EK: 7

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ SANAYİ ÜRÜNLERİ LİSTESİ
GTİP

GTİP ADI

291821000011

Salisilik asit

291821000012

Sodyum salisilat

291821000019

Salisilik asitin diğer tuzları

291822001000

o-asetilsalisilik asit

291822009011

Asetilsalisilik asit sodyum tuzu

291822009019

Asetilsalisilik asitin diğer tuzları

291822009021

Asetilsalisilik asit esterleri

291823001000

Etil, propil, butil, amil, benzil, stronelil, geranil ve rodinil
salisilatlar

291823009011

Metil salisilat

291823009012

Fenil salisilat (salol)

291823009019

Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların diğer tuzları

293621000011

Vitamin A

293621000012

Vitamin A asetat

293621000013

Vitamin A propiyonat

293621000014

Vitamin A palmitat

293621000015

Vitamin A asit (retinoik asit)

293621000019

Vitamin A'nın diğer türevleri

293622000011

Vitamin B 1 [tiamin (INN), anurin]

293622000012

Tiyamin hidroklorür

293622000013

Tiyamin mononitrat

293622000019

Vitamin B1'in diğer türevleri

293623000011

Vitamin B 2 [riboflavin (INN), lakta flavin]

293623000012

Riboflavin 5'-ortofosforik esteri

293623000013

Riboflavin 5'-ortofosfat esterinin tuzları

293623000019

Vitamin B2'nin diğer türevleri

293624000011

D-veya DL-Pantotenik asit

293624000012

Sodyum pantotanat

293624000013

Kalsiyum pantotanat

293624000019

Vitamin B3 veya B5'in diğer türevleri

293625000011

Vitamin B 6 [piridoksin (INN), adermin, piridoksol]

293625000012

Piridoksin hidroklorür

293625000019

Vitamin b 6'nın diğer türevleri

293626000011

Vitamin B12 [siyonokobalamin (INN)]

293626000012

Hidroksi kobalamin

293626000019

Vitamin B12'nin diğer türevleri

293627000011

Vitamin C [L-veya DL-askorbik asit (INN) ]

293627000012

Sodyum askorbat

293627000013

Kalsiyum askorbat

293627000019

Vitamin c'nin diğer türevleri

293628000011

Vitamin E (tokoferol)

293628000012

Tokoferil asetat

293628000013

Disodyum tokoferil fosfat

293628000019

Vitamin e'nin diğer türevleri

293629000011

Vitamin B 9 [ folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit]

293629000012

Vitamin B9'un türevleri

293629000021

Vitamin H (biyotin)

293629000022

Vitamin H'nin türevleri

293629000031

Vitamin K (fitomenadion (INN) )

293629000032

Vitamin K'nın türevleri

293629000033

Vitamin PP (nikotinamit (INN) )

293629000034

Nikotinik asit (INN)

293629000039

Vitamin PP'nin diğer türevleri

293629000041

Vitamin D2 [kalsifenol, ergokalsifenol (ergosterol)]

293629000042

Vitamin D3 (7-dehidrokollesterol)

293629000043

Vitamin D4 (22, 23-dihidroergesterol)

293629000044

Vitamin D5 (7-dehidro-beta stosterol)

293629000045

Vitamin D'nin türevleri

293629000046

Vitamin A+D3

293629000049

Diğer vitaminler ve türevleri

293690001000

Provitaminler (karışık olmayanlar)

293690009011

A+D vitaminlerinin tabii konsantreleri

293690009019

Diğer vitaminlerin tabii konsantreleri

293690009029

Diğer vitamin karışımları ve provitamin karışımları (tabii
konsantreler dahil)

293711000000

Somatotrapin, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler

293712001000

Ensülin

293712002000

Ensülin tuzları

293719000011

Hipofiz ön lobu hormonları

293719000012

Hipofiz arka lobu hormonları

293719000019

Polipeptid hormonlarının, protein hormonlarının ve glikoprotein
hormonlarının diğerleri, bunların türevleri ve diğer benzeri
yapıdakiler

293721000011

Kortizon

293721000012

Hidrokortizon

293721000013

Prednizon (dehidrokortizon)

293721000014

Prednizolon (dehidrohidrokortizon)

293722000000

Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri

293723000011

Ostrojenler

293723000012

Projestojenler (over hormonlar)

293729000011

Adrenal hormonları

293729000012

Testiküler hormonları

293729000019

Steroidal hormonların diğerleri, bunların türevleri ve benzeri
yapıdakiler

293750000000

Prostaglandinler, thromoxanlar ve leukotrienler bunların
türevleri ve benzeri yapıdakiler

293790000000

Diğer hormonlar ve bunların türevleri

293810000011

Rutosid (rutin)

293810000012

Rutosid türevleri

293890100011

Dijitoksin

293890100019

Diğer dijital glikozitler

293890300000

Gliserizik asit (glisirizin) ve gliserizatlar

293890901000

Saponinler

293890909011

Strofantin

293890909012

Arbutin

293890909013

Amigdalin

293890909014

Neohesperidin dihidrokalkon (nhdc)

293890909015

Steviol glikozitler

293890909019

Diğer glikozitler ve bunların tuzları, esterleri, eterleri ve diğer
türevleri

293911000011

Haşhaş sapı konsantreleri (tabi/sentez yolu ile elde edilen)

293911000012

Morfin

293911000013

Diasetil morfin (eroin)

293911000014

Etil morfin

293911000015

Kodein

293911000016

Tebain

293911000017

Buprenorphine (INN)

293911000018

Dihydrokodeine (INN)

293911000021

Etorphine (INN)

293911000022

Hydrocodone (INN)

293911000023

Hydromorphone (INN)

293911000024

Nicomorphine (INN)

293911000025

Oxycodone (INN)

293911000026

Oxymorphone (INN)

293911000027

Pholcodine (INN)

293911000028

Thebacon (INN)

293911000031

Morfin sülfat

293911000032

Morfin hidroklorür

293911000039

Haşhaş sapının diğer konsantreleri ve diğer tuzları

293919000011

Narsein

293919000012

Narkotin (noskapin (INN)]

293919000013

Papaverin

293919000014

Apomorfin

293919000015

Oripavine

293919000016

Acetorphine

293919000029

Diğer afyon alkaloidleri ve afyon alkaloidlerinin diğer türevleri

293920001011

Kinin

293920001012

Kinin sülfat

293920001019

Kinin tuzları

293920009011

Barbiturate de kinidin

293920009019

Kınakınanın diğer alkaloidleri ve bunların türevleri, tuzları

293930000011

Kafein

293930000012

Kafein tuzları

293941000011

Efedrin

293941000012

Efedrin hidroklorür

293941000019

Efedrinin diğer tuzları

293942000011

Pseudoefedrin (INN)

293942000012

Pseudoefedrinin tuzları

293943000011

Katin (INN)

293943000012

Katin tuzları

293944000000

Norephedrine ve bunların tuzları

293945000000

Levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin
rasemat ve tuzları

293949000011

Metilefedrin

293949000013

Metanfetamin

293949000015

Barbexaclon

293949000019

Diğer efedrinlerin ve efedrinlerin diğer türevlerinin alkoloidleri
ve bunların diğer tuzları

293951000011

Fenetilin (INN)

293951000012

Fenetilin tuzları

293959000011

Teofilin ve aminofilin ve tuzları

293959000012

Dimenhidrinat

293959000019

Teofilin ve aminofilinin (teofilin -etilendiamin) diğerleri ve
bunların türevleri, tuzları

293961000000

Ergometrin (INN) ve tuzları

293962000000

Ergotamin (INN) ve tuzları

293963000000

Liserjik asit ve tuzları

293969000011

Ergokristin

293969000012

Ergotoksin

293969000013

Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine) ve
tuzları

293969000019

Çavdar mahmuzunun diğer alkaloidleri ve bunların türevleri ve
tuzları

293972000011

Ham kokain

293972000021

Ekgonin

293972000029

Kokain ve tuzları; ham kokain ve ekgonin HARİÇ

293972000039

Kokainin ve ekgoninin esterleri ve diğer türevleri

293979100000

Nikotin ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri

293979901000

Teobramin

293979909011

Piperin

293979909012

Atropin

293979909013

Homatropin

293979909014

Pilokarpin

293979909015

Hiyosiyamin

293979909016

Ezerin

293979909017

Hiyosin (skopolamin)

293979909018

Rezerpin

293979909021

Teobromin türevleri

293979909022

Psilocybine

293979909023

Psicain Neu

293979909024

Chloro(pseudo)ephedrine(1-chloro-1-phenyl-2-methylaminopropane) (baz veya HCl)

293979909029

Bitkisel kökenli diğer alkaloidler ve bunların tuzları, esterleri,
eterleri ve diğer türevleri

294000000011

Ramnoz, rafinoz, mannoz

294000000012

Maltilol ((Alfa)-D-Glukopiranozil-1,4-D-glusitol)

294000000013

Laktilol ((4-O-ß-D-Galaktopiranozil-D-glusitol)

294000000014

İzomalt

294000000018

Kimyaca saf diğer şekerler

294110000011

Amoksilin trihydrate

294110000012

Amoksilin anhydrous

294110000013

Amoksilin sodium

294110000019

Amoksilinin diğer tuzları

294110000021

Ampisilin trihydrate

294110000022

Ampisilin anhydrous

294110000023

Ampisilin sodium

294110000024

Steril ampisilin sodium

294110000025

Ampisilin+Betalaktamaz inhibitörleri

294110000029

Diğer ampisilin, metampisilin, pivampisilin ve bunların tuzları

294110000031

Azidocillin sodium

294110000032

Piperacillin monohydrate

294110000033

Indanyl carbenicillin sodium

294110000034

Sultamycillin tosylat

294110000035

Sultamycillin base

294110000039

Diğer penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki diğer türevler
ve bunların tuzları

294120300000

Dihidrostreptomisin tuzları, esterleri ve hidratları

294120800000

Diğer streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları

294130000011

Tetrasiklin

294130000012

Tetrasiklin hcı

294130000013

Tetrasiklin phosphate

294130000014

Oxytetrasiklin

294130000015

Oxytetrasiklin hcı

294130000016

Chlortetrasiklin

294130000017

Chlortetrasiklin HCL

294130000019

Diğer tetrasiklinler ve türevleri, tuzları

294140000011

Kloramfenikol

294140000012

Kloramfenikol palmitat

294140000013

Kloramfenikol pentatonat

294140000019

Kloramfenikolun diğer türevleri ve diğer tuzları

294150000011

Erithromisin

294150000012

Erithromisin estolate

294150000013

Erithromisin ethyl succinate

294150000014

Erithromisin stearate

294150000019

Erithromisinin diğer türevleri ve diğer tuzları

294190000011

Tirotrisin ve türevleri; bunların tuzları

294190000012

Basitrasin ve türevleri; bunların tuzları

294190000013

Neomisin ve türevleri; bunların tuzları

294190000014

Polimiksin ve türevleri; bunların tuzları

294190000015

Kanomisin ve türevleri; bunların tuzları

294190000016

Viomisin ve türevleri; bunların tuzları

294190000017

Sikloserin ve türevleri; bunların tuzları

294190000018

Kolimisin ve türevleri; bunların tuzları

294190000021

Groseofülvin ve türevleri; bunların tuzları

294190000022

Gentamisin

294190000023

Gentamisin sülfat

294190000029

Gentamisin'in diğer türevleri; bunların tuzları

294190000031

Linkomisin

294190000032

Linkomisin HCI

294190000039

Linkomisin'in diğer türevleri; bunların tuzları

294190000041

Rifampisin

294190000042

Rifampisin'in türevleri; bunların tuzları

294190000043

Sefradin

294190000044

Sefradin monohidrat

294190000045

Sefaleksin monohidrat

294190000046

Sefradoksil monohidrat

294190000047

Sefuroksim aksetil

294190000048

Diğer sefalosporinler ve türevleri; bunların tuzları

294190000051

Netilmisin sülfat

294190000059

Diğer antibiyotikler

300120100000

Tedavide kullanılan insan menşeli kurutulmuş guddelerin veya
diğer organların veya bunların salgılarının hülasaları

300120900000

Tedavide kullanılan hayvan menşeli kurutulmuş guddelerin veya
diğer organların veya bunların salgılarının hülasaları

300190200000

Tedavide kullanılan insan menşeli kurutulmuş guddeler ve diğer
organlar, heparin ve tuzları, insan menşeli diğer maddeler

300190910000

Heparin ve tuzları

300190981000

Tedavide kullanılan hayvan menşeli kurutulmuş guddeler ve
diğer organlar (toz haline getirilmiş)

300190989000

Tedavide kullanılan hayvan menşeli kurutulmuş guddeler ve
diğer organlar (toz haline getirilmiş olanlar HARİÇ), hayvan
menşeli diğer maddeler

300212000011

Yılan serumu

300212000012

Aglutinan serumları

300212000013

Gamma-globulin

300212000019

Diğer antiserumlar

300212000021

Hemoglobin

300212000022

Kan globulinleri

300212000023

Serum globulinleri

300212000029

Kan fraksiyonlarının diğerleri

300213000000

Karışım olmayan bağışıklık ürünleri; dozlandırılmamış veya
perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmamış veya
hazırlanmamış

300214000000

Karışım halinde bağışıklık ürünleri; dozlandırılmamış veya
perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmamış veya
hazırlanmamış

300215000000

Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde
ambalajlanmış veya hazırlanmış bağışıklık ürünleri

300241100000

İnsanlar için SARS ve ilişkili koronavirüs "SARS-CoV türleri"
aşıları

300241901000

Çocuk felci aşıları

300241902011

Kızamık aşısı

300241902012

Kabakulak aşısı

300241902013

BCG aşısı

300241902014

Karma aşı (DBT)

300241902015

Kolera aşısı

300241902016

Tifo aşısı

300241902019

İnsanlar için kullanılan diğer aşılar

300242000000

Veterinerlikte kullanılan aşılar

300249000000

Toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri
ürünler; insanlar için ve veterinerlikte kullanılan aşılar HARİÇ

300251000000

Hücre tedavisi için hücre kültürleri (değiştirilmiş olsun olmasın)

300259000000

Hücre kültürleri (değiştirilmiş olsun olmasın); hücre tedavisi
için olanlar HARİÇ

300290100000

İnsan kanı

300290300000

Tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere
hazırlanmış hayvan kanı

300290900013

Hayvan sağlığında kullanılan başka yerde belirtilmemiş diğer
ürünler

300290900019

İnsan sağlığında kullanılan başka yerde belirtilmemiş diğer
ürünler

300310000000

Penisilanik asit bünyeli penisilinler ve türevleri veya
streptomisinIer ve türevlerini içerenler (dozlandırılmamış veya
perakende satış için olmayan)

300320000000

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle
karıştırılmış antibiyotik içeren ilaçlar (dozlandırılmamış veya
perakende satış için olmayan)

300331000000

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle
karıştırılmış insülin içeren ilaçlar (dozlandırılmamış veya
perakende satış için olmayan)

300339000000

Hormonları veya 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içeren
(antibiyotikler HARİÇ) diğer ilaçlar (dozlandırılmamış veya
perakende satış için olmayan)

300341000000

Efedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmamış veya
perakende satış için ambalajlanmamış

300342000000

Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmamış
veya perakende satış için ambalajlanmamış

300343000000

Norefedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmamış veya
perakende satış için ambalajlanmamış

300349000000

Alkaloidleri veya bunların türevlerini içeren diğer ilaçlar;
dozlandırılmamış veya perakende satış için ambalajlanmamış

300360000000

Anti-sıtma aktif maddelerini (Faslın 2 no.lu alt pozisyon notu)
içeren ilaçlar; dozlandırılmamış veya perakende olmayan

300390000000

Tedavide/korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle
karıştırılmış diğer ilaçlar (dozlandırılmamış veya perakende satış
için ambalajlanmamış)

300410000000

Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya türevleri,
streptomisinler veya türevlerini içeren ilaçlar (dozlandırılmış
veya perakende satış için)

300420000000

Antibiyotikleri içeren ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende
satış için ambalajlanmış)

300431000000

İnsülin içeren ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende satış için
ambalajlanmış)

300432000000

Böbreküstü bezi hormonlarını, türevlerini ve yapısal benzerlerini
içeren ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende için ambalajlanmış

300439000000

Hormonları veya 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içeren ve
hormon olarak kullanılan (antibiyotik değil) ilaçlar
(dozlandırılmış veya perakende)

300441000000

Efedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmış veya
perakende satış için ambalajlanmış

300442000000

Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmış
veya perakende satış için ambalajlanmış

300443000000

Norefedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmış veya
perakende satış için ambalajlanmış

300449000000

Alkaloidleri veya türevlerini içeren diğer ilaçlar; dozlandırılmış
veya perakende satış için ambalajlanmış

300450000000

Vitaminleri veya 29.36 Pozisyonundaki diğer ürünleri içeren
diğer ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende satış için
ambalajlanmış)

300460000000

Anti-sıtma aktif maddelerini (Faslın 2 no.lu alt pozisyon notu)
içeren ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende satış için
ambalajlanmış

300490000000

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya
karışık olmayan diğer ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende
satış için ambalajlanmış

300510000000

Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan
yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler

300590100011

Tıpta, cerrahide, dişçilikte/veterinerlikte kullanılan vatka ve
vatkadan mamul eşya (hidrofil pamuktan)

300590100019

Tıpta, cerrahide, dişçilikte/veterinerlikte kullanılan vatka ve
vatkadan mamul eşya (hidrofil pamuktan olanlar HARİÇ))

300590310011

Tıpta, cerrahide, dişçilikte/veterinerlikte kullanılan gaz bezleri
(tekstil maddelerden mamül)

300590310012

Tıpta, cerrahide, dişçilikte/veterinerlikte kullanılan tıbbi gaz
kompresler (tekstil maddelerden mamül)

300590310019

Tıpta, cerrahide, dişçilikte/veterinerlikte kullanılan gazlı diğer
eşya (tekstil maddelerden mamül)

300590500011

Alçılı sargı bezi (tekstil maddelerinden)

300590500012

Tıbbi üçgen sargı (tekstil maddelerinden)

300590500019

Tekstil maddelerinden yapılmış diğer sargı bezleri, bandaj,
sparadlar, vb.

300590991000

Tıbbi muşamba ve tafta angle (tekstil maddelerden mamül
olanlar HARİÇ)

300590999000

Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan diğer eczacılık maddeleri
(tekstil maddelerden mamül olanlar HARİÇ)

300630000011

Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri

300630000012

Radyografi muayeneleri için X ışınlarını geçirmeyen
müstahzarlar

300640000012

Çinko-fosfat siman (dişçilikte kullanılan dolgu malzemesi)

300650000000

İlk yardım kutuları ve setleri

300660000000

Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya spermisit
olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar

300670000000

Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar ya da fiziksel
muayeneler için jel müstahzarları

300693000000

Tanınmış klinik çalışmalarda kullanılmak üzere plasebolar ve
kör (veya çift kör) klinik deney kitleri (ölçülü dozlarda)

382211000000

Sıtma için bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya
teşhiste kullanılan reaktifler ve müstahzar reaktifler

382212000000

Zika ve Aedes cinsi sivrisineklerden geçen hastalıklar için bir
mesnet üzerinde bulunan lab./teşhiste kullanılan reaktifler ve
müstahzar reaktifler

382213000000

Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayini için bir mesnet
üzerinde bulunan laboratuvarlarda/teşhiste kullanılan reaktifler
ve müstahzar reaktifler

840710001011

Sivil hava taşıtları için kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı
doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor); silindir
hacmi <= 250 cm3

840710001012

Sivil hava taşıtları için kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı
doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor); silindir
hacmi > 250 cm3

840710009011

Diğer hava taşıtları için kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı
doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor); silindir
hacmi <= 250 cm3

840710009012

Diğer hava taşıtları için kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı
doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor); silindir
hacmi > 250 cm3

840910001000

Sivil hava taşıtlarında kullanılan motorların aksam ve parçaları

840910009000

Diğer hava taşıtlarında kullanılan motorların aksam ve parçaları

841111001000

Turbojetler; itici gücü <= 25 kN (sivil hava taşıtları için)

841111009000

Turbojetler; itici gücü <= 25 kN (sivil hava taşıtları için olanlar
HARİÇ)

841112101000

Turbojetler; 25 kN < itici gücü <= 44 kN (sivil hava taşıtları
için)

841112109000

Turbojetler; 25 kN < itici gücü <= 44 kN (sivil hava taşıtları için
olanlar HARİÇ)

841112301000

Turbojetler; 44 kN < itici gücü <= 132 kN (sivil hava taşıtları
için)

841112309000

Turbojetler; 44 kN < itici gücü <= 132 kN (sivil hava taşıtları
için olanlar HARİÇ)

841112801000

Turbojetler; itici gücü > 132 kN (sivil hava taşıtları için)

841112809000

Turbojetler; itici gücü > 132 kN (sivil hava taşıtları için olanlar
HARİÇ)

841121001000

Turbopropeller; gücü <= 1 100 kW (sivil hava taşıtları için)

841121009000

Turbopropeller; gücü <= 1 100 kW (sivil hava taşıtları için
olanlar HARİÇ)

841122201000

Turbopropeller; 1 100 kW < gücü <= 3 730 kW (sivil hava
taşıtları için)

841122209000

Turbopropeller; 1 100 kW < gücü <= 3 730 kW (sivil hava
taşıtları için olanlar HARİÇ)

841122801000

Turbopropeller; gücü > 3 730 kW (sivil hava taşıtları için)

841122809000

Turbopropeller; gücü > 3 730 kW (sivil hava taşıtları için
olanlar HARİÇ)

841191001000

Turbojetler ve turbopropellerler için aksam ve parçalar; sivil
hava taşıtlarında kullanılanlar için

841191009000

Turbojetler ve turbopropellerler için aksam ve parçalar; sivil
hava taşıtlarında kullanılanlar için olanlar HARİÇ

841210001000

Tepkili motorlar (turbojetler hariç); sivil hava taşıtlarında
kullanılanlar

841210009000

Tepkili motorlar (turbojetler hariç); sivil hava taşıtlarında
kullanılanlar HARİÇ

844331000000

Baskı, kopyalama veya faks fonksiyonlarının iki veya daha
fazlasını yapan, otomatik bilgi işlem makinalarına veya
networke bağlanabilen makinalar

844332101011

Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen
ink jet tipi yazıcılar; net baskı eni > 180 cm veya en az dört
baskı kafasına sahip olan

844332101019

Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen
ink jet tipi diğer yazıcılar

844332109011

Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen
matris tipi yazıcılar; sivil hava taşıtları için olanlar HARİÇ

844332109012

Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen
lazer tipi yazıcılar; sivil hava taşıtları için olanlar HARİÇ

844332109013

Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen
satır yazıcılar; sivil hava taşıtları için olanlar HARİÇ

844332109019

Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen
diğer yazıcılar; sivil hava taşıtları için olanlar HARİÇ

844332800000

Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen
diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları

847050000011

Satış noktası terminalleri (POS makinaları)

847130000000

Portatif otomatik bilgi işlem makinaları (en az bir merkezi işlem
birimi, bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı <= 10 kg)

847141001000

Aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem birimi ve bir giriş bir
çıkış birimi olan diğer otomatik bilgi işlem makinaları; sivil
hava taş. için

847141009000

Aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem birimi ve bir giriş bir
çıkış birimi olan diğer otomatik bilgi işlem makinaları; sivil
hava taş. İçin HARİÇ

847149001000

Sistem halinde getirilen diğer otomatik bilgi işlem makinaları;
sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

847149009000

Sistem halinde getirilen diğer otomatik bilgi işlem makinaları;
sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

847150001000

Diğer otomatik bilgi işlem makinaları için işleme birimleri; sivil
hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

847150009000

Diğer otomatik bilgi işlem makinaları için işleme birimleri; sivil
hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

847160601000

Otomatik bilgi işlem makinaları için klavyeler; sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

847160609000

Otomatik bilgi işlem makinaları için klavyeler; sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

847160701000

Otomatik bilgi işlem makinaları için diğer giriş birimleri ve
diğer çıkış birimleri; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus
olanlar

847160709011

Otomatik bilgi işlem makinaları için optik okuyucular; sivil
hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

847160709012

Otomatik bilgi işlem makinaları için manyetik kod okuyucular;
sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

847160709013

Otomatik bilgi işlem makinaları için ışıklı kalem; sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

847160709014

Otomatik bilgi işlem makinaları için mouse; sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

847160709015

Otomatik bilgi işlem makinaları için plotter (çizici); sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

847160709016

Otomatik bilgi işlem makinaları için digitizer; sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

847160709019

Otomatik bilgi işlem makinaları için diğer giriş birimleri ve
diğer çıkış birimleri; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus
olanlar HARİÇ

847170201000

Otomatik bilgi işlem makinaları için ana bellek birimleri; sivil
hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

847170209000

Otomatik bilgi işlem makinaları için ana bellek birimleri; sivil
hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

847170301000

Otomatik bilgi işlem makinaları için optik disk birimleri
(manyeto-optik olanlar dahil); sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya mahsus olanlar

847170309000

Otomatik bilgi işlem makinaları için optik disk birimleri
(manyeto-optik olanlar dahil); sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

847170501000

Otomatik bilgi işlem makinaları için hard disk sürücüsü; sivil
hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

847170509000

Otomatik bilgi işlem makinaları için hard disk sürücüsü; sivil
hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

847170701000

Otomatik bilgi işlem makinaları için diğer disk birimleri; sivil
hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

847170709000

Otomatik bilgi işlem makinaları için diğer disk birimleri; sivil
hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

847170801000

Otomatik bilgi işlem makinaları için manyetik teyp birimleri;
sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

847170809000

Otomatik bilgi işlem makinaları için manyetik teyp birimleri;
sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

847170981000

Otomatik bilgi işlem makinaları için diğer bellek birimleri; sivil
hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

847170989000

Otomatik bilgi işlem makinaları için diğer bellek birimleri; sivil
hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

847180000000

Otomatik bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri

847190000000

Manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod
şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri
işleyen makinalar

847329100000

84.70 Pozisyonundaki diğer makinalara ait birleştirilmiş
elektronik aksam, parça ve aksesuar

847330200000

84.71 Pozisyonundaki makinalara ait birleştirilmiş elektronik
aksam, parça ve aksesuar

847330800000

84.71 Pozisyonundaki makinalara ait diğer aksam, parça ve
aksesuar

847350200000

84.70 ila 84.72 Pozisyonlarındaki makinalardan iki/daha
fazlasında aynı derecede kullanılabilen birleştirilmiş elektronik
aksam, parça ve aksesuar

847350800000

84.70 ila 84.72 Pozisyonlarındaki makinalardan iki veya daha
fazlasında aynı derecede kullanılmaya uygun olan diğer aksam,
parça ve aksesuar

851711000000

Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları

851713000000

Akıllı telefonlar; hücresel ağlar veya diğer kablosuz ağlar için

851714000001

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) akıllı saatler (8517.62
alt pozisyonundakiler hariç)

851714000012

Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon
cihazları

851714000019

Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için diğer
telefonlar

851718000015

Kart, jeton, para vb. ödeme araçlarıyla çalışan telefon cihazları

851718000019

Diğer telefon cihazları

851761001000

Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus
baz istasyonları; hücresel ağ için olanlar

851761009000

Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus
baz istasyonları; hücresel ağ için olanlar HARİÇ

851762001000

Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya, çevirmeye ve vermeye
veya yeniden oluşturmaya mahsus makinalar; hücresel ağ için
olanlar

851762009000

Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya, çevirmeye ve vermeye
veya yeniden oluşturmaya mahsus makinalar; hücresel ağ için
olanlar HARİÇ

851769100000

Görüntülü telefon cihazları

851769200000

Kapalı devre konuşma sistemleri

851769300000

Telsiz telefon, telsiz telgraf için alıcı cihazlar

851769901000

Telgraf cihazları

851769909015

Alıcısı bulunan verici deniz ve kara telsiz telefon cihazları

851769909017

Alıcısı bulunan verici deniz uydu cihazları

851769909024

Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü
(100 miliwatt dan küçük) telsiz cihazları ve diğer amatör telsiz
cihazları

851769909025

Ortak kullanımlı (Trunking) telsiz cihazları (abone telsiz alıcıverici cihazları dahil)

851769909029

Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus
diğer cihazlar

851771000000

Her türlü antenler ve anten yansıtıcıları ve bunların aksamparçaları

851779000000

Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya
vermeye mahsus diğer cihazlar için diğer aksam ve parçalar

851810000000

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri

851821000000

Kabinine monte edilmiş tek hoparlör

851822000000

Ayni kabine monte edilmiş birden fazla hoparlör

851829001000

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus hoparlörler
(kabinine monte edilmiş olanlar HARİÇ)

851829009000

Hoparlörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
ve kabinine monte edilmiş olanlar HARİÇ

851830001000

Kulaklıklar ve bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör
içeren setler; sivil hava taşıtları için

851830009000

Kulaklıklar ve bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör
içeren setler; sivil hava taşıtları için olanlar HARİÇ

851840000000

ElektrikIi ses frekans yükseIteçIeri (amplifikatörIer)

851850000000

Takım halindeki ses yükselteçleri

851890003000

Mikrofonlar ve bunların mesnetlerine ait aksam ve parçalar

851890005000

Hoparlörlere ait aksam ve parçalar

851890006000

Telekomünikasyonda kullanılan mikrofon, hoparlör, kulaklık, ve
benzerleri için aksam ve parçalar

851890009000

8518 Pozisyonundaki diğer kulaklıklar, elektrikli ses frekansı
yükselteçleri ve amplikatörler için aksam ve parçalar

851920100000

Pikaplar; madeni para veya jetonla çalışanlar

851920910000

Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus lazer
okuma sistemli cihazlar; madeni para, banknot, banka kartları,
jeton, vb. ile çalışanlar

851920990011

Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus
makara tipi cihazlar; madeni para, banknot, banka kartları, jeton,
vb. ile çalışanlar

851920990019

Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer
cihazlar; madeni para, banknot, banka kartları, jeton, vb. ödeme
araçları ile çalışanlar

851930000000

Plak döndürücüler (pikaplar); madeni para veya jetonla
çalışanlar HARİÇ

851981000000

Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus
manyetik, optik veya yarı iletken mesnetleri kullanan cihazlar

851989000000

Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer
cihazlar

852110200000

Manyetik bantlı video kayıt veya gösterme cihazları; bant eni <=
1.3 cm, bant hızı <= 50 mm/sn bir devirde kaydeden/kaydedileni
tekrar gösteren

852110950000

Diğer manyetik bantlı video kayıt veya gösterme cihazları

852190000000

Diğer video kayıt veya kayıt gösterme cihazları

852210000000

Pick-up okuyucu kafalar

852290000000

Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus
cihazların, video kayıt veya gösterme cihazlarının diğer aksam
ve parçaları

852321000000

Manyetik şeritli kartlar; kayıt yapılmış olsun olmasın

852329150018

Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus manyetik
video bantları; kayıt yapılmamış olanlar

852329150029

Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus manyetik
diskler ve diğer manyetik bantlar; kayıt yapılmamış olanlar

852329900000

Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diğer manyetik
mesnetler; kayıt yapılmış olsun olmasın

852341100000

Lazer okuma sistemleri için optik diskler; kayıt yapılmamış,
silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi <= 900 megabaytı

852341300000

Lazer okuma sistemleri için optik diskler; kayıt yapılmamış,
silinebilenler hariç, 900 megabayt < kayıt kapasitesi <= 18
gigabayt

852341900000

Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus kayıt
yapılmamış diğer optik mesnetler

852351100000

Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus, katı hal kalıcı,
yarı iletken depolama aygıtları; kayıt yapılmamış

852352001000

Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus iki veya daha
fazla elektronik entegre devreli yarı iletken akıllı kartlar

852352009000

Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus yarı iletken
diğer akıllı kartlar

852411000000

Sürücüler veya kontrol devreleri içermeyen düz panel gösterge
modülleri (dokunmatik ekran içersin içermesin); likit kristalden
olanlar

852412000000

Sürücüler veya kontrol devreleri içermeyen düz panel gösterge
modülleri; organik ışık yayan diyotlardan (OLED) olanlar

852419000000

Sürücüler veya kontrol devreleri içermeyen diğer düz panel
gösterge modülleri (dokunmatik ekran içersin içermesin)

852491000000

Sürücüler veya kontrol devreleri içeren düz panel gösterge
modülleri (dokunmatik ekran içersin içermesin); likit kristalden
olanlar

852492000000

Sürücüler veya kontrol devreleri içeren düz panel gösterge
modülleri; organik ışık yayan diyotlardan (OLED) olanlar

852499000000

Sürücüler veya kontrol devreleri içeren diğer düz panel gösterge
modülleri (dokunmatik ekran içersin içermesin)

852550000011

Televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar

852550000012

Radyo yayınlarına mahsus verici cihazlar

852550000013

Radyolink ve uydu verici cihazlar (Uplink cihazları dahil)

852550000019

Radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici diğer cihazlar

852560000015

Alıcısı bulunan verici televizyon cihazları (aktarıcılar)

852560000017

Alıcısı bulunan verici kara radyolink veya uydu cihazları
(Uplink cihazları dahil)

852560000029

Radyo veya televizyon yayınlarına mahsus alıcısı bulunan verici
diğer cihazlar

852581000000

Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici
kameralar; bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen
yüksek hızlı olanlar

852582000000

Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici
kameralar; bu faslın 2 nolu alt pozisyon notunda belirtilmiş
olanlar

852583000000

Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici
kameralar; bu faslın 3 nolu alt pozisyonunda belirtilen gece
görüş için kullanılanlar

852589000000

Diğer televizyon kameraları, diğer dijital kameralar ve görüntü
kaydedici diğer kameralar

852610000011

Telsiz altimetreleri

852610000012

Meteorolojik radarlar

852610000019

Diğer radar cihazları

852691200000

Seyrüsefer için telsiz alıcılar

852691800011

Seyrüsefer için istikamet bulucular

852691800013

Seyrüsefer için uydu telsiz alıcıları

852691800019

Seyrüsefer için yardımcı telsiz diğer cihazlar

852692002000

Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları, sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

852692009014

Uzaktan kumanda etmeye mahsus kablosuz ateşleme/tetikleme
sistemleri

852692009019

Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz diğer cihazlar; sivil
hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

852712000000

Cep tipi radyo kasetçalar

852713000000

Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı
cihazlar; ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz
ile birlikte olan

852719000000

Harici bir güç kaynağı olmaksızın, çalışan radyo yayınlarını alıcı
diğer cihazlar

852721200000

Motorlu taşıtlar için, güç kaynağı harici, lazer okuma sistemli,
sesi kaydeden veya veren, Numerik Radyo Data sinyal alan ve
çözen cihazlar

852721520000

Motorlu taşıtlar için, güç kaynağı harici, kaset tipi analog ve
dijital okumalı, sesi kaydeden/veren, Numerik Radyo Data
sinyal alan-çözen cihazlar

852721590000

Motorlu taşıtlar için, güç kaynağı harici, sesi kaydeden veya
veren, Numerik Radyo Data sinyal alan ve çözen diğer cihazlar

852721700000

Motorlu taşıtlar için, güç kaynağı harici, lazer okuma sistemli,
sesi kaydeden veya veren, radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar

852721920000

Motorlu taşıtlar için, güç kaynağı harici, kaset tipi analog ve
dijital okumalı, sesi kaydeden veya veren, radyo yayınlarını alıcı
diğer cihazlar

852721980000

Motorlu taşıtlar için, güç kaynağı harici, sesi kaydeden veya
veren, radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar

852729000000

Motorlu taşıtlar için, güç kaynağı harici, radyo yayınlarını alıcı
diğer cihazlar

852791000000

Harici bir güç kaynağı ile çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer
cihazlar; ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz
ile birlikte olan

852792000000

Harici bir güç kaynağı ile çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer
cihazlar; ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar veren cihazı olmayıp
saati olanlar

852799000000

Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar

852842000000

Katod ışını lambalı monitörler; 84.71 pozisyonundaki otomatik
bilgi işlem makinaları ile kullanılmak üzere tasarlanmış ve
bunlara bağlanabilen

852849000000

Katod ışını lambalı diğer monitörler

852852100000

Diğer monitörler; Sadece veya esas itibariyle 84.71
pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında
kullanılan

852852910000

LCD monitörler; 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem
makinaları ile kullanılmak üzere tasarlanmış ve doğrudan
bunlara bağlanabilen

852852990000

Diğer monitörler; 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem
makinaları ile kullanılmak üzere tasarlanmış ve doğrudan
bunlara bağlanabilen

852859000000

Diğer monitörler

852862000000

Projektörler; 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem
makinaları ile kullanılmak üzere tasarlanmış ve doğrudan bu
makinalara bağlanabilen

852869200000

Siyah beyaz veya diğer tek renkli diğer projektörler

852869800000

Renkli diğer projektörler

852871110000

Otomatik bilgi işlem makinalarının içine yerleştirilmeye mahsus
elektronik montaj görüntü (video) tunerleri

852871150000

İnternete erişim modemli ve interaktif bilgi değişim
fonksiyonlu, tv sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci aygıtı olan
görüntü (video) tunerleri

852871190011

Video görüntü veya ekranı içerecek şekilde tasarlanmamış uydu
TV yayınlarını almaya mahsus görüntü (video ) tunerleri

852871190019

Video görüntü veya ekranı içerecek şekilde tasarlanmamış diğer
görüntü (video ) tunerleri

852871910000

İnternete erişim modemli ve interaktif bilgi değişim
fonksiyonlu, tv sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci aygıtlı
diğer televizyon alıcı cihazları

852871990000

Video görüntü veya ekranı içerecek şekilde tasarlanmamış olan
diğer televizyon alıcı cihazları

852872100000

Renkli teleprojektörler

852872200000

Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olan
renkli diğer televizyon alıcı cihazları

852872300000

İçinde resim tüpü olan renkli diğer televizyon alıcı cihazları

852872400000

Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olan renkli diğer
televizyon alıcı cihazları

852872600000

Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olan renkli diğer
televizyon alıcı cihazları

852872800000

Renkli diğer televizyon alıcı cihazları

852873000000

Siyah beyaz veya diğer tek renkli olan diğer televizyon alıcı
cihazları

852910110000

Motorlu araçlara monte edilecek cihazlar ve portatif cihazlar için
teleskopik veya kamçı tipi antenler

852910301000

Harici radyo ve televizyon alıcı antenleri; sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya mahsus olanlar

852910309000

Harici radyo ve televizyon alıcı antenleri; sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

852910651000

Radyo ve televizyon alıcıları için dahili antenler (monte
edilmişler dahil); sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus
olanlar

852910659000

Radyo ve televizyon alıcıları için dahili antenler (monte
edilmişler dahil); sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus
olanlar HARİÇ

852910691000

Diğer antenler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus
olanlar

852910699011

Radyo - televizyon verici antenleri

852910699013

Uydu ve radyolink alıcı ve verici cihazlarının antenleri

852910699018

Diğer antenler

852910801000

Anten filtreleri ve separatörler; sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya mahsus olanlar

852910809000

Anten filtreleri ve separatörler; sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

852910951000

Antenlerle kullanılan diğer cihazlar ve antenler için diğer aksam
ve parçalar; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

852910959011

Antenleri yönlendirmeye mahsus rotor sistemleri; sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

852910959019

Antenlerle kullanılan diğer cihazlar ve antenler için diğer aksam
ve parçalar; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
HARİÇ

852990150000

8528.72 veya 8528.73 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait organik
LED modüller ve organik LED paneller

852990180000

8524.11.00 ve 8524.91.00 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait
aksam ve parçalar

852990200000

8525 81 00, 8525 82 00, 8525 83 00 ve 8525 89 00, 8525 60 00,
8528 42 00, 8528 52 10 ve 8528 62 00 alt pozisyonlarındaki
cihazların aksam-parçaları

852990400000

Sadece veya esas itibariyle 85.24 ila 85.28 pozisyonlarında yer
alan diğer cihazlara mahsus kabinler ve mobilyalar

852990651000

85.26'daki cihazların iki/daha fazla aksam ve parçanın biraraya
getirilerek bağlanması/birleştirilmesiyle oluşan elektronik
montaj ve yarı montajları

852990659000

Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer
alan diğer cihazlara mahsus birleştirilmiş elektronik aksam ve
parçalar

852990910000

LED arka ışık modülleri (8525 ila 8528 için); monte edilmiş,
ışık aydınlatması olarak kullanılan (ayrıntı için Resmi Gazeteye
bakınız)

852990920000

8525.81, 8525.82, 8525.83 ve 8525.89 Alt pozisyonlarındaki
televizyon kameraları ve 8527 ile 85.28 pozisyonlarındaki
cihazlar için aksam ve parçalar

852990971000

85.26'daki cihazların iki/daha fazla aksam ve parçanın biraraya
getirilerek bağlanması/birleştirilmesiyle oluşan diğer montaj ve
yarı montajları

852990979000

Sadece veya esas itibariyle 85.24 ila 85.28 pozisyonlarında yer
alan diğer cihazlara mahsus diğer aksam ve parçalar

853110300011

Binalar için gaz alarm cihazları

853110300019

Binalarda kullanıma mahsus hırsızlığa veya yangına karşı
alarmlar ve benzeri cihazlar; gaz alarm cihazları HARİÇ

853110950000

Hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar ve benzeri cihazlar;
binalarda kullanıma mahsus olanlar HARİÇ

853223000011

Seramik dielektrikli sabit kondansatörler (tek katlı); bağlantı
bacakları olanlar

853223000019

Seramik dielektrikli sabit kondansatörler (tek katlı); bağlantı
bacakları olanlar HARİÇ

853224000000

Seramik dielektrikli sabit kondansatörler (çok katlı)

853400110011

Sadece iletken ve temas elemanlarını içeren çok katlı elastiki
devreler

853400110019

Sadece iletken ve temas elemanlarını içeren çok katlı devreler;
elastiki olanlar HARİÇ

853400190011

Sadece iletken ve temas elemanlarını içeren elastiki devreler;
çok katlı devreler HARİÇ

853400190019

Sadece iletken ve temas elemanlarını içeren devreler; elastiki
devreler ve çok katlı devreler HARİÇ

853400900011

Diğer pasif elemanlı kalın film devreleri

853400900019

Diğer pasif elemanlı diğer baskı devreler

853670001000

Optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için plastikten
konnektörler

853670002000

Optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için seramikten
konnektörler

853670003000

Optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için bakırdan
konnektörler

853670005000

Optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için demir veya
çelikten konnektörler

854011000000

Televizyon alıcıları için katod ışınlı renkli görüntü tüpleri [katod
ışınlı görüntü (video) monitör tüpleri dahil]

854012000000

Televizyon alıcıları için katod ışınlı siyah beyaz veya diğer tek
renkli görüntü tüpleri [katod ışınlı görüntü (video) monitör
tüpleri dahil]

854020100000

Televizyon kamera tüpleri

854020800000

Görüntü çeviricileri, görüntü yoğunlaştırıcıları ve diğer foto
katod tüpleri

854040000000

Tek renkli veri-grafik gösterge tüpleri ve fosfor ekran noktaları
< 0.4 mm olan renkli veri-grafik gösterge tüpleri

854060000000

Diğer katod ışınlı tüpler

854071000000

Magnetronlar

854079000011

Seyyar dalga tüpleri (TWT)

854079000019

Diğer mikro dalga tüpleri (örneğin; klistronlar, karsinötronlar)
(ızgara ile kumanda edilebilen tüpler hariç)

854081000011

Alıcı veya yükseltici valfler

854081000012

Alıcı veya yükseltici tüpler

854089000011

Vakumlu gösterge tüpleri

854089000019

Diğer gösterge tüpleri

854089000029

Diğer valfler ve tüpler

854091000011

Katod ışınlı tüpler için saptırma (defleksiyon) bobinleri

854091000019

Katod ışınlı tüpler için aksam ve parçalar; saptırma
(defleksiyon) bobinleri HARİÇ

854099000000

Sıcak katodlu, soğuk katodlu veya foto katodlu valfler ve
lambalar için aksam ve parçalar

854110000011

Chip halinde kesilmiş diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan
diyodlar (LED) hariç)

854110000012

Bacakları takılmış diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan
diyodlar (LED) hariç)

854110000019

Diğer diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan diyodlar (LED)
hariç)

854121000011

Chip halinde kesilmiş transistörler (ışığa duyarlı olanlar hariç);
gücü < 1 W

854121000012

Bacakları takılmış transistörler (ışığa duyarlı olanlar hariç); gücü
<1W

854121000019

Diğer transistörler (ışığa duyarlı olanlar hariç); gücü < 1 W

854129000011

Chip halinde kesilmiş transistörler (ışığa duyarlı olanlar hariç);
gücü >= 1 W

854129000012

Bacakları takılmış transistörler (ışığa duyarlı olanlar hariç); gücü
>= 1 W

854129000019

Diğer transistörler (ışığa duyarlı olanlar hariç); gücü >= 1 W

854130000011

Tristörler (ışığa duyarlı olanlar hariç)

854130000012

Diyaklar (ışığa duyarlı olanlar hariç)

854130000013

Triyaklar (ışığa duyarlı olanlar hariç)

854141000000

Işık yayan diyodlar (LED)

854142000000

Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda
düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler

854143000000

Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş
fotovoltaik hücreler

854149000012

Fotodiyodlar, fototransistörler, fototristörler veya optik bağlaçlar
(fotocouples)

854149000013

Varaktörler

854149000019

Işığa duyarlı diğer yarı iletken cihazlar

854151000000

Yarı iletken tabanlı dönüştürücüler

854159000011

Chip halinde kesilmiş yarı iletken devre elemanları

854159000012

Bacakları takılmış yarı iletken devre elemanları

854159000019

Diğer yarı iletken tertibat

854160000011

Monte edilmiş kristal ve seramikten filtreler

854160000019

Monte edilmiş diğer piezoelektrik kristaller

854190000000

Diyod, yarı iletken tertibat, ışık yayan diyodlar (LED) ve monte
edilmiş piezo elektrik kristaller için aksam ve parçalar

854231110000

İşlemci ve kontrolör olarak kullanılan çok komponentli
elektronik entegre devreler(MCO); 2022 için faslın 12 (b)(3,4)
notu, öncesi faslın 9 (b)(3,4)

854231190000

İşlemci ve kontrolör olarak kullanılan diğer elektronik entegre
devreler; 2022 için faslın 12 (b)(3,4) notunda belirtilenler,
öncesi faslın 9 (b)(3,4)

854231900000

İşlemci ve kontrolör olarak kullanılan diğer elektronik entegre
devreler

854232110000

Çok komponentli elektronik entegre devreli (MCO) bellekler;
2022 için faslın 12 (b)(3,4) notunda belirtilenler, öncesi faslın 9
(b)(3,4)

854232190000

Diğer elektronik entegre devreli bellekler; 2022 için faslın 12
(b)(3,4) notunda belirtilenler, öncesi faslın 9 (b)(3,4)

854232310000

Dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM'lar); bellek
kapasitesi <= 512 Mbit

854232390000

Dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM'lar); bellek
kapasitesi > 512 Mbit

854232450000

Statik rastgele erişim ana bellekler (S-RAM'lar) ( rasgele
erişimli ön bellekler (cache-RAM'lar) dahil)

854232550000

UV ile silinebilen , programlanabilen, sadece okunabilen
bellekler (EPROM'lar)

854232610000

Elektrikle silinebilen, programlanabilen ve sadece okunabilen
flash bellekler (E2PROM'lar); bellek kapasitesi: <= 512 Mbit

854232690000

Elektrikle silinebilen, programlanabilen ve sadece okunabilen
flash bellekler (E2PROM'lar); bellek kapasitesi: > 512 Mbit

854232750000

Elektrikle silinebilen, programlanabilen ve sadece okunabilen
diğer bellekler (E2PROM'lar)

854232900000

Elektronik entegre devreli diğer bellekler

854233100000

Çok komponentli elektronik entegre devreli (MCO) yükselteçler

854233900000

Elektronik entegre devreli diğer yükselteçler

854239110000

Çok komponentli diğer elektronik entegre devreler (MCO);
2022 için faslın 12 (b)(3,4) notunda belirtilenler, öncesi faslın 9
(b)(3,4)

854239190000

Diğer elektronik entegre devreler; 2022 için faslın 12 (b)(3,4)
notunda belirtilenler, öncesi faslın 9 (b)(3,4)

854239900000

Diğer elektronik entegre devreler

854290000000

Elektronik entegre devreler için aksam ve parçalar

880100100000

Balonlar, hava gemileri, planörler, delta kanatlı planörler

880100900000

Motorsuz diğer hava taşıtları

880211000000

Helikopter (2022 yılı ve sonrası için insansız olanlar HARİÇ);
boş haldeki ağırlıkları <= 2 000 kg

880212000000

Helikopter (2022 yılı ve sonrası için insansız olanlar HARİÇ);
boş haldeki ağırlıkları > 2 000 kg

880220001000

Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak ithal olunan özel
yapıdaki uçaklar (2022 yılı ve sonrası için insansız olanlar
HARİÇ); boş ağırlıkları <=2000kg

880220002000

Yolcu taşımaya mahsus uçaklar (2022 yılı ve sonrası için
insansız olanlar HARİÇ); boş haldeki ağırlıkları <= 2 000 kg

880220009000

Diğer uçaklar ve diğer hava taşıtları (2022 yılı ve sonrası için
insansız olanlar HARİÇ); boş haldeki ağırlıkları <= 2 000 kg

880230001000

Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak ithal olunan özel
yapıdaki uçaklar (2022 ve sonrası için insansız olanlar HARİÇ);
2 000 kg < boş <= 15 000 kg

880230002000

Yolcu taşımaya mahsus uçaklar (2022 yılı ve sonrası için
insansız olanlar HARİÇ); 2 000 kg < boş haldeki ağırlıkları <=
15 000 kg

880230009000

Diğer uçaklar ve diğer hava taşıtları (2022 yılı ve sonrası için
insansız olanlar HARİÇ); 2 000 kg < boş haldeki ağırlıkları <=
15 000 kg

880240001000

Yolcu taşımaya mahsus uçaklar (2022 yılı ve sonrası için
insansız olanlar HARİÇ); boş haldeki ağırlıkları > 15 000 kg

880240009000

Diğer uçaklar ve diğer hava taşıtları (2022 yılı ve sonrası için
insansız olanlar HARİÇ); boş haldeki ağırlıkları > 15 000 kg

880260110000

Telekomünikasyon uyduları

880260190000

Uzay araçları; telekomünikasyon uyduları HARİÇ

880260900000

Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları

880610100000

İnsansız hava taşıtları; yolcu taşımak için dizayn edilmiş, boş
haldeki ağırlıkları <= 2000 kg

880610900000

İnsansız hava taşıtları; yolcu taşımak için dizayn edilmiş, boş
haldeki ağırlıkları > 2000 kg

880621100000

8525.89 alt pozisyonunda yer alan cihazlarla kalıcı olarak
entegre edilerek donatılmış çoklu rotorlar; kalkış ağırlığı<=250
g (ayrıntı Resmi Gazetede)

880621900000

Sadece uzaktan kumanda ile uçuş yapan insansız diğer hava
taşıtları; maksimum kalkış ağırlığı <= 250 g

880622100000

8525.89 alt pozisyonunda yer alan cihazlarla kalıcı entegre
edilerek donatılmış çoklu rotorlar; 250g < kalkış ağırlığı <= 7kg
(ayrıntı Resmi Gazetede)

880622900000

Sadece uzaktan kumanda ile uçuş yapan insansız diğer hava
taşıtları; 250 g < maksimum kalkış ağırlığı <= 7 kg

880623000000

Sadece uzaktan kumanda ile uçuş yapan insansız hava taşıtları; 7
kg < maksimum kalkış ağırlığı <= 25 kg

880624000000

Sadece uzaktan kumanda ile uçuş yapan insansız hava taşıtları;
25 kg < maksimum kalkış ağırlığı <= 150 kg

880629100000

Sadece uzaktan kumanda ile uçuş yapan insansız hava taşıtları;
150 kg < boş haldeki ağırlıkları <= 2000 kg

880629200000

Sadece uzaktan kumanda ile uçuş yapan insansız hava taşıtları;
boş haldeki ağırlıkları > 2000 kg

880691000000

İnsansız diğer hava taşıtları; sadece uzaktan kumanda ile uçuş
yapanlar HARİÇ, maksimum kalkış ağırlığı <= 250 g

880692000000

İnsansız diğer hava taşıtları; sadece uzaktan kumanda ile uçuş
yapanlar HARİÇ, 250 g < maksimum kalkış ağırlığı <= 7 kg

880693000000

İnsansız diğer hava taşıtları; sadece uzaktan kumanda ile uçuş
yapanlar HARİÇ, 7 kg < maksimum kalkış ağırlığı <= 25 kg

880694000000

İnsansız diğer hava taşıtları; sadece uzaktan kumanda ile uçuş
yapanlar HARİÇ, 25 kg < maksimum kalkış ağırlığı <= 150 kg

880699100000

İnsansız diğer hava taşıtları; sadece uzaktan kumanda ile uçuş
yapanlar HARİÇ, 150 kg < boş haldeki ağırlıkları <= 2000 kg

880699200000

İnsansız diğer hava taşıtları; sadece uzaktan kumanda ile uçuş
yapanlar HARİÇ, boş haldeki ağırlıkları > 2000 kg

880710000000

88.01, 88.02 veya 88.06 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının
pervaneleri ve rotorları ve bunların aksam ve parçaları

880720000000

88.01, 88.02 veya 88.06 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının iniş
takımları ve bunların aksam ve parçaları

880730000000

Uçak, helikopter veya insansız hava taşıtlarının díğer aksam ve
parçaları

880790100000

Uçurtmalı balonlara ait aksam ve parçalar

880790210000

Telekomünikasyon uydularına ait aksam ve parçalar

880790290000

Uzay araçlarının aksam ve parçaları; telekomünikasyon
uydularına ait aksam ve parçalar HARİÇ

880790300000

Uzay aracını fırlatıcı araçlarının ve yörünge-altı araçlarının
aksam ve parçaları

880790900000

88.01, 88.02 veya 88.06 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının
diğer aksam ve parçaları

900211001000

Camdan objektif mercekleri; kamera, projektör, fotoğraf veya
sinematografik büyültme veya küçültme cihazlarına mahsus
olanlar

900211009000

Diğer maddelerden objektif mercekleri; kamera, projektör,
fotoğraf veya sinematografik büyültme veya küçültme
cihazlarına mahsus olanlar

900510000000

Çift gözlü dürbünler

900580001000

Tek gözlü dürbünler

900580009011

Optik teleskoplar

900580009019

Diğer astronomi aletleri

900590001000

Dürbünler için aksam, parça ve aksesuar (mesnetleri dahil)

900590009000

Diğer optik teleskoplar, diğer astronomi aletleri için aksam,
parça ve aksesuar (mesnetleri dahil)

900630000000

Fotoğraf makinaları; denizaltı, hava haritacılığı, iç organların
tıbbi/cerrahi amaçla incelenmesi, adli tıp/kriminolojik mukayese
için kullanılanlar

900640000000

Anında fotoğraf veren fotoğraf makinaları

900653100000

Genişliği 35 mm olan rulo halindeki filmler için kullanılıp
atılabilir (dispozıbıl) ftoğraf makinaları

900653800000

Genişliği 35 mm. olan rulo halindeki filmler için diğer fotoğraf
makinaları

900659000000

Diğer fotoğraf makineleri

900661000000

Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus deşarj
lambalı cihazlar (elektronik flaşlar)

900669001000

Fotoğrafçılıkta kullanılan flaş lambaları, flaş küpleri ve
benzerleri

900669009000

Fotoğrafçılıkta flash ışığı meydana getirmeye mahsus diğer
cihazlar

900691000000

Fotoğraf makinalarına ait aksam, parça ve aksesuar

900699001000

Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlara
ait aksam, parça ve aksesuar

900699009000

Flaş lambalarına ait aksam, parça ve aksesuar

900710000000

Sinema kameraları

900720000000

Sinema projektörleri

900791000000

Sinema kameralarına ait aksam, parça ve aksesuar

900792000000

Sinema projektörlerine ait aksam, parça ve aksesuar

900850000000

Sabit görüntü projektörleri ve fotoğraf büyültücü veya küçültücü
cihazlar (sinematografik olanlar hariç)

900890001000

Sabit görüntü projektörleri (sinematografik olanlar hariç) için
aksam, parça ve aksesuar

900890009000

Fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlar (sinematografik
olanlar hariç) için aksam, parça ve aksesuar

901010001011

Rulo haldeki fotoğrafik film ve kağıtlarını otomatik olarak
develope etmeye mahsus fotoğraf laboratuvarlarında
kullanılanlar cihazlar

901010001019

Develope edilmiş rulo haldeki fotoğrafik film ve kağıtlarını,
fotoğraf laboratuvarlarında rulo haldeki fotoğrafik kağıtlara
basan malzeme ve cihazlar

901010009011

Rulo haldeki sinema filmlerini otomatik olarak develope etmeye
mahsus cihazlar

901010009019

Rulo haldeki fotoğraf film ve kağıtlarını otomatik develope eden
veya develope edilmişleri rulo haldeki fotoğrafik kağıtlara basan
diğer cihazlar

901050001011

Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılan, fotoğraf filmleri için
montaj cihazları

901050001019

Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılan diğer malzeme ve
cihazlar

901050009011

Sinema filmi montaj cihazı

901050009012

Sinema filmlnin kopyasını çıkarmaya mahsus cihazlar

901050009013

Filmler için laklama ve çizgi gidermeye mahsus cihazlar

901050009019

Filmler için diğer malzeme ve cihazlar ve negatoskoplar

901060000000

Projeksiyon perdeleri

901090200000

Sinema veya fotoğraf laboratuvarları için diğer malzeme ve
cihazlar, negatoskoplar (9010.50) ve projeksiyon perdeleri
(9010.60) için aksam ve parçalar

901090800000

9010 pozisyonundaki, fotoğraf laboratuvarlarında kullanılan
diğer alet ve cihazlar için aksam ve parçalar

901110000000

Stereoskopik mikroskoplar; kombine halde

901120100000

Fotomikrografik mikroskoplar; yarı iletken diskler veya ağın
taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak tasarlanmış cihazlarla
donatılmış

901120900011

Fotomikrografı cihazlarıyla beraber olan kombine haldeki optik
mikroskoplar

901120900012

Sinefotomikrografı cihazlarıyla beraber olan kombine haldeki
optik mikroskoplar

901120900013

Mikroprojeksiyon cihazlarıyla beraber olan kombine haldeki
optik mikroskoplar

901180000011

Ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılan kombine haldeki optik
mikroskoplar

901180000019

Kombine haldeki optik diğer mikroskoplar

901190000000

Kombine haldeki optik mikroskoplara (fotomikrografı,
sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon miksoskopları dahil)
ait aksam, parça ve aksesuar

901210000000

Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazları

901290000000

Mikroskoplara (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon
cihazlarına ait aksam, parça ve aksesuar

901310100000

84, 85 ve 90. fasıllardaki alet, cihaz veya tertibatın aksam ve
parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar

901310900011

Silahlar için teleskopik dürbünler

901310900012

Periskoplar

901310900019

Silahlar için diğer teleskopik aletler

901320000010

Silahlar için lazerler

901320000090

Lazerler (lazer diyodları hariç); silahlar için olanlar hariç

901380000000

Diğer optik alet ve cihazlar

901390050000

Silahlara takılacak teleskopik dürbünlere veya periskoplara ait
aksam, parça ve aksesuar

901390800000

Lazerler ve diğer optik alet ve cihazlar için aksam, parça ve
aksesuar

901410000000

Pusulalar

901420201100

Elektrikli veya elektronik ataletsel seyrüsefer alet ve cihazları;
sivil hava taşıtları için

901420201900

Elektrikli veya elektronik ataletsel seyrüsefer alet ve cihazları;
sivil hava taşıtları için olanlar HARİÇ

901420209100

Diğer ataletsel seyrüsefer alet ve cihazları; sivil hava taşıtları
için

901420209900

Diğer ataletsel seyrüsefer alet ve cihazları; sivil hava taşıtları
için olanlar HARİÇ

901420801000

Hava veya uzay seyrüseferlerine mahsus elektrikli veya
elektronik diğer alet ve cihazlar

901420809000

Hava veya uzay seyrüseferlerine mahsus diğer alet ve cihazlar

901480001000

Diğer seyrüseferler için akustik iskandil aletleri, ultrasonik
iskandil aletleri ve ultrasonik dedektörler

901480009011

Deniz ve nehir seyrüseferlerinde kullanılan elektronik alet ve
cihazlar

901480009019

Diğer seyrüseferler için alet ve cihazlar

901490001100

Sivil hava taşıtlarında kullanılan elektrikli veya elektronik
pusula ve diğer seyrüsefer alet ve cihazlar için aksam, parça ve
aksesuar

901490001900

Sivil hava taşıtlarında kullanılan diğer pusula ve diğer
seyrüsefer alet ve cihazları için aksam, parça ve aksesuar

901490009100

Diğer seyrüseferler için akustik iskandil aletleri, ultrasonik
iskandil aletleri ve ultrasonik dedektörlere ait aksam, parça ve
aksesuar

901490009900

Diğer seyrüseferler için alet ve cihazlara ait aksam, parça ve
aksesuar

901510001000

Telemetreler; elektrikli olanlar

901510009000

Telemetreler; elektrikli olanlar HARİÇ

901520001000

Teodolitler ve takimetreler (takeometreler); elektrikli olanlar

901520009000

Teodolitler ve takimetreler (takeometreler); elektrikli olanlar
HARİÇ

901530100000

Seviye tesbit aletleri (nivolar); elektronik olanlar

901530901000

Seviye tesbit aletleri (nivolar); elektrikli olanlar

901530909000

Seviye tesbit aletleri (nivolar); elektrikli olanlar ve elektronik
olanlar HARİÇ

901540001000

Fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları; elektrikli olanlar

901540009000

Fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları; elektrikli olanlar HARİÇ

901580200011

Meteorolojiye ait alet ve cihazlar

901580200012

Jeofiziğe ait alet ve cihazlar

901580200019

Hidrolojiye ait alet ve cihazlar

901580401011

Jeodeziye ait alet ve cihazlar; elektrikli olanlar

901580401019

Topografi, arazi veya seviye ölçme ve hidrografı için alet ve
cihazlar; elektrikli olanlar

901580409011

Jeodeziye ait alet ve cihazlar; elektrikli olanlar HARİÇ

901580409019

Topografi, arazi veya seviye ölçme ve hidrografı için alet ve
cihazlar; elektrikli olanlar HARİÇ

901580801000

Oşinografide kullanılan alet ve cihazlar; elektrikli olanlar

901580809000

Oşinografide kullanılan alet ve cihazlar; elektrikli olanlar
HARİÇ

901590001011

Meteorolojide kullanılan elektrikli veya elektronik alet ve
cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar

901590001019

Arazi ölçme, hidrografi, oşinografi, hidroloji veya jeofizik için
elektrikli/elektronik alet ve cihazlar ve telemetreler için aksamparça-aksesuar

901590009000

Arazi ölçme, hidrografi, oşinografi, hidroloji, meteoroloji veya
jeofizik için diğer alet ve cihazlar ve diğer telemetreler için
aksam-parça-aksesuar

901600101000

Hassas teraziler (hassasiyeti <= 5 santigram); elektrikli veya
elektronik olanlar

901600109000

Hassas teraziler (hassasiyeti <= 5 santigram); elektrikli veya
elektronik olanlar HARİÇ

901600901000

Hassas teraziler (hassasiyeti <= 5 santigram) için aksam, parça
ve aksesuar; elektrikli veya elektronik olanlar için

901600909000

Hassas teraziler (hassasiyeti <= 5 santigram) için aksam, parça
ve aksesuar; elektrikli veya elektronik olanlar için HARİÇ

901730001000

Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar; elektrikli veya
elektronik olanlar

901730009000

Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar; elektrikli veya
elektronik olanlar hariç

901780101000

Uzunluk ölçmek için ölçü çubukları, şerit metreler ve bölmeli
cetveller; elektrikli veya elektronik olanlar

901780109011

İmali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış şerit metreler

901780109019

Şerit metreler; elektrikli veya elektronik olanlar HARİÇ

901780109029

Uzunluk ölçmek için ölçü çubukları ve bölmeli cetveller;
elektrikli veya elektronik olanlar HARİÇ

901780901000

Uzunluk ölçmek için diğer ölçüm cihazları; elektrikli veya
elektronik olanlar

901780909000

Uzunluk ölçmek için diğer ölçüm cihazları; elektrikli veya
elektronik olanlar HARİÇ

901790001000

Resim/çizim/hesap yapmaya mahsus alet ve elde kullanılan
uzunluk ölçü aletleri için aksam, parça ve aksesuar;
elektrikli/elektronik olanlar için

901790009000

Resim/çizim/hesap yapmaya mahsus alet ve elde kullanılan
uzunluk ölçü aletleri için aksam, parça ve aksesuar;
elektrikli/elektronik olanlar için HARİÇ

901811000000

Elektrokardiyograflar (EKG)

901812000000

Ultrasonik tetkik cihazları

901813000000

Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları

901814000000

Sintigrafi cihazları

901819100000

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan, iki veya
daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi için izleme
tertibatı

901819900011

Elektroensefaloğraf cihazları (EEG)

901819900012

Fiberaskoplar (monitörlü kameralı olsun olmasın)

901819900013

Fonokardiyograf ve kardiyoskoplar

901819900014

Elektromiyografi (EMG)

901819900019

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan diğer
elektro teşhis cihazları

901820000000

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan morötesi
veya kızılötesi ışınlı cihazlar

902140000000

İşitme engellilerin işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar
(aksam, parça ve aksesuar hariç)

902150000011

Dahili kalp pilleri

902150000012

Harici kalp pilleri

902190100000

İşitme engellilerin işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazların
aksam, parça ve aksesuarı

902190900013

Suni uzuvları tamamlayıcı aksam ve parçalar

902190900014

Görme engelliler için yardımcı elektronik cihazlar

902190900019

Vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla kullanılan
diğer cihazlar ve diğer aksam ve parçalar

902212000000

Bilgisayarlı tomografi cihazları

902213000000

Dişçiliğe mahsus X ışınlı cihazlar

902214000000

Tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için X ışınlı
diğer cihazlar

902219000000

Diğer amaçlar için kullanılan X ışınlı cihazlar

902221000000

Alfa, beta, gama veya iyonlaştırıcı ışınlı cihazlar; tıbbi, cerrahi,
dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olanlar

902229000000

Alfa, beta, gama veya iyonlaştırıcı ışınlı cihazlar; tıbbi, cerrahi,
dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olanlar HARİÇ

902230000000

X ışın tüpleri

902290200000

X-Işını kullanarak çalışan aletlere ait aksam parça ve aksesuar

902290800011

Radyoskopi (floroskopi) cihazlarına ait aksam parça ve aksesuar

902290800019

X -ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol
panoları ve masaları, ekranlar, muayene veya tedavi masası,
koltuk vb. ve aksam-parça

902410200000

Metalleri üniversal (çok amaçlı) veya çekme deney ve
kontrollerine mahsus makina ve cihazlar

902410400000

Metallerin sertlik deney ve kontrollerine mahsus makina ve
cihazlar

902410801000

Metallerin dayanıklılık, mukavemet, elastikiyet veya diğer
mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye mahsus
elektrikli makina ve cihazlar

902410809000

Metallerin dayanıklılık, mukavemet, elastikiyet veya diğer
mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye mahsus diğer
makina ve cihazlar

902480001000

Maddelerin sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, veya diğer
mekanik özelliklerini deneme ve kontrole mahsus elektrikli
diğer makina ve cihazlar

902480009000

Maddelerin sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, veya diğer
mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye mahsus diğer
makina ve cihazlar

902490001000

Maddelerin sertliğini, dayanıklılığını, vb mekanik özelliklerini
deneme ve kontrole mahsus elektrikli/elektronik makina ve
cihazların aksam-parçaları

902490009000

Maddelerin sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, vb
mekanik özelliklerini deneme ve kontrole mahsus diğer makina
ve cihazların aksam-parçaları

902511200000

Kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan sıvılı termometreler;
doğrudan doğruya okunanlar, diğer aletlerle kombine
olmayanlar

902511800011

Sıvılı ovülasyon termometresi (yekpare cam gövdeli, civalı);
doğrudan doğruya okunan, diğer aletlerle kombine olmayan

902511800019

Sıvılı pirometreler ve sıvılı diğer termometreler; doğrudan
doğruya okunan, diğer aletlerle kombine olmayan

902519001100

Diğer termometreler ve diğer pirometreler (diğer aletlerle
kombine olmayanlar); sivil hava taşıtları için

902519001900

Diğer termometreler ve diğer pirometreler (diğer aletlerle
kombine olmayanlar); sivil hava taşıtları için olanlar HARİÇ

902580201000

Barometreler (diğer aletlerle kombine olmayanlar); elektronik
veya elektrikli olanlar

902580209000

Barometreler (diğer aletlerle kombine olmayanlar); elektronik
veya elektrikli olanlar HARİÇ

902580401000

Elektronik hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler,
higrometreler, psikrometreler ve bunların kombine olanları; sivil
hava taşıtları için

902580409000

Elektronik hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler,
higrometreler, psikrometreler ve bunların kombine olanları; sivil
hava taşıtları için HARİÇ

902580801000

Diğer hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler,
higrometreler, psikrometreler ve bunların kombine olanları; sivil
hava taşıtları için

902580802000

Elektrikli hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler,
higrometreler, psikrometreler ve bunların kombine olanları; sivil
hava taşıtları için HARİÇ

902580809000

Diğer hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler,
higrometreler, psikrometreler ve bunların kombine olanları; sivil
hava taşıtları için HARİÇ

902590001100

Elektrikli/elektronik hidrometre, termometre, pirometre,
barometre, higrometre, psikrometre için aksam, parça; sivil hava
taşıtlarında kullanılan

902590001900

Diğer hidrometre, termometre, pirometre, barometre,
higrometre, psikrometre için aksam, parça; sivil hava taşıtlarında
kullanılan

902590002111

Diğer elektrikli/elektronik hidrometre, termometre, pirometre,
barometre, higrometre, psikrometreler için rezistanlı termometre
algılayıcısı (RTD)

902590002112

Diğer elektrikli veya elektronik optik pirometreler için
algılayıcılar

902590002113

Diğer elektrikli veya elektronik hidrometre, termometre,
pirometre, barometre, higrometre, psikrometreler için
termokopul

902590002119

Diğer elektrikli veya elektronik hidrometre, termometre,
pirometre, barometre, higrometre, psikrometreler için diğer
aksam ve parçalar

902590002900

Diğer hidrometreler, termometreler, pirometreler, barometreler,
higrometreler, psikrometreler için diğer aksam, parça

902610211000

Elektronik debimetreler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya
mahsus olanlar

902610219000

Elektronik debimetreler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya
mahsus olanlar HARİÇ

902610291000

Sıvıların akışını veya seviyesini ölçmeye veya kontrol etmeye
mahsus elektronik alet ve cihazlar (debimetreler HARİÇ); sivil
hava taşıtları için

902610299000

Sıvıların akışını veya seviyesini ölçmeye veya kontrol etmeye
mahsus elektronik alet ve cihazlar (debimetreler HARİÇ); sivil
hava taşıtları için HARİÇ

902610811000

Debimetreler (elektronik olanlar HARİÇ); sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya mahsus olanlar

902610819000

Debimetreler (elektronik olanlar HARİÇ); sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

902610891000

Sıvıların akışını veya seviyesini ölçmeye veya kontrol etmeye
mahsus alet ve cihazlar (elektronik olanlar ve debimetreler
HARİÇ); sivil hava taş. için

902610899000

Sıvıların akışını veya seviyesini ölçmeye veya kontrol etmeye
mahsus alet ve cihazlar (elektronik ve debimetreler HARİÇ);
sivil hava taş. İçin HARİÇ

902620201000

Sıvıların ve gazların basıncını ölçmeye veya kontrol etmeye
mahsus elektronik alet ve cihazlar; sivil hava taşıtları için
olanlar

902620209000

Sıvıların ve gazların basıncını ölçmeye veya kontrol etmeye
mahsus elektronik alet ve cihazlar; sivil hava taşıtları için
olanlar HARİÇ

902620401000

Sıvılar ve gazlar için spiral veya metal diyafram tipi basınç
göstergeleri; sivil hava taşıtlarında kullanılanlar

902620409000

Sıvılar ve gazlar için spiral veya metal diyafram tipi basınç
göstergeleri; sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ

902620801000

Sıvıların ve gazların basıncını ölçmeye veya kontrol etmeye
mahsus diğer alet ve cihazlar; elektronik olanlar HARİÇ, sivil
hava taşıtları için olanlar

902620802000

Sıvılar ve gazlar için basınç kontrol anahtarları; elektronik
olanlar ve sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ

902620808000

Sıvıların ve gazların basıncını ölçmeye veya kontrol etmeye
mahsus diğer alet ve cihazlar; elektronik ve sivil hava taşıtları
için olanlar HARİÇ

902680201000

Sıvıların ve gazların değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya
kontrol etmeye mahsus elektronik alet ve cihazlar; sivil hava
taşıtları için

902680209000

Sıvıların ve gazların değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya
kontrol etmeye mahsus elektronik alet ve cihazlar; sivil hava
taşıtları için HARİÇ

902680801000

Sıvıların ve gazların değişebilir diğer özelliklerini
ölçmek/kontrol etmek için alet ve cihazlar; elektronik olanlar
HARİÇ, sivil hava taşıtları için

902680809000

Sıvıların ve gazların değişebilir diğer özelliklerini
ölçmek/kontrol etmek için alet ve cihazlar; elektronik ve sivil
hava taşıtları için olan HARİÇ

902690001000

Sıvıların ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer özelliklerini
ölçmek/kontrol için alet ve cihazlar için aksam-parçalar; sivil
hava taşıtı için

902690009000

Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer özelliklerini
ölçmek/kontrol için alet ve cihazlar için aksam-parçalar; sivil
hava taşıtı için HARİÇ

902710100000

Gaz veya duman analiz cihazları; elektronik olanlar

902710900000

Gaz veya duman analiz cihazları; elektronik olanlar HARİÇ

902720000000

Kromatograflar ve elektroforez cihazları

902730000011

Optik ışınlı (UV, görülebilir ışınlar, IR gibi) spektrometreler

902730000019

Optik ışınlı (UV, görülebilir ışınlar, IR gibi) spektrofotometreler
ve spektrograflar

902750000000

Fiziksel veya kimyasal analiz için optik ışınlı (UV, görülebilir
ışınlar, IR) diğer alet ve cihazlar

902781000000

Fiziksel ve kimyasal analiz için kütle spektrometreleri

902789100000

Pozometreler

902789300000

pH metreler, rH metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler

902789900000

Fiziksel ve kimyasal analiz, akışkanlık, gözeneklilik, genleşme,
yüzey gerilimi veya benzerlerini ölçmeye veya muayeneye
mahsus diğer alet ve cihazlar

902790000000

Mikrotomlar ve 90.27 pozisyonundaki alet ve cihazlar için
aksam, parça ve aksesuar

902810000000

Gaz sayaçları

902820000000

Sıvı sayaçları

902830110011

Alternatif akım için tek fazlı elektrik sayaçları; elektronik
olanlar

902830110019

Alternatif akım için tek fazlı elektrik sayaçları; elektronik
olanlar HARİÇ

902830190011

Alternatif akım için çok fazlı elektrik sayaçları; elektronik
olanlar

902830190019

Alternatif akım için çok fazlı elektrik sayaçları; elektronik
olanlar HARİÇ

902830900011

Güç ölçen demantmetreli (sarfiyat) elektrik sayaçları

902830900012

Aktif elektrik sayaçları

902830900013

Reaktif elektrik sayaçları

902830900014

Elektronik elektrik sayaçları

902830900018

Diğer elektrik sayaçları

902890100011

Elektrik sayaçları için aksam, parça ve aksesuar; elektronik
olanlar için

902890100019

Elektrik sayaçları için aksam, parça ve aksesuar; elektronik
olanlar için HARİÇ

902890900000

Gaz ve sıvı sayaçları için aksam, parça ve aksesuar

902910001000

Sivil hava taşıtlarında kullanılan elektrikli veya elektronik devir
adedi sayaçları

902910002000

Elektronik veya elektrikli devir adedi sayaçları, üretim sayaçları,
taksimetreler, milometreler, pedometreler ve benzerleri;
9029.10.00.10.00 HARİÇ

902910009000

Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler,
milometreler, pedometreler ve benzerleri; 9029.10.00.10.00 ve
9029.10.00.20.00 HARİÇ

902920311000

Kara taşıtlarına mahsus hız göstergeleri; elektronik veya
elektrikli olanlar

902920319000

Kara taşıtlarına mahsus hız göstergeleri; elektronik veya
elektrikli olanlar HARİÇ

902920381000

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus elektronik veya
elektrikli hız göstergeleri

902920389000

Hız göstergeleri ve takometreler; kara taşıtlarında ve sivil hava
taşıtlarında kullanılan hız göstergeleri HARİÇ

902920901000

Stroboskoplar; elektronik veya elektrikli olanlar

902920909000

Stroboskoplar; elektronik veya elektrikli olanlar HARİÇ

902990000000

Devir adedi sayacı, üretim sayacı, taksimetre, milometre,
pedometre ve benzerleri, hız göstergeleri, takometre ve
stroboskoplar için aksam ve parçalar

903010001000

İyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve
cihazlar; SiviI hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

903010009000

İyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve
cihazlar; SiviI hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
HARİÇ

903020001000

Osiloskoplar ve osilograflar; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya
mahsus olanlar

903020009000

Osiloskoplar ve osilograflar; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya
mahsus olanlar HARİÇ

903031001000

Multimetreler (kaydedici tertibatı olmayanlar); sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

903031009011

Elektronik multimetreler (kaydedici tertibatı olmayanlar); sivil
hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

903031009012

Elektrikli multimetreler (kaydedici tertibatı olmayanlar); sivil
hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

903032001000

Multimetreler (kaydedici tertibatı olanlar); sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya mahsus olanlar

903032009011

Elektronik multimetreler (kaydedici tertibatı olanlar); sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

903032009012

Elektrikli multimetreler (kaydedici tertibatı olanlar); sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

903033201000

Direnç ölçen aletler (kaydedici tertibatı olmayanlar); sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

903033209000

Direnç ölçen aletler (kaydedici tertibatı olmayanlar); sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

903033701000

Gerilim, akım, direnç veya güç ölçmeye veya muayene etmeye
mahsus diğer alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı olmayanlar);
sivil hava taşıtları için

903033709000

Gerilim, akım, direnç, güç ölçmeye veya muayene etmeye
mahsus diğer alet-cihazlar (kaydedici tertibatı olmayanlar); sivil
hava taşıtları için olmayan

903039001100

Gerilim, akım veya güç ölçmek/kontrol etmek için elektronik
diğer alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı olanlar); sivil hava
taşıtları için

903039001900

Gerilim, akım veya güç ölçmek/kontrol etmek için elektronik
diğer alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı olanlar); sivil hava
taşıtları için HARİÇ

903039002100

Gerilim, akım veya güç ölçmek/kontrol etmek için diğer alet ve
cihazlar (kaydedici tertibatı olanlar); sivil hava taşıtları için

903039002900

Gerilim, akım veya güç ölçmek/kontrol etmek için diğer alet ve
cihazlar (kaydedici tertibatı olanlar); sivil hava taşıtları için
HARİÇ

903040001000

Telekomünikasyon için diğer alet ve cihazlar (hipsometreler ve
diyafonometreler, kazanç ölçü aletleri gibi); sivil hava taşıtları
için

903040009000

Telekomünikasyon için diğer alet ve cihazlar (hipsometreler ve
diyafonometreler, kazanç ölçü aletleri gibi); sivil hava taşıtları
için HARİÇ

903082000000

Yarı iletken disklerin veya tertibatın (entegre devreler dahil)
ölçülmesine veya kontrolüne mahsus diğer alet ve cihazlar

903084001000

Elektriki miktarları ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus diğer
alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı olanlar); sivil hava taşıtları
için olanlar

903084009000

Elektriki miktarları ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus diğer
alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı olanlar); sivil hava taşıtları
için olanlar HARİÇ

903089001000

Elektrik miktarlarını ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus
kaydedici tertibatı olmayan diğer alet ve cihazlar; sivil hava
taşıtları için

903089009000

Elektrik miktarlarını ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus
kaydedici tertibatı olmayan diğer alet ve cihazlar; sivil hava
taşıtları için olmayan

903090001000

9030 Pozisyonundaki alet ve cihazlar için aksam, parça ve
aksesuar; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

903090009000

9030 Pozisyonundaki alet ve cihazlar için aksam, parça ve
aksesuar; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
HARİÇ

903110001000

Mekanik parçaları dengeleme makineleri (balans makineleri);
elektronik veya elektrikli olanlar

903110009000

Mekanik parçaları dengeleme makineleri (balans makineleri);
elektronik veya elektrikli olanlar HARİÇ

903120001000

Deney standları; elektronik veya elektrikli olanlar

903120009000

Deney standları; elektronik veya elektrikli olanlar HARİÇ

903141000000

Diğer optik alet ve cihazlar;yarı iletken disk veya tertibatın
kontrolü veya yarı iletken tertibatın imalatı için fotomask veya
ağın kontrolüne mahsus

903149100000

Profil projektörleri

903149900000

Bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
ölçme veya kontrol için optik diğer alet ve cihazlar

903180201000

Geometrik büyüklükleri ölçmeye veya kontrole mahsus alet,
cihaz ve makinalar; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus
olanlar

903180209000

Geometrik büyüklükleri ölçmeye veya kontrole mahsus alet,
cihaz ve makinalar; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus
olanlar HARİÇ

903180801000

Bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
ölçme veya kontrol için diğer alet, cihaz ve makinalar; sivil hava
taşıtları için

903180809000

Bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
ölçme veya kontrol için diğer alet, cihaz ve makinalar; sivil hava
taşıtları için HARİÇ

903190001000

Profil projektörleri ve bu fasılda belirtilmeyen ölçme veya
kontrol alet, cihaz ve makinaları için aksam ve parçalar; sivil
hava taşıtları için

903190009000

Profil projektörleri ve bu fasılda belirtilmeyen ölçme veya
kontrol alet, cihaz ve makinaları için aksam ve parçalar; sivil
hava taşıtları için HARİÇ

903210201000

Elektronik termostatlar; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya
mahsus olanlar

903210202000

Binalarda kullanılan, oda, fan coil ve klima için elektronik
termostatlar

903210209000

Elektronik diğer termostatlar

903210801000

Elektronik olmayan termostatlar; sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya mahsus olanlar

903210809000

Elektronik olmayan termostatlar; sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

903220001000

Basınç kontrol cihazları (manostatlar); sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya mahsus olanlar

903220009011

Elektronik basınç kontrol cihazları (manostatlar); sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

903220009019

Basınç kontrol cihazları (manostatlar); elektronik olanlar ve sivil
hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

903281001000

Hidrolik veya pnömatik ayar veya kontrol alet ve cihazları; sivil
hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

903281009011

Hidrolik veya pnömatik seviye kontrol cihazları; sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

903281009012

Bacalardan otomatik olarak duman çekme regülatörleri

903281009019

Hidrolik veya pnömatik diğer ayar veya diğer kontrol alet ve
cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
HARİÇ

903289000000

Diğer ayar veya diğer kontrol alet ve cihazları

903290001000

Otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları için aksam ve
parçalar; elektronik veya elektrikli olanlar için

903290009000

Otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları için aksam ve
parçalar; elektronik veya elektrikli olanlar için HARİÇ

903300100000

LED arka ışık modülleri (90. Fasıldaki cihazlar için); LCD
göstergeler için arka ışık aydınlatması olarak kullanılan ?.
(ayrıntı Resmi Gazetede)

903300900000

90. Fasılda yer alan makina, alet ve cihazlara ait başka yerde
belirtilmemiş aksam, parça ve aksesuar

910111000000

Sadece mekanik göstergeli, elektrikle çalışan kol saatleri;
zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış
metallerden olanlar

910119000000

Elektrikle çalışan diğer kol saatleri; zarfları kıymetli metaller
veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar

910121000000

Otomatik kurmalı olan kol saatleri; zarfları kıymetli metaller
veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar

910129000000

Diğer kol saatleri; zarfları kıymetli metaller veya kıymetli
metallerle kaplanmış metallerden olanlar

910191000011

Elektrikle çalışan cep saatleri; zarfları kıymetli metaller veya
kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar

910191000012

Elektrikle çalışan kronometreler; zarfları kıymetli metaller veya
kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar

910191000019

Elektrikle çalışan diğer saatler; zarfları kıymetli metaller veya
kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar

910199000011

Cep saatleri (elektrikle çalışanlar HARİÇ); zarfları kıymetli
metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden

910199000012

Kronometreler (elektrikle çalışanlar HARİÇ); zarfları kıymetli
metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden

910199000019

Diğer saatler (elektrikle çalışanlar HARİÇ); zarfları kıymetli
metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden

910211000000

Sadece mekanik göstergeli, elektrikle çalışan kol saatleri;
zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış
metallerden olanlar HARİÇ

910212000000

Dijital göstergeli, elektrikle çalışan kol saatleri; zarfları kıymetli
metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar
HARİÇ

910219000000

Elektrikle çalışan diğer kol saatleri; zarfları kıymetli metaller
veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar HARİÇ

910221000000

Otomatik kurmalı kol saatleri; zarfları kıymetli metaller veya
kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar HARİÇ

910229000000

Diğer kol saatleri; zarfları kıymetli metaller veya kıymetli
metallerle kaplanmış metallerden olanlar HARİÇ

910291000011

Elektrikle çalışan cep saatleri; zarfları kıymetli metaller veya
kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar HARİÇ

910291000012

Elektrikle çalışan kronometreler; zarfları kıymetli metaller veya
kıymetli metallerle kaplanmış metallerden HARİÇ

910291000019

Elektrikle çalışan diğer saatler; zarfları kıymetli metaller veya
kıymetli metallerle kaplanmış metallerden HARİÇ

910299000011

Cep saatleri (elektrikle çalışanlar HARİÇ); zarfları kıymetli
metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar
HARİÇ

910299000012

Kronometreler (elektrikle çalışanlar HARİÇ); zarfları kıymetli
metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar
HARİÇ

910299000019

Diğer saatler (elektrikle çalışanlar HARİÇ); zarfları kıymetli
metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar
HARİÇ

910310001000

Saat makineli çalar saatler; elektrikle çalışanlar

910310009000

Saat makinalı duvar saatleri; elektrikle çalışanlar

910390001000

Saat makineli çalar saatler; elektrikle çalışan HARİÇ

910390009000

Saat makinalı duvar saatleri; elektrikle çalışanlar HARİÇ

910400000011

Motorlu kara nakil taşıtı, uçak, uzay aracı, gemi veya diğer nakil
vasıtaIarının alet tabloları için saatler; elektrikli veya elektronik
olanlar

910400000019

Motorlu kara nakil taşıtı, uçak, uzay aracı, gemi veya diğer nakil
vasıtaIarının alet tabloları için saatler; elektrikli veya elektronik
olanlar HARİÇ

910511000000

Çalar saatler; elektrikle çalışanlar

910519000000

Çalar saatler; elektrikle çalışanlar HARİÇ

910521000000

Duvar saatleri; elektrikle çalışanlar

910529000000

Duvar saatleri; elektrikle çalışanlar HARİÇ

910591000000

Diğer saatler; elektrikle çalışanlar

910599000000

Diğer saatler; elektrikle çalışanlar HARİÇ

910610000000

Saat makinalı veya senkron motorlu devam kaydedici cihazlar,
tarih ve saat kaydedici cihazlar

910690000000

Saat makinalı veya senkron motorlu diğer zaman kontrol
cihazları ve diğer zaman sayaçları

910700000011

Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi
sağlayan saat makinalı veya senkron motorlu cihazlar; elektrikli
veya elektronik olanlar

910700000019

Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi
sağlayan saat makinalı veya senkron motorlu cihazlar; elektrikli
veya elektronik olanlar HARİÇ

910811000000

Elektrikle çalışan cep veya kol saati makinaları; sadece mekanik
göstergeli veya mekanik göstergenin birleştirilebildiği bir
tertibata sahip olanlar

910812000000

Elektrikle çalışan dijital cep veya kol saati makinaları
(tamamlanmış veya birleştirilmiş)

910819000000

Elektrikle çalışan diğer cep veya kol saati makinaları
(tamamlanmış veya birleştirilmiş)

910820000000

Otomatik kurmalı cep veya kol saati makinaları (tamamlanmış
veya birleştirilmiş)

910890000000

Diğer cep veya kol saati makinaları (tamamlanmış veya
birleştirilmiş)

910910000000

Diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve
kol saatleri hariç); elektrikle çalışanlar

910990000000

Diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve
kol saatleri hariç); elektrikle çalışanlar HARİÇ

911011100000

Cep veya koI saatlerine ait tamamlanmış spiral rakkaslı
makinalar (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş)
(şablonlar)

911011900000

Cep veya koI saatlerine ait tamamlanmış diğer makinalar
(birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş) (şablonlar)

911012000000

Cep veya koI saatlerine ait tamamlanmamış makinalar
(birleştirilmiş)

911019000000

Cep veya koI saatlerine ait taslaklar

911090000000

Diğer saatlere ait tamamlanmış saat makinaları
(birleştirilmemiş/kısmen birleştirilmiş), tamamlanmamış saat
makinaları (birleştirilmiş) ve taslaklar

911110000000

Saatlerin zarfları; kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle
kaplanmış metallerden

911120000000

Saatlerin zarfları; adi metallerden (altın veya gümüşle kaplanmış
olsun olmasın)

911180000000

Saatlerin diğer zarfları

911190000000

Saatlerin zarflarının aksam ve parçaları

911220000000

Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu fasıldaki eşyaya ait
benzeri zarflar

911290000000

Masa ve duvar saatleri zarflarının ve bu fasıldaki eşyaya ait
benzeri zarfların aksam ve parçaları

911310100000

Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları; kıymetli
metallerden olanlar

911310900000

Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları; kıymetli
metallerle kaplanmış metallerden olanlar

911320000011

Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları; altınla kaplanmış
adi metallerden olanlar

911320000019

Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları; adi metallerden
(altınla kaplanmamış fakat gümüşle kaplanmış olsun olmasın)

911430000000

Saatler için kadranlar

911440000000

Saatler için tablalar ve köprüler

911490100000

Saatler için yaylar (zemberekler dahil)

911490900000

Saatler için diğer aksam

940110001000

Sivil hava taşıtlarında kullanılan oturmaya mahsus deri
kaplanmamış mobilyalar

940110009000

Hava taşıtlarında kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar; sivil
hava taşıtlarında kullanılan oturmaya mahsus deri kaplanmamış
mobilyalar HARİÇ

962000100000

Monopod, bipod, tripod ve benzeri eşyalar; kameralar,
projektörler ve 90. fasıldaki diğer aletlerle kullanılan türde
olanlar

