SEKTÖRLERİN ALT GRUPLARI
█ 0121. SINIF - TARIM, AVCILIK VE ORMANCILIK - HAYVANCILIK
Sığır (saf kültür)
Sığır (kültür melezi)
Sığır (yerli-diğer)
Manda
Damızlık sığır yetiştiriciliği
Sığırdan elde edilen ham süt
Sığır spermi üretimi (dondurulmuş)
Deve
Merinos Koyunu
Yerli Koyun
Damızlık koyun yetiştiriciliği
Kıl keçisi
Ankara keçisi
Damızlık keçi yetiştiriciliği
At yetiştiriciliği (iş atı)
At yetiştiriciliği (koşu atı)
Katır
Eşek
Bardo
Koyundan elde edilen ham süt
Keçiden elde edilen ham süt
Kırkılmış yapağı (postu yıkanmış kırkılmış yapağı dahil)
İnce ya da kaba hayvan kılı (at kılı dahil, taranmamış)

█ 0500.0.04 - SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞi
█ 11-12-13-14. SINIF - MADENCILIK VE TAŞOCAKÇILIĞI - TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT MADENCİLİĞİ; TURBA ÇIKARIMI
Ham petrol
Doğalgaz
Doğalgazın, ulaştırma amacıyla sıvılaştırılması veya tekrar gaz hale getirilmesi
Bitümenli veya yağlı şist ile katranlı kumlar
Petrol ve gaz çıkarımıyla ilgili sondaj hizmetleri
Petrol ve gaz çıkarımıyla ilgili vinç kurma, onarım ve sökme hizmetleri
Uranyum
Toryum
Demir
Krom
Bakır
Boksit
Civa
Antimon
Manganez
Volfram
Çinko; oksitli çinko
Sülfürlü çinko
Kurşun-çinko; oksitli kurşun-çinko
Sülfürlü kurşun-çinko
Molibden
Gümüş
Nikel
Kalay
Kobalt
Tantal
Altın
Platin
Vanadyum
Kurşun
Mermer
Yapı taşları
Granit
Gre
Bazalt taşı
Kireçtaşı (Kalker)
Marn
Tras taşı
Alçıtaşı
Tebeşir
Dolamit
Amyant
Grafit
Zımpara
Lületaşı
Kalsedon
Pomzataşı
Kalsit
Manyezit
Kayağantaşı

Doğal kumlar
Silis kumu
Vollastonit
Çakıltaşı, çakıl, yuvarlak çakıl ve çakmaktaşı
Mermer granülleri, parça ve tozları ( Mermer molozu )
Cüruf; katranlı makadam
Kaolin
Kil
Bentonit
şiferton kil
ınşaat için kullanılan diğer killer
Andaluzit, siyanit ve silimanit
şamot toprağı
Fosfat
Karnalit siluit ve diğer ham tabii potasyum tuzları
Kükürt
Bor
Pirit (bakırlı)
Barit (baryum sülfat)
Whitherite (baryum karbonat )
Tabii kriolit, tabii şiolit
Fluorid
Kieserit , epsomit (tabii magnezyum sülfat)
Toprak boyalar
Sodyum sülfat
Stransiyum
Alünit
Zeolit
Kaya tuzu
Göl tuzu
Deniz tuzu
Kaynak tuzu
Doğal bitümen ve asfaltlı kayalar
Tasnif edilmemiş elmaslar, sanayide kullanılmayan işlenmemiş veya basit bir şekilde yarılmış
ışlenmemiş kıymetli (elmas hariç) veya yarı kıymetli taşlar ile diğer doğal aşındırıcılar
Sanayide kullanılan işlenmemiş basitçe kesilmiş yarılmış veya yontulmuş elmaslar
Perlit
Talk
Diatomit
Vermikulit
Mika
Diğer cüruf ve küller
Feldispat
Kuvarsit
Nefelinsiyenit
Pirofillit
Magnezya, manyezitten veya deniz suyu kaynaklarından
Sepiyolit
Olivin

█ 15. SINIF - GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI
Sığır etleri (taze veya soğutulmuş)
Sığır etleri (dondurulmuş)
Domuz etleri (taze veya soğutulmuş)
Domuz etleri (dondurulmuş)
Koyun etleri (taze veya soğutulmuş)
Koyun etleri (dondurulmuş)
Keçi etleri
At, eşek, bardo ve katır etleri
Yenilebilen sakatat
Post yünleri
Sığır ve at türü hayvanların ham derileri
Koyun, keçi ve kuzuların ham derileri
Sığır, koyun, keçi, domuz ve kümes hayvanlarının yenilebilen yağları
Yenilemeyen sakatat (kemik, boynuz, tırnak, yele, kıl)
Kümes hayvanları etleri ile yenilebilen sakatatı (taze veya soğutulmuş)
Kümes hayvanları etleri ile yenilebilen sakatatı (dondurulmuş)
Tavşan etleri dahil diğer yenilebilen etler ve sakatat (kurbağa bacağı hariç)
Kuşların tüy ve derileri
Tuzlanmış, kurutulmuş, tütsülenmiş veya salamura yapılmış et ve sakatat; et ve sakatat unları
Diğer işlenmiş veya saklanmış et, sakatat veya kanlar; et, balık ve suda yaşayan omurgasızların ekst
ınsan tüketimi için olmayan et unları, kaba unlar ve topaklar; kıkırdaklar (kemik unu, yonca unu dah
Et ürünlerinin üretimi için yapılan pişirme ve diğer hazırlık hizmetleri
Balık filetosu, diğer balık etleri, balık ciğeri ve yumurtası (taze veya soğutulmuş)
Balık filetosu, diğer balık etleri, balık ciğeri ve yumurtası (dondurulmuş)
Kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş balık; yenilebilir balık unları
Başka şekillerde işlenmiş veya saklanmış balık; havyar
ıstakoz (dondurulmuş); yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasızlar (dondurulmuş, kurutulmuş, tuz
ışlenmiş veya saklanmış istakoz, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasızlar
Balık, istakoz, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasızların yenilemeyen unları, kaba unları ve
Balık, istakoz, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasızların b.y.s. ürünleri

Patates (dondurulmuş)
Saklanmış patates
Sebze ve meyve suları
Sebze (dondurulmuş)
Geçici olarak işlem görmüş sebzeler
Sebze (kurutulmuş)
Sirke veya asetik asit harici maddeler kullanılarak işlem görmüş sebzeler
Sirke veya asetik asit kullanılarak işlem görmüş sebzeler
Meyve ve kabuklu yemişler (pişirilmiş veya çiğ) (dondurulmuş)
Meyve reçelleri ve jöleleri; meyve ve kabuklu yemiş ezmeleri veya marmelatları
Fındık, fıstık veya yer fıstığı v.b. sert kabuklu yemişler; diğer çerezler (kavrulmuş, tuzlanmış ve
Meyve ve sert kabuklu yemişler (hemen tüketilmek için değil, geçici olarak saklanmış)
Diğer konserve meyveler
Kayısı, şeftali veya erik çekirdekleri ve içleri
Bitkisel döküntü ve artıklar
Sebzelerin saklanması için kullanılan pişirme ve hazırlama hizmetleri
Büyükbaş, küçükbaş, toynaklı ve kümes hayvanları dışındaki hayvanların ham veya rafine edilmiş yağla
Soya fasülyesi, yer fıstığı, ayçiçeği, zeytin, pamuk, kolza, rapiska, hardal, haşhaş yağı (ham)
Palm, palm çekirdeği, hindistan cevizi, keten ve kenevir yağı (ham)
Linter pamuğu
Bitkisel yağların imalinde ortaya çıkan küspe ve diğer katı artıklar
Yağlı tohum veya meyvelerin unları
Soya fasülyesi, yer fıstığı, ayçiçeği, zeytin, pamuk, mısırözü, kolza, susam, hardal yağı (rafine ed
Hurma, hurma çekirdeği, hindistan cevizi, keten ve kenevir yağı (rafine edilmiş fakat kimyasal olara
Bitkisel ve hayvansal yağlar (hidrojene veya esterifiye edilmiş, fakat daha ileri bir işlem görmemiş
Bitkisel mumlar (trigliseridler hariç); degra; yağlı maddeler ve bitkisel veya hayvansal mumların iş
Margarin ve benzeri müstahzarlar
ışlenmiş sıvı süt
Süt ve krema (% 6'dan fazla yağ içeren, konsantre edilmemiş veya tatlandırılmamış)
Süt ve krema (katı formlarda) (süt tozu)
Tereyağ
Peynir ve lor
Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da katı olmayan diğer tatlandırıcı maddeleri içe
Yoğurt ve diğer fermente edilmiş veya asitlendirilmiş süt ve krema
Kazein
Laktoz ve laktoz şurubu
Kesilmiş sütün suyu
Dondurma ve yenilebilen buzlar
Taze ekmek
Taze fırın ürünleri ve kekler
Tamamlanmamış fırıncılık ürünleri
Gevrek ekmek, peksimet, tost ekmeği ve benzeri ürünler
Zencefilli ekmek v.b.; tatlı bisküviler; gofretler, kağıt helvası
Diğer ekmekler ve diğer fırıncılık ürünleri
şeker kamışı veya şeker pancarı (ham ve katı halde)
Rafine edilmiş şeker kamışı, şeker pancarı ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) (aroma veya renk ver
şeker kamışı veya şeker pancarı (rafine edilmiş) (aroma veya renk verici katkı maddeleri içeren); ak
Melas (şeker pekmezi)
Pancar küspesi, bagas (suyu çıkarılmış şeker kamışı posası) ve şeker imalatında ortaya çıkan diğer a
Kakao hamuru
Kakao yağları
Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler)
Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içerenler)
Çikolata; kakao içeren gıda müstahzarları (tatlandırılmış kakao tozu hariç) (dökme halde)
Çikolata; kakao içeren gıda müstahzarları (tatlandırılmış kakao tozu hariç) (dökme halde olmayanlar)
Kakao içermeyen şekerlemeler (beyaz çikolata dahil)
Meyvalar, kabuklu yemişler, meyve kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş)
Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao artıkları
Pişirilmemiş makarna (doldurulmamış veya başka şekilde hazırlanmamış)
Pişirilmiş makarna (doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış); kuskus
Kahve (kafeinsiz veya kavrulmuş)
Kahve yerine kullanılan maddeler; kahve ve kahve yerine kullanılan maddelerin ekstre, esans ve diğer
Yeşil çay (fermente edilmemiş); siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay (3 kg da
Çay ve Paraguay çayı (maté) ekstre, esans, konsantre ve müstahzarları
Diğer bitki çayları (adaçayı, ıhlamur v.b.)
Kahve iç ve dış kabukları
Sirke; asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler
Salça; baharat; hardal unu ve irmiği; hazır hardal
Baharat (işlenmiş)
Hazır, homojenize gıda maddeleri ile diet yiyecekleri
Çorbalar, et suları ve müstahzarları
Kabuksuz yumurtalar ve yumurta sarısı (taze veya konserve); yumurta albümini
Mayalar (canlı veya cansız); diğer tek hücreli cansız mikro-organizmalar; hazır kabartma tozları
B.y.s. diğer gıda ürünleri
Bitki özleri ve hülasalar, peptik maddeler, yapışkan sıvılar ve koyulaştırıcı maddeler
ıspirto, likör ve diğer ispirtolu içecekler; içki imalatında kullanılan alkollü, bileşik müstahzarla
Etil alkol (denature edilmemiş, alkol derecesi % 80 veya daha fazla)
Etil alkol ve diğer denature edilmiş ispirtolar
Köpüklü şarap
Taze üzümden şarap (köpüklü şarap hariç); üzüm şırası
şarap tortusu; argol
Diğer fermente edilmiş içecekler (örneğin; elma şarabı, bal likörü, armut şarabı) ve alkol içeren ka
Vermut; taze üzümden yapılan diğer aromalı şaraplar

Boza
Bira
Bira ve damıtma posaları
Malt
Maden suyu ve havalandırılmış su (aromalandırılmamış ve tatlandırılmamış)
Diğer alkolsüz içeceklerin imalatı
█ 17.TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI
Yün (yapağı) yağı (lanolin dahil)
ıplik için hazırlanan doğal tekstil elyafı
ıplik yapımı için işlenmiş suni veya sentetik dokuma filamanı
ıpek ipliği (perakende ticaret için olmayan)
Yün ipliği (perakende ticaret için olmayan)
Pamuk ipliği (perakende ticaret için olmayan)
Keten ipliği
Dikiş iplikleri; perakende satışa hazır olmayan diğer iplikler
Jüt ipliği, ıhlamur kabuğu lifinden, diğer bitkisel liflerden, kağıt elyafı ipleri
Sentetik veya suni ince iplik (perakende satış için olmayan)
Poliamidli (ağırlıkça % 85 den çok poliamid içeren)ince iplik (perakende satış için olmayan)
Yün ile karışık poliamidli ince iplik (perakende satış için olmayan)
Suni poliamidli ince iplik (perakende satış için olmayan)
Dikiş ipliği, suni iplik, sentetik filament
ıpek döküntüleri (taranmamış-çırçırlanmamış)
Yün döküntüleri, ince veya kaba hayvan kılı
Yün, ince veya kaba hayvan kılı (taraklanmış)
Pamuk döküntüleri (taraklanmış olanlar hariç)
Diğer pamuk döküntüleri (taraklanmış)
Pamuk dışındaki doğal elyaflardan tekstil dokuma (özel kumaşlar hariç)
Pamuklu dokumalar (özel kumaşlar hariç)
Sentetik ve suni filament dokuma ipliğinden dokumalar
Sentetik devamsız liflerden dokumalar
Suni devamsız liflerden dokumalar
Battaniye, havlu ve diğer özel kumaşlar
Elyaf ve dokuma ipliklerini boyama hizmetleri
Dokumaların ağartılması
Dokumaların boyanması
Dokuma üzerine baskı
Diğer dokuma apreleme hizmetleri (kaplama ve emdirme hariç)
Giyim eşyası apreleme hizmetleri
Battaniyeler v.b. (elektrikli olanlar hariç)
Yatak örtüleri
Masa örtüleri
Tuvalet ve mutfakta kullanılan örtüler
Perdeler ve iç storlar, perde ve yatak farbaları
B.y.s. diğer tekstil ev eşyaları; halı, kilim v.b. yapımı için kumaş veya iplikler
Çuval, torba, çanta v.b. (paketleme işinde kullanılanlar)
Yelkenler, vapur veya mavna örtüleri, güneşlikler, tenteler, dış storlar, çadırlar ve kamp malzemele
Paraşütler (yönlendirilebilen paraşütler dahil), rotoşütler, bunların aksam ve parçaları
Uyku tulumları; yatak malzemeleri
Diğer hazır eşyalar (elbise patronları dahil)
Tente, kamp eşyaları v.b.nin onarımı
Halılar, diğer tekstil yer kaplamaları (düğümlü, sarmalı)
Halılar, diğer tekstil yer kaplamaları (dokunmuş)
Halılar, diğer tekstil yer kaplamaları (tafte edilmiş)
Diğer halılar ve tekstil yer kaplamaları (keçeden olanlar dahil)
Sicim, kordon, ip, halat (jüt veya diğer elyaftan yapılmış)
Sicimden örülmüş ağlar; kordonlar; tekstil ürünlerinden hazır ağlar ve fileler; b.y.s. iplik ürünler
Paçavra, kullanılmış sicim, halat, ip; diğer kullanılmış tekstil ürünleri
Ağ ve ipten yapılan diğer ürünlerin onarımı
Giyim eşyası hariç, dokuma olmayan kumaş ile bundan yapılan ürünler
Dar dokuma kumaşlar
Tüller ve diğer ağ kumaşlar; örülmüş veya tığ işi kumaşlar; parça, şerit veya motif halinde dantelle
Parça, şerit veya motif halinde nakış ve işlemeler
Keçe (boyanmış, kaplanmış veya haddeden geçirilmiş)
Yorgan veya şilte doldurmak için kırpıntılar; bu türden eşyalar
Kauçuk ip ve kordonlar (tekstil ile kaplanmış); tekstil ipliği (kauçuk veya plastik ile kaplanmış v
Metalize iplikler
B.y.s. giyim eşyasında, döşemecilikte veya benzeri işlerde kullanılan metal ipliklerden dokunmuş men
Gipe iplikler, monofiller, şeritler, tırtıl iplikler
Naylon, poliamid, polyester veya viskoz ipliği esaslı dayanıklı iplikten lastik (tekerlek) kumaşı
B.y.s. dokuma kumaşlar (emprenye edilmiş veya kaplanmış)
Teknik amaçlı tekstil ürünleri ve tekstil eşyalar
Kapitone tekstil ürünleri
Örme tüylü kumaşlar
Diğer trikotaj ve tığ-işi kumaşlar
Çorap, külotlu çorap, tayt (trikotaj - tığ işi)
Kazak, hırka, yelek, jarse (trikotaj - tığ işi)

█ 18. SINIF - GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI
Deri giyim eşyası

ışte giyilen ceket, kazak v.b.erkek giysileri
Erkek pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortları (işte giyilen)
ışte giyilen ceket, kazak v.b.kadın giysileri
Kadın pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortları (işte giyilen)
Diğer iş giysileri
Erkek veya erkek çocuk için dış giysiler; palto, pelerin, gocuk, anorak ve benzeri eşyalar (örme)
Erkek veya erkek çocuk için ceket, kazak, blazer, pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortlar (örme)
Kadın veya kız çocuk için dış giysiler; palto, pelerin, gocuk, anorak ve benzeri eşyalar (örme)
Kadın veya kız çocuk için ceket, kazak, blazer, pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortlar (örme)
Erkek veya erkek çocuk için dış giysiler; palto, pelerin, gocuk, anorak, rüzgarlık ve benzeri eşyala
Erkek veya erkek çocuk için takım elbiseler
Erkek veya erkek çocuk için ceket ve blazerler
Erkek veya erkek çocuk için pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortlar
Kadın veya kız çocuk için dış giysiler; palto, pelerin, gocuk, anorak ve rüzgarlık ve benzeri eşyala
Kadın veya kız çocuk için takım elbiseler
Kadın veya kız çocuk için ceketler
Kadın veya kız çocuk için elbiseler, etekler
Kadın veya kız çocuk için pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortlar
Kullanılmış giyim eşyası ve diğer eşyalar
Erkek veya erkek çocuk için gömlekler (örme)
Erkek veya erkek çocuk için külot, slip, pijama, bornoz, gece gömleği, robdöşambr ve benzeri eşyalar
Keçe veya dokumasız giyim eşyaları, kaplanmış veya emprenye edilmiş tekstilden giyim eşyaları
Kadın veya kız çocuk için bluz, gömlek ve gömlek-bluzlar (örme)
Kadın veya kız çocuk için külot, kombinezon, jüp, jüpon, slip, bornoz, gecelik, pijama, sabahlık, li
Erkek veya erkek çocuk için gömlekler
Erkek veya erkek çocuk için fanila, atlet, külot, slip, pijama, bornoz, gece gömleği, robdöşambr ve
Kadın ve kız çocuk için bluz, gömlek ve gömlek-bluzlar
Kadın ve kız çocuk için fanila, külot, kombinezon, jüp, jüpon, slip, bornoz, gecelik, pijama, sabahl
Sütyen, korse, korse kemeri, pantolon askısı, çorap bağları ve benzeri eşya ile bunlar için parçalar
Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası (örme)
Bebekler için giyim eşyası ve giyim aksesuarları (örme veya dantel)
Spor, kayak ve yüzme kıyafetleri (örme)
Eldiven (örme)
Diğer hazır giyim aksesuarları (örme); giyim eşyası veya giyim aksesuarlarının parçaları (örme)
Bebekler için giyim eşyası ve giyim aksesuarları (dokuma elverişli maddelerden) (örme olmayan)
Spor, kayak ve yüzme kıyafetleri (örme olmayan)
Mendil, şal, eldiven, boyun bağı, eldiven ve benzeri hazır giyim eşyası aksesuarları; giyim eşyası v
Deri veya deri karışımından elbise parçaları veya aksesuarları
şapka taslakları, kalıpları v.b.
şapka ve diğer başlıklar; saç fileleri
Diğer şapkalar, saç bantları, başlık iç şeritleri, astarları, kılıfları, siperlikler ve çenealtı kay
Tabaklanmış veya aprelenmiş kürklü deriler
Kürkten giyim eşyası, aksesuarlar ve diğer eşyalar
Suni (taklit) kürk ve bundan yapılmış eşyalar

█ 19.12-19.20 BAVUL, EL ÇANTASI VE BENZERLERİ İLE SARAÇLIK VE KOŞUM TAKIMI İMALATI VE AYAKKABI İMALATI
Her tür hayvan için, her tür malzemeden saraçlık ve koşum takımı
Bavul, el çantası ve benzerleri (herhangi bir maddeden)
Saat kayışları, saat bantları, saat bilezikleri ile bunların aksam ve parçaları
Deri veya deri karışımlarından diğer eşyalar (makine ve mekanik cihazlar için kullanılan eşyalar dah
Kauçuk ya da plastik tabanlı veya yüzlü, su geçirmeyen ayakkabılar
Kauçuk ya da plastik tabanlı ve yüzlü ayakkabılar
Deri yüzlü ayakkabılar
Yüzü tekstil maddelerinden yapılmış ayakkabılar (spor ayakkabıları hariç)
Kayak ayakkabıları
Kauçuk veya plastik tabanlı, yüzü tekstil maddelerinden yapılmış antrenman ayakkabıları
Diğer spor ayakkabıları (paten ayakkabıları hariç)
Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar
Ağaçtan yapılan ayakkabılar; çeşitli özel yapım ayakkabılar; b.y.s. diğer ayakkabılar
Ayakkabı parçaları
█ 20. 10.0.02 - 2021 SINIF - AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI (MOBİLYA HARİÇ)
Herhangi bir kenarına veya yüzüne sürekli olarak şekil verilmiş ağaçlar; ağaç yünü; ağaç unu; ağaç p
Kontraplak (sadece ağaç yapraklardan meydana gelen)
Kaplama panelleri ve kaplamacılıkta kullanılanlar, diğer kontraplak
Yonga levha ve benzeri levhalar ile ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden benzeri levhalar
Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar
Kaplamalık ve kontraplak için yapraklar ile uzunlamasına testereyle biçilmiş, dilimlenmiş veya yapra
Yoğunluğu arttırılmış ağaçlar (blok, levha, şerit veya profil halinde)
█ 21. SINIF - KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI
Çözünür selüloz
Sülfat selülozu (çözünür olmayan)
Sülfitli kimyasal selüloz (çözünür olmayan)
Mekanik veya yarı-kimyasal odun hamuru; ağaç harici selüloz içeren diğer maddelerden yapılan kağıt
Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde)
El yapımı kağıt ve karton
Işığa, ısıya veya elektriğe duyarlı kağıtlara baz olarak kullanılan kağıt ve kartonlar; karbon ve du
Diğer kağıt ve kartonlar

Tuvalet ve temizlik kağıtları, kağıt havlu, peçete ve mendiller; selüloz vatka ve selüloz elyaf taba
Kraftlayner (kaplanmamış)
Diğer kaplanmamış kraft kağıt ve kartonları; torba imali için kraft kağıtları
Yarı kimyasal oluklu mukavva kağıdı (rulo veya tabaka halinde)
Çok katlı kağıt ve kartonlar (kaplanmamış)
DığER KAPLANMAMIş KAğIT VE KARTONLAR; KESıLMEMış SıGARA KAğIDI
Pergament kağıtları, yağ geçirmez kağıtlar, çizim kağıtları (aydinger v.b.), kristal kağıt ve diğer
Karma kağıt ve kartonlar (yüzeyi kaplanmamış, emprenye edilmemiş)
Krepe edilmiş, kıvrılmış, kabartma yapılmış veya perfore edilmiş b.y.s. kağıt ve kartonlar
Yazım, basım veya diğer grafik amaçlı, kaolin veya diğer inorganik maddelerle kaplanmış kağıt ve kar
Kraft kağıt ve kartonları (kaolin veya diğer inorganik maddelerle kaplanmış) (yazım, basım veya diğ
Karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıtlar ve diğer kopyalama veya çıkartma kağıtları (rulo veya taba
Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz elyaf tabakaları (kaplanmış, emprenye edilmiş, yüzeyi baskıl
Kağıt, karton, selüloz vatka ve yumuşak selüloz tabakaları
Kağıt ve karton döküntü ve kırpıntıları
Oluklu kağıt ve kartonlar (rulo veya tabaka halinde)
Kağıttan torba ve çantalar, kesekağıtları
Oluklu kağıt ve kartondan kutu, koli ve muhafazalar
Oluksuz kağıt veya kartondan katlanabilir kutu, koli ve muhafazalar
Büro, mağaza gibi yerlerde kullanılan dosya kutuları, mektupluklar v.b. kutular (kağıttan)
Tuvalet kağıdı, kağıt mendil, kağıt havlu, peçete v.b. temizlik kağıtları
Kağıt, kağıt hamuru, selüloz vatka ve selüloz elyaf tabakalarından sıhhi malzemeler, hastane malzeme
Kağıt veya kartondan tepsi, tabak, kase, bardak v.b.
Karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya çıkartma kağıtları; mumlu teksir kağı
Kağıt veya kartondan zarflar, mektup kartları, basılı olmayan kartpostallar ve bunların kartondan ku
Yazım, basım veya diğer grafik amaçlar için baskılı, kabartmalı ya da perfore edilmiş diğer kağıt ve
Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları; pencere kağıtları
Dokuma duvar kaplamaları
Kağıt veya karton esaslı yer döşemeleri
Kağıt veya kartondan etiketler
Kağıt hamurundan filtre edici bloklar, levha ve tabakalar
Sigara kağıdı; bobin, makara, masura v.b. destekler; filtre kağıdı veya kartonu; b.y.s. diğer kağıt
█ 2695.1.02 2694.2.01 2694.3.01 SINIF -ÇİMENTO VE ALÇI İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ MADDELERİN İMALATI - KİREÇ VE ALÇI ÜRETİMİ
Çimento, beton veya suni taştan inşaat amaçlı prefabrik yapı elemanları
Kireç
Alçı
█ 2927.0.03 SINIF - SİLAH VE MÜHİMMAT İMALATI
Revolverler, tabancalar ve diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopal
█ 32. RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI
50/60 Hz.lik elektrik devreleri için imal edilmiş 0,5 kVAr veya daha fazla reaktif güç kapasitesi o
Diğer sabit elektrik kondansatörleri
Değişken veya ayarlanabilen elektrikli kondansatörler
Elektrik dirençleri (ısıtma rezistansları hariç)
Baskılı devreler
Katod ışınlı televizyon görüntü tüpleri; televizyon kamera tüpleri; diğer katot ışınlı tüpler
Magnetronlar, klistronlar, mikro dalga tüpleri ve diğer valf tüpleri
Diyotlar; transistörler; tristörler; diyaklar ve triyaklar
Yarı iletken cihazlar; ışık yayan diyotlar; monte edilmiş piezo-elektrik kristalleri ve bunların par
Elektronik entegre devreler ve mikro devreler
Elektrikli kapasitörlerin aksam ve parçaları
Elektrik dirençleri, reosta ve potansiyometrelerin aksam ve parçaları
B.y.s. diğer elektronik valf ve tüplerin; elektronik malzemelerin aksam ve parçaları
Telsiz telefon, telsiz telgraf; radyo veya televizyon yayınlarına özgü verici cihazlar
Televizyon kameraları
Telli telefon ve telli telgrafa özgü elektrikli cihazlar
Telefon ve telgrafa özgü elektrikli cihazların aksam ve parçaları
Televizyon ve radyo vericilerinin kurulumu
Televizyon ve radyo vericilerinin bakım ve onarımı
Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen radyo yayını alıcı cihazlar (arabalar için olanlar har
Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışamayan radyo yayını alıcı cihazlar
Televizyon alıcıları
Plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar vermeye özgü diğer cihazlar
Manyetik ses kaydetme cihazlar ve diğer ses kaydetme cihazları
Video kayıt ve gösterme cihazları
Mikrofonlar ve bunların mesnetleri
Hoparlörler; başa takılan kulaklıklar; kulağa takılan kulaklıklar; kombine haldeki mikrofon ve kulak
Elektrikli ses frekansı yükselteçleri (amplifikatörler); takım haldeki ses yükselteçleri
B.y.s. telsiz telefon veya telsiz telgraf alıcı cihazları
Ses ve görüntü kaydeden teçhizatın aksam ve parçaları
Her türlü anten ve yansıtıcılar ile bunların aksam ve parçaları; radyo alıcı ve vericileri ile radar
Profesyonel radyo, televizyon, ses ve görüntü kaydeden cihazların kurulumu
Profesyonel radyo, televizyon, ses ve görüntü cihazlarının bakım ve onarımı
█ 33. SINIF - TIBBİ ALETLER; HASSAS VE OPTİK ALETLER (333 - SAAT İMALATI HARİÇ)
X - ışınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar
Tıpta kullanılan elektro teşhis cihazları ile ultraviole veya kızıl ötesi ışınlı cihazlar

Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar
Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri
şırıngalar, iğneler, kateterler, kanüller ve benzeri aletler; göz tıbbına ait diğer alet ve cihazlar
Terapi alet ve cihazları; teneffüs cihazları
Suni eklemler; ortopedik cihazlar; protez dişler; diş ile ilgili diğer aksamlar; b.y.s. diğer suni o
ışitme cihazları; kalp pilleri; bunların aksam ve parçaları; protez ve ortopedik cihazlara özgü aksa
Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar; berber koltukları ve ben
Tıbbi ve cerrahi cihazların kurulumu
Tıbbi ve cerrahi cihazların bakım ve onarımı
Pusulalar; diğer seyrüsefer alet ve cihazları
Arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, hidrolojik ve meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları (p
Radar cihazları; telsiz seyrüsefer yardımcı cihazları ve uzaktan kumanda etmeye özgü telsiz cihazla
Hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler
Çizim masaları ve makineleri; resim, çizim ve hesap yapmaya özgü diğer aletler
Elde kullanılan uzunluk ölçü aletleri
ıyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya özgü alet ve cihazlar
Katot ışınlı osiloskoplar ve katot ışınlı osilograflar
Elektriksel miktarları ölçmeye özgü alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı bulunmayanlar)
Telekomünikasyon için özel olarak imal edilmiş alet ve cihazlar
Elektriksel miktarları ölçmeye veya denemeye özgü b.y.s. alet ve cihazlar
Hidrometreler, termometreler, pirometreler, barometreler, higrometreler ve psikometreler
Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer özelliklerini ölçmeye veya denemeye özgü cihazlar
B.y.s. fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar
Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazları
Maddelerin mekaniksel özelliklerini test etmeye özgü makine ve cihazlar
Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları
Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler; hız göstergeleri ve takometreler; stroboskop
B.y.s. ölçme veya denemel aletleri, cihazları ve makineleri
Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları
3312.0.01/02/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/16/19'da sınıflanan ürünlerin aksam ve parçaları; b.y.s.
Mikroskop veya defraksiyon aletlerinin b.ys. aksam ve parçaları
3312.0.17 ve 3312.0.18'de sınıflanan ürünlerin aksam ve parçaları
3312.0.20'de sınıflanan alet ve cihazların aksam ve parçaları
Ölçme, test, seyrüsefer v.b. amaçlı alet ve cihazların kurulumu
Ölçme, test, seyrüsefer v.b. amaçlı alet ve cihazların bakım ve onarımı
Sanayide kullanılan işlem kontrol cihazlarının ve otomize üretim fabrikalarının tasarım ve uyum hizm
Kontakt lensler; camdan gözlük camları; diğer maddelerden gözlük camları
Gözlükler ve benzerleri (düzeltici, koruyucu ve diğer amaçlı)
Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler
Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler için aksam ve parçalar
Optik lifler, yaprak veya levha halinde polarizan maddeler; mercekler, filtreler ve benzerleri
Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler ve diğer optik teleskoplar; diğer astronomi aletleri; opti
Sıvı kristalli aletler; lazerler (lazer diyodları hariç); b.y.s. diğer alet ve cihazlar
Diğer optik aletlerin aksam ve parçaları
Kamera, projektör, fotoğraf veya sinematografik büyütme ve küçültme cihazlarına özgü optik mercekler
Baskı klişesi veya silindirleri hazırlamada kullanılan fotoğraf makineleri; belgeleri mikrofilm, mik
Anında fotoğraf veren makineler ve diğer fotoğraf makineleri
Sinematografik kameralar
Sinematografik projektörler; slayt projektörleri; diğer görüntü projektörleri
Flaş lambaları; fotoğraf büyültücü cihazlar; fotoğraf laboratuvarları için alet ve cihazlar; negato
Mikrofilm, mikrofiş veya diğer mikroform okuyucular
Fotoğrafçılıkta kullanılan teçhizatın aksam ve parçaları
Profesyonel fotoğrafik, sinematografik ve optik aletlerin bakım ve onarımı
█ 361. SINIF - MOBİLYA İMALATI
Metal aksamlı oturmaya özgü mobilyalar
Ağaç aksamlı oturmaya özgü mobilyalar
B.y.s. diğer oturmaya özgü mobilyalar
Oturmaya özgü mobilyaların aksam ve parçaları
Bürolarda kullanılan metal mobilyalar
Bürolarda kullanılan ağaç mobilyalar
Mağazalarda kullanılan ağaç mobilyalar
Mutfak mobilyaları
B.y.s. metal mobilyalar
Yatak, yemek ve oturma odasında kullanılan türden ahşap mobilyalar
B.y.s. ahşap mobilyalar
Plastik ve diğer maddelerden mobilyalar (reten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu ve benzeri maddelerden
Diğer mobilyaların aksam ve parçaları
Mobilya finisaj hizmetleri (koltuk ve sandalye döşemeciliği hariç)
Somyalar
Yataklar ve yatak malzemeleri
█ 5510.1.01-5510.1.02 - 5510.5.02-5510.5.04. SINIF - OTELLER, VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ
Lokantalı oteller
Lokantalı moteller
Yayla evleri
Yataklı vagon ve diğer ulaşım araçlarındaki konaklama hizmetleri (ayrı bir birim tarafından işletile
Öğrenci yurtları
█ 6302.0.01 SINIF - DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ

Soğuk hava deposu hizmetleri
█ 6302.0.03 SINIF - DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ
Tahıl Ambarlama hizmetleri
█ 80. SINIF - EĞİTİM HİZMETLERİ (809-YETİŞKİNLERİN EĞİTİLMESİ VE DİĞER EĞİTİM FAALİYETLERİ HARİÇ)
Okul öncesi eğitim hizmetleri
İlkokul eğitimi
Özürlüler için ilköğretim hizmetleri
Ortaokul eğitim hizmetleri (Türkiye'deki yapının doğru yansıtılabilmesi için, bu kodun boş bırakılıp
Lise eğitim hizmetleri
Özürlüler için ortaöğretim hizmetleri
Teknik ve mesleki ortaöğretim hizmetleri (özürlüler için olanlar hariç)
Özürlüler için teknik ve mesleki ortaöğretim hizmetleri
Üniversite ve yükseköğretim eğitimi
█ 8511.SINIF - HASTANE HİZMETLERİ
Cerrahi hastane hizmetleri
Tıbbi hastane hizmetleri
Kadın-doğumla ilgili hastane hizmetleri
Rehabilitasyonla ilgili hastane hizmetleri
Psikiyatri ile ilgili hastane hizmetleri
Poliklinikler
█ TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANMA VE BERTARAF TESİSLERİ DESTEKLENECEK YATIRIMLAR KAPSAMINDADIR.

