
Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuĢ mensucat (esas itibariyle veya 
sadece yün veya ince hayvan kılları ile karıĢık olanlar hariç; ağartılmamıĢ veya 
ağartılmıĢ ve baskılı) (teknik ve sanayi amaçlı) 

4 1711.2.05 Suni devamsız liflerden dokumalar 

4 1711.2.05.32 
Suni devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat (ağartılmamıĢ veya ağartılmıĢ, 
boyanmıĢ ve baskılı) (giyecekler için) 

4 1711.2.05.33 
Suni devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat (ağartılmamıĢ veya ağartılmıĢ, 
boyanmıĢ ve baskılı) (ev tekstilleri için) 

4 1711.2.05.35 
Suni devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat (ağartılmamıĢ veya ağartılmıĢ, 
boyanmıĢ ve baskılı) (diğer ev tekstilleri için) 

4 1711.2.05.39 
Suni devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat (ağartılmamıĢ veya ağartılmıĢ, 
boyanmıĢ ve baskılı) (teknik ve sanayi amaçlı) 

4 1711.2.05.50 Suni devamsız liflerden dokunmuĢ mensucat (farklı renkteki ipliklerden) 

4 1711.2.06 Battaniye, havlu ve diğer özel kumaĢlar 

4 1711.2.06.11 Kadifeler 

4 1711.2.06.15 PeluĢ ve tırtıl mensucat 

4 1711.2.06.33 Pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat 

4 1711.2.06.35 Dokumaya elveriĢli diğer maddelerden havlu cinsi bukkeli mensucat 

4 1711.2.06.51 Tafte edilmiĢ mensucat; dokusuz kumaĢ (Malimo-molipol), tafting ara bezi 

4 1711.2.06.55 Muflon 

4 1711.2.06.70 Gaz (gauze) mensucat 



4 1711.2.06.90 Cam liflerinden dokunmuĢ mensucat(Ģeritler dahil) 

4 1712 TEKSTĠLĠN APRELENMESĠ 

4 1712.0 TEKSTĠLĠN APRELENMESĠ 

4 1712.0.01 Elyaf ve dokuma ipliklerini boyama hizmetleri 

4 1712.0.01.10 Elyaf ve dokuma ipliklerini boyama hizmetleri 

4 1712.0.01.21 Ġpek ve ipek döküntülerinden elde edilen boyanmıĢ iplikler (ipek ipliğinin boyanması) 

4 1712.0.01.24 Yün ipliğinin boyanması 

4 1712.0.01.28 Pamuk ipliğinin boyanması 

4 1712.0.01.31 
Keten, jüt veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elveriĢli liflerinden ipliklerin 
boyanması 

4 1712.0.01.34 Sentetik filament ipliklerin boyanması 

4 1712.0.01.38 Suni (yapay) filament ipliklerin boyanması 

4 1712.0.01.41 Sentetik devamsız liflerden ipliklerin boyanması 

4 1712.0.01.44 Suni devamsız liflerden ipliklerin boyanması 

4 1712.0.02 Dokumaların ağartılması 

4 1712.0.02.10 Ġpekten dokunmuĢ mensucatın ağartılması 

4 1712.0.02.20 Yünden dokunmuĢ mensucatın ağartılması 

4 1712.0.02.30 Pamuktan dokunmuĢ mensucatın ağartılması 

4 1712.0.02.40 
Ketenden, jüt veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elveriĢli liflerinden dokunmuĢ 
mensucatın ağartılması 

4 1712.0.02.50 
Sentetik filament ipliklerden ve sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucatın 
ağartılması 

4 1712.0.02.60 Suni filament ipliklerden ve suni devamsız liflerden dokunmuĢ mensucatın ağartılması 

4 1712.0.02.70 Kadife, pelüĢ ve tıtıldan dokunmuĢ mensucatın ağartılması 

4 1712.0.02.80 Havlu mensucat ve benzeri havlu mensucatın ağartılması 

4 1712.0.02.90 Örme veya dantel mensucatın ağartılması 

4 1712.0.03 Dokumaların boyanması 

4 1712.0.03.10 Ġpek ve ipek döküntülerinden dokunmuĢ mensucatın boyanması 

4 1712.0.03.20 Yünden dokunmuĢ mensucatın boyanması 

4 1712.0.03.30 Pamuktan dokunmuĢ mensucatın boyanması 

4 1712.0.03.40 
Keten, jüt veya bitki iç kabuklarının dokumaya elveriĢli liflerinden dokunmuĢ 
mensucatın boyanması 

4 1712.0.03.50 
Sentetik filament ipliklerden ve sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucatın 
boyanması 

4 1712.0.03.60 Suni filament ipliklerden ve suni devamsız liflerden dokunmuĢ mensucatın boyanması 

4 1712.0.03.70 Kadife, pelüĢ ve tırtıldan dokunmuĢ mensucatın boyanması 

4 1712.0.03.80 Havlu mensucat ve benzeri havlu mensucatın boyanması 

4 1712.0.03.90 Örme veya dantel ve diğer dokuma olmayan mensucatın boyanması 

4 1712.0.04 Dokuma üzerine baskı 

4 1712.0.04.10 Ġpekten dokunmuĢ mensucatın baskı iĢi 

4 1712.0.04.20 Yünden dokunmuĢ mensucatın baskı iĢi 

4 1712.0.04.30 Pamuktan dokunmuĢ mensucatın baskı iĢi 

4 1712.0.04.40 
Ketenden, jüt veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elveriĢli liflerinden dokunmuĢ 
mensucatın baskı iĢi 

4 1712.0.04.50 
Sentetik filament ipliklerden ve sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucatın 
baskı iĢi 

4 1712.0.04.60 Suni filament ipliklerden ve suni devamsız liflerden dokunmuĢ mensucatın baskı iĢi 

4 1712.0.04.70 Kadife, pelüĢ ve tırtıldan dokunmuĢ mensucatın baskı iĢi 



4 1712.0.04.80 Havlu mensucat ve benzeri havlu mensucatın baskı iĢi 

4 1712.0.04.90 Örme veya dantel ve diğer dokuma olmayan mensucatın baskı iĢi 

4 1712.0.05 Diğer dokuma apreleme hizmetleri (kaplama ve emdirme hariç) 

4 1712.0.05.10 Ġpekten dokunmuĢ mensucatın aprelenmesi (ve diğer bitirme iĢlemleri) 

4 1712.0.05.20 Yünden dokunmuĢ mensucatın aprelenmesi 

4 1712.0.05.30 Pamuktan dokunmuĢ mensucatın aprelenmesi 

4 1712.0.05.40 
Ketenden, jüt veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elveriĢli liflerinden dokunmuĢ 
mensucatın aprelenmesi 

4 1712.0.05.50 
Sentetik filament ipliklerden ve sentetik devamsız liflerden dokunmuĢ mensucatın 
aprelenmesi 

4 1712.0.05.60 
Suni filament ipliklerden ve suni devamsız liflerden dokunmuĢ mensucatın 
aprelenmesi 

4 1712.0.05.70 Kadife, pelüĢ ve tırtıldan dokunmuĢ mensucatın aprelenmesi 

4 1712.0.05.80 Havlu mensucat ve benzeri havlu mensucatın aprelenmesi 

4 1712.0.05.90 Örme veya dantel ve diğer dokuma olmayan mensucatın aprelenmesi 

4 1712.0.06 Giyim eĢyası apreleme hizmetleri 

4 1712.0.06.00 Giyim eĢyası apreleme hizmetleri 

4 172 DĠĞER TEKSTĠL ÜRÜNLERĠ ĠMALATI 

4 1721 GĠYĠM EġYASI DIġINDAKĠ HAZIR TEKSTĠL ÜRÜNLERĠ ĠMALATI 

4 1721.0 GĠYĠM EġYASI DIġINDAKĠ HAZIR TEKSTĠL ÜRÜNLERĠ ĠMALATI 

4 1721.0.01 Battaniyeler v.b. (elektrikli olanlar hariç) 

4 1721.0.01.30 
Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz 
battaniyeleri 

4 1721.0.01.50 Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç)) ve diz battaniyeleri 

4 1721.0.01.90 
Pamuklu ve diğer dokumaya elveriĢli maddelerden battaniyeler (elektrikli olanlar 
hariç) ve diz battaniyeleri 

4 1721.0.02 Yatak örtüleri 

4 1721.0.02.30 Örme veya dantel yatak çarĢafları 

4 1721.0.02.53 Pamuktan baskılı ve diğer yatak çarĢafları 

4 1721.0.02.55 Ketenden veya ramiden yatak çarĢafları 

4 1721.0.02.59 
Sentetik veya suni liflerden veya dokumaya elveriĢli diğer maddelerden yatak 
çarĢafları 

4 1721.0.02.70 Sentetik veya suni liflerden dokunmamıĢ mensucattan yatak çarĢafı 

4 1721.0.03 Masa örtüleri 

4 1721.0.03.30 Örme veya dantel masa örtüleri 

4 1721.0.03.53 Pamuktan diğer masa örtüleri 

4 1721.0.03.55 Ketenden diğer masa örtüleri 

4 1721.0.03.59 
Sentetik veya suni liflerden ve dokumaya elveriĢli diğer maddelerden diğer masa 
örtüleri (dokunmuĢ mensucattan olanlar hariç) 

4 1721.0.03.70 Sentetik veya suni liflerden diğer masa örtüleri (dokunmamıĢ mensucattan olanlar) 

4 1721.0.04 Tuvalet ve mutfakta kullanılan örtüler 

4 1721.0.04.30 Pamuktan tuvalet ve mutfak bezleri (havlu mensucattan) 

4 1721.0.04.50 
Ketenden, sentetik veya suni liflerden ve dokumaya elveriĢli diğer maddelerden 
tuvalet ve diğer mutfak bezleri 

4 1721.0.04.70 Sentetik ve suni liflerden tuvalet ve mutfak bezleri (dokunmuĢ mensucattan olanlar) 

4 1721.0.05 Perdeler ve iç storlar, perde ve yatak farbaları 

4 1721.0.05.30 Örme veya dantel perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları 

4 1721.0.05.50 DokunmuĢ perdeler ve iç storlar, perde ve yatak farbelaları 



4 1721.0.05.70 DokunmamıĢ mensucattan perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları 

4 1721.0.06 B.y.s. diğer tekstil ev eĢyaları; halı, kilim v.b. yapımı için kumaĢ veya iplikler 

4 1721.0.06.30 El ile dokunmuĢ duvar halıları (gobelins, flanders v.b.) 

4 1721.0.06.53 Örme yatak örtüleri 

4 1721.0.06.59 Diğer mefruĢat eĢyaları (yatak örtüleri hariç) 

4 1721.0.06.70 
Kilim, halı v.b. yapımında kullanılan dokuma ve ipliklerden oluĢan setler (perakende 
satıĢa hazır) 

4 1721.0.07 Çuval, torba, çanta v.b. (paketleme iĢinde kullanılanlar) 

4 1721.0.07.30 Pamuktan ambalaj için torba ve çuvallar 

4 1721.0.07.50 
Polietilen veya polipropilen Ģeritlerden veya benzerlerinden örme ambalaj için torba 
ve çuvallar 

4 1721.0.07.73 
Polietilen veya polipropilen Ģeritlerden veya benzerlerinden örme ambalaj için torba 
ve çuvallar (m2 ağırlığı 120 gr.ı geçmeyen mensucattan) 

4 1721.0.07.75 
Polietilen veya polipropilen Ģeritlerden veya benzerlerinden örme ambalaj için torba 
ve çuvallar (m2 ağırlığı 120 gr.ı geçen mensucattan) 

4 1721.0.07.91 
Ambalaj için torba ve çuvallar (pamuktan veya sentetik veya suni liflerden olanlar 
hariç) 

4 1721.0.07.95 Jüt ipliğinden çuval ve torba 

4 1721.0.08 
Yelkenler, vapur veya mavna örtüleri, güneĢlikler, tenteler, dıĢ storlar, çadırlar ve 
kamp malzemeleri 

4 1721.0.08.10 Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dıĢ storlar 

4 1721.0.08.30 Çadırlar 

4 1721.0.08.50 Yelkenler 

4 1721.0.08.70 ġiĢme yataklar ve diğer kamp eĢyaları 

4 1721.0.09 ParaĢütler (yönlendirilebilen paraĢütler dahil), rotoĢütler, bunların aksam ve parçaları 

4 1721.0.09.00 ParaĢütler (yönlendirilebilen paraĢütler dahil), rotoĢütler, bunların aksam ve parçaları 

4 1721.0.10 Uyku tulumları; yatak malzemeleri 

4 1721.0.10.35 KuĢ tüyüyle doldurulmuĢ uyku tulumları 

4 1721.0.10.39 Diğer maddelerle doldurulmuĢ uyku tulumları 

4 1721.0.10.93 
KuĢ tüyüyle doldurulmuĢ yastıklar ve yorganlar vb. (ĢiĢme yataklar ve uyku tulumları 
hariç) 

4 1721.0.10.99 
Diğer maddelerle doldurulmuĢ yastıklar ve yorganlar(ĢiĢme yataklar ve uyku tulumları 
hariç) 

4 1721.0.11 Diğer hazır eĢyalar (elbise patronları dahil) 

4 1721.0.11.53 
DokunmamıĢ mensucattan yer bezleri, bulaĢık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik 
bezleri 

4 1721.0.11.57 
Diğer yer bezleri, bulaĢık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri (örme ve 
dokunmamıĢ mensucattan olanlar hariç) 

4 1721.0.11.91 Bayrak, flama v.b. 

4 1721.0.11.95 
Örme yer bezleri, bulaĢık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri, cankurtaran 
yelekleri ve cankurtaran kemerleri ve diğer hazır eĢyalar 

4 1721.0.12 Tente, kamp eĢyaları v.b.nin onarımı 

4 1721.0.12.00 Tente, kamp eĢyaları v.b.nin onarımı 

4 1722 HALI VE KĠLĠM ĠMALATI 

4 1722.0 HALI VE KĠLĠM ĠMALATI 

4 1722.0.01 Halılar, diğer tekstil yer kaplamaları (düğümlü, sarmalı) 

4 1722.0.01.00 Düğümlü halılar vb. 

4 1722.0.02 Halılar, diğer tekstil yer kaplamaları (dokunmuĢ) 

4 1722.0.02.00 DokunmuĢ halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları 



4 1722.0.03 Halılar, diğer tekstil yer kaplamaları (tafte edilmiĢ) 

4 1722.0.03.00 Tafte edilmiĢ (kümeli) halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları 

4 1722.0.04 Diğer halılar ve tekstil yer kaplamaları (keçeden olanlar dahil) 

4 1722.0.04.30 
Keçeden halılar ve dokumaya elveriĢli maddelerden diğer yer kaplamaları (tafte 
veya floke edilmemiĢ) (hazır eĢya halinde olsun olmasın) 

4 1722.0.04.81 Non-woven (dokumasız) halılar 

4 1722.0.04.84 Flok halılar (püskürtme yoluyla yapılan halılar) 

4 1722.0.04.88 Paspas ve yolluklar 

4 1722.0.04.91 Kilim (el dokusu) 

4 1722.0.04.93 Kilim (makine dokusu) 

4 1722.0.04.99 
Diğer halılar ve dokumaya elveriĢli maddelerden diğer yer kaplamaları (hazır eĢya 
halinde olsun olmasın) 

4 1723 HALAT, ĠP, SĠCĠM VE AĞ ĠMALATI 

4 1723.0 HALAT, ĠP, SĠCĠM VE AĞ ĠMALATI 

4 1723.0.01 Sicim, kordon, ip, halat (jüt veya diğer elyaftan yapılmıĢ) 

4 1723.0.01.33 
Jütten, sisalden, abakadan veya diğer sert liftlerden (yapraklardan) sicimler, 
kordonlar, ip ve halatlar 

4 1723.0.01.35 Sert liflerden diğer sicimler 

4 1723.0.01.53 Sert liflerden sicimler (tarımsal) 

4 1723.0.01.55 Sentetik sicimler (tarımsal) 

4 1723.0.01.60 Diğer sentetik liflerden diğer sicimler, kordonlar, ip ve halatlar 

4 1723.0.01.70 Sentetik veya polietilenden veya polipropilenden diğer sicimler 

4 1723.0.01.90 Diğer tekstil maddelerinden diğer sicimler, kordonlar, ipler ve halatlar 

4 1723.0.02 
Sicimden örülmüĢ ağlar; kordonlar; tekstil ürünlerinden hazır ağlar ve fileler; b.y.s. 
iplik ürünleri 

4 1723.0.02.33 
Dokumaya elveriĢli sentetik ve suni maddelerden, sicim, ip, halat ve diğer 
maddelerden hazır balık ağları 

4 1723.0.02.35 Naylondan veya diğer poliamidlerden ve diğer maddelerden hazır balık ağları 

4 1723.0.02.53 Naylondan veya diğer poliamidlerden sicim, ip ve halattan hazır ağ ve fileler 

4 1723.0.02.55 Naylondan veya diğer poliamidlerden diğer hazır ağ ve fileler 

4 1723.0.02.59 Diğer tekstil maddelerinden diğer düğümlü ağlar 

4 1723.0.02.80 
B.y.s. sentetik ve suni monofilament iplikleri, Ģeritleri veya benzerinden eĢya ile 
sicimler, ipler ve halatlar 

4 1723.0.03 Paçavra, kullanılmıĢ sicim, halat, ip; diğer kullanılmıĢ tekstil ürünleri 

4 1723.0.03.00 Paçavra, kullanılmıĢ sicim, halat, ip; diğer kullanılmıĢ tekstil ürünleri 

4 1723.0.04 Ağ ve ipten yapılan diğer ürünlerin onarımı 

4 1723.0.04.00 Ağ ve ipten yapılan diğer ürünlerin onarımı 

4 1729 BAġKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIġ TEKSTĠL ÜRÜNLERĠ ĠMALATI 

4 1729.1 
GĠYĠM EġYASI HARĠÇ, DOKUMA OLMAYAN KUMAġ ĠLE BUNDAN YAPILAN 
ÜRÜNLER 

4 1729.1.01 Giyim eĢyası hariç, dokuma olmayan kumaĢ ile bundan yapılan ürünler 

4 1729.1.01.10 
Diğer dokunmamıĢ mensucat (m2 ağırlığı 25 gr veya daha az) (kalıplanmıĢ veya 
sıvanmıĢlar hariç) 

4 1729.1.01.11 
Diğer dokunmamıĢ mensucat (m2 ağırlığı 25 gr veya daha az olanlar) (kalıplanmıĢlar 
veya sıvanmıĢlar hariç) polimer esaslı olanlar 

4 1729.1.01.12 
Diğer dokunmamıĢ mensucat (m2 ağırlığı 25 gr veya daha az olanlar) (kaplanmıĢ 
veya sıvanmıĢlar hariç) nemli olanlar 

4 1729.1.01.13 
Diğer dokunmamıĢ mensucat (m2 ağırlığı 25 gr veya daha az olanlar) (kaplanmıĢ 
veya sıvanmıĢlar hariç) kuru olanlar 



4 1729.1.01.20 Diğer dokunmamıĢ mensucat (m2 ağırlığı 70 gr veya daha az, 25 gr dan fazla) 

4 1729.1.01.21 
Diğer dokunmamıĢ mensucat (m2 ağırlığı 70 gr veya daha az, 25 gr dan fazla) 
(kaplanmıĢ veya sıvanmıĢlar hariç), polimer esaslı 

4 1729.1.01.22 
Diğer dokunmamıĢ mensucat (m2 ağırlığı 70 gr veya daha az, 25 gr dan fazla) 
(kaplanmıĢ veya sıvanmıĢlar hariç), nemli olanlar 

4 1729.1.01.23 
Diğer dokunmamıĢ mensucat (m2 ağırlığı 70 gr veya daha az, 25 gr dan fazla) 
(kaplanmıĢ veya sıvanmıĢlar hariç), kuru olanlar 

4 1729.1.01.30 Diğer dokunmamıĢ mensucat (m2 ağırlığı 150 gr veya daha az, 70 gr dan fazla) 

4 1729.1.01.31 
Diğer dokunmamıĢ mensucat (m2 ağırlığı 150 gr veya daha az, 70 gr dan fazla) 
(kaplanmıĢ veya sıvanmıĢlar hariç), polimer esaslı 

4 1729.1.01.32 
Diğer dokunmamıĢ mensucat (m2 ağırlığı 150 gr veya daha az, 70 gr dan fazla) 
(kaplanmıĢ veya sıvanmıĢlar hariç), nemli olanlar 

4 1729.1.01.33 
Diğer dokunmamıĢ mensucat (m2 ağırlığı 150 gr veya daha az, 70 gr dan fazla) 
(kaplanmıĢ veya sıvanmıĢlar hariç), kuru olanlar 

4 1729.1.01.50 
Diğer dokunmamıĢ mensucat (m2 ağırlığı 150 gr dan fazla) (kaplanmıĢ veya 
sıvanmıĢlar hariç) 

4 1729.1.01.51 
Diğer dokunmamıĢ mensucat (m2 ağırlığı 150 gr dan fazla) (kaplanmıĢ veya 
sıvanmıĢlar hariç), polimer esaslı 

4 1729.1.01.52 
Diğer dokunmamıĢ mensucat (m2 ağırlığı 150 gr dan fazla) (kaplanmıĢ veya 
sıvanmıĢlar hariç), nemli olanlar 

4 1729.1.01.53 
Diğer dokunmamıĢ mensucat (m2 ağırlığı 150 gr dan fazla) (kaplanmıĢ veya 
sıvanmıĢlar hariç), kuru olanlar 

4 1729.1.01.70 KaplanmıĢ veya sıvanmıĢ dokunmamıĢ mensucat 

4 1729.1.01.71 KaplanmıĢ veya sıvanmıĢ dokunmamıĢ mensucat; polimer esaslı olanlar 

4 1729.1.01.72 KaplanmıĢ veya sıvanmıĢ dokunmamıĢ mensucat; nemli olanlar 

4 1729.1.01.73 KaplanmıĢ veya sıvanmıĢ dokunmamıĢ mensucat; kuru olanlar 

4 1729.2 B.Y.S. DĠĞER TEKSTĠL ÜRÜNLERĠ ĠMALATI 

4 1729.2.01 Dar dokuma kumaĢlar 

4 1729.2.01.31 Etiketler, armalar ve benzeri eĢyalar dıĢındaki dar dokunmuĢ mensucat 

4 1729.2.01.35 Paça ve bel lastikleri, gipe lastik ve lastik bant (tres mamülü) 

4 1729.2.01.50 
Dokumaya elveriĢli maddelerden iĢlenmemiĢ etiketler, armalar ve benzeri eĢya (parça 
halinde, Ģerit halinde veya Ģekline veya ölçüsüne göre kesilmiĢ) 

4 1729.2.01.70 
Parça halinde kordonlar; iĢleme yapılmamıĢ Ģeritci eĢyası ve benzeri süs eĢyası 
(örme olanlar hariç); saçaklar, ponponlar ve benzeri eĢya 

4 1729.2.02 
Tüller ve diğer ağ kumaĢlar; örülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar; parça, Ģerit veya motif 
halinde danteller 

4 1729.2.02.30 Tüller ve diğer ağ mensucat 

4 1729.2.02.50 Makine iĢi dantela; Ģerit halinde veya motifli 

4 1729.2.02.70 El iĢi dantela; Ģerit halinde veya motifli 

4 1729.2.03 Parça, Ģerit veya motif halinde nakıĢ ve iĢlemeler 

4 1729.2.03.30 Kimyasal iĢlemeler ve zemin dokuması kesilerek çıkarılmıĢ iĢlemeler 

4 1729.2.03.50 Pamuktan parça, Ģerit veya motif halinde iĢlemeler 

4 1729.2.03.70 
Suni ve sentetik liflerden ve dokumaya elveriĢli diğer maddelerden parça, Ģerit veya 
motif halinde iĢlemeler 

4 1729.2.04 Keçe (boyanmıĢ, kaplanmıĢ veya haddeden geçirilmiĢ) 

4 1729.2.04.00 Keçe 

4 1729.2.05 Yorgan veya Ģilte doldurmak için kırpıntılar; bu türden eĢyalar 

4 1729.2.05.30 Vatka ve vatkadan diğer eĢyalar; tıbbi kullanımlar için 

4 1729.2.05.50 Diğer vatkalar ve bunlardan eĢyalar 



4 1729.2.06 
Kauçuk ip ve kordonlar (tekstil ile kaplanmıĢ); tekstil ipliği (kauçuk veya plastik ile 
kaplanmıĢ veya emprenye edilmiĢ) 

4 1729.2.06.00 Tekstille kaplı kauçuk ipler 

4 1729.2.07 Metalize iplikler 

4 1729.2.07.00 
Dokumaya elveriĢli ipliklerden metalize iplikler(gipe edilmiĢ olsun olmasın), ip, Ģerit 
veya toz Ģeklindeki metalle birleĢtirilmiĢ veya metalle kaplanmıĢ sentetik ve suni 
monofilamentlerde 

4 1729.2.08 
B.y.s. giyim eĢyasında, döĢemecilikte veya benzeri iĢlerde kullanılan metal ipliklerden 
dokunmuĢ mensucat ve metalize ipliklerden dokunmuĢ mensucat 

4 1729.2.08.00 
B.y.s. giyim eĢyasında, döĢemecilikte veya benzeri iĢlerde kullanılan metal ipliklerden 
dokunmuĢ mensucat ve metalize ipliklerden dokunmuĢ mensucat 

4 1729.2.09 Gipe iplikler, monofiller, Ģeritler, tırtıl iplikler 

4 1729.2.09.00 Gipe iplikler, monofiller, Ģeritler, tırtıl iplikler 

4 1729.2.10 
Naylon, poliamid, polyester veya viskoz ipliği esaslı dayanıklı iplikten lastik (tekerlek) 
kumaĢı 

4 1729.2.10.00 
Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz ipeğinden elde edilen 
yüksek mükavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dıĢ lastiği için mensucat 

4 1729.2.11 B.y.s. dokuma kumaĢlar (emprenye edilmiĢ veya kaplanmıĢ) 

4 1729.2.11.00 KaplanmıĢ tekstil mensucat 

4 1729.2.12 Teknik amaçlı tekstil ürünleri ve tekstil eĢyalar 

4 1729.2.12.30 Tekstil hortumlar ve benzerleri 

4 1729.2.12.50 Tekstilden fitiller, taĢıyıcı kayıĢlar, tekstil borular 

4 1729.2.12.70 Kağıt imaline özgü makineler için tekstil mensucat ve keçeler 

4 1729.2.13 Kapitone tekstil ürünleri 

4 1729.2.13.00 Parça halinde tekstil ürünleri 

4 173 TRĠKOTAJ (ÖRME) ÜRÜNLERĠ ĠMALATI 

4 1730 TRĠKOTAJ (ÖRME) ÜRÜNLERĠ ĠMALATI 

4 1730.1 TRĠKOTAJ (ÖRME) VE TIĞ-ĠġĠ KUMAġ ĠMALATI 

4 1730.1.01 Örme tüylü kumaĢlar 

4 1730.1.01.30 Uzun tüylü mensucat 

4 1730.1.01.50 Bukleli mensucat 

4 1730.1.01.70 B.y.s. tüylü mensucat (örme ya da düğümlü) 

4 1730.1.02 Diğer trikotaj ve tığ-iĢi kumaĢlar 

4 1730.1.02.30 Sentetik veya suni liflerden diğer örme mensucat 

4 1730.1.02.81 Interlok kumaĢlar, fanila kumaĢlar, file kumaĢlar 

4 1730.1.02.85 Brode kumaĢlar 

4 1730.1.02.95 B.y.s. örme veya dantel mensucat (ayakkabı bağı, ütü kordonu v.b.) 

4 1730.2 TRĠKOTAJ (ÖRME) VE TIĞ-ĠġĠ ÇORAP ĠMALATI 

4 1730.2.01 Çorap, külotlu çorap, tayt (trikotaj - tığ iĢi) 

4 1730.2.01.33 Sentetik liflerden örme külotlu çoraplar (tek katı 67 desideksten az olanlar) 

4 1730.2.01.35 Sentetik liflerden örme külotlu çoraplar (tek katı 67 desideks veya daha fazla olanlar) 

4 1730.2.01.37 Dokumaya elveriĢli diğer maddelerden örme külotlu çoraplar ve taytlar 

4 1730.2.01.50 Kadınlar için uzun veya diz altı örme çoraplar(tek katı 67 desiteksten az olanlar) 

4 1730.2.01.90 
B.y.s. pamuktan, yünden veya ince hayvan kıllarından, sentetik liflerden ve dokumaya 
elveriĢli diğer maddelerden soketler (varis çorapları dahil) ve patik Ģeklinde çoraplar 
(örme) 

4 1730.3 TRĠKOTAJ (ÖRME) VE TIĞ-ĠġĠ KAZAK, HIRKA V.B. ÜRÜNLERĠN ĠMALATI 

4 1730.3.01 Kazak, hırka, yelek, jarse (trikotaj - tığ iĢi) 



4 1730.3.01.31 
Yünden veya ince hayvan kıllarından kazaklar, suveterler, hırkalar, yelekler ve 
benzeri eĢya 

4 1730.3.01.32 Kadın veya kız çocukları için yünden suveterler, yelekler ve hırkalar 

4 1730.3.01.33 
Yünden veya ince hayvan kıllarından kazaklar ve suveterler(ağırlık itibariyle en az 
%50 yün içeren ve her birinin ağırlığı 600 gr veya daha fazla olanlar) 

4 1730.3.01.53 Pamuktan yuvarlak balıkçı veya polo yakalı hafif ince örme kazak ve suveterler 

4 1730.3.01.55 
Sentetik veya suni liflerden yuvarlak balıkçı veya polo yakalı hafif ince örme kazak ve 
suveterler 

4 1730.3.01.61 Erkek ve erkek çoçukları için pamuktan jarse, ceket, suveter, yelek ve hırkalar 

4 1730.3.01.62 Kadın ve kız çoçukları için pamuktan jarse, ceket, suveter, yelek ve hırkalar 

4 1730.3.01.71 
Erkek ve erkek çoçukları için sentetik veya suni liflerden jarse ceket, süveter, yelek ve 
hırkalar 

4 1730.3.01.72 
Kadın ve kız çoçukları için sentetik veya suni liflerden jarse ceket, süveter, yelek ve 
hırkalar 

4 1730.3.01.90 Dokumaya elveriĢli diğer maddelerden jarse ceket, süveter, yelek ve hırkalar 

 


