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Markada Mal ve Hizmet Sınıfları 
 
Burada belirtilen mal ve hizmet emtiaları özet niteliğindedir. Ürettiğiniz ya da satışını yaptığınız mal veya 
sağladığınız hizmet emtiaları listede yoksa danışmanlarımıza danışabilirsiniz.  

   

1. SINIF 

01. 01. Sanayide kullanılan kimyasal ürünler: Tekstilde ve dericilikte kullanılan kimyasal ürünler (boyalar 
hariç), işlenmemiş sentetik maddeler, işlenmemiş plastik, işlenmemiş suni reçineler, yağ gidericiler, 
kalıp ayırma maddeleri, saf su, sınai gazlar, gıda maddelerinin dayanıklı ve taze kalmasını sağlayan 
maddeler, soğutucu maddeler, sıvı kauçuk (lastik), sanayide kullanılan tuzlar... 

01. 02. Bilim sahasında kullanılan kimyasal ürünler: Bilimsel amaçlı teşhis maddeleri/araçları, deney 
kağıtları, bilimsel amaçlı radyoaktif maddeler, reaktifler... 

01. 03. Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal ürünler: Işığa karşı hassas kağıtlar, folyolar ve filmler; 
pozlanmamış sinema ve fotoğraf filmleri, pozlanmamış röntgen filmleri, film işlemede kullanılan 
kimyasallar ... 

01. 04. Tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasal ürünler: Gübreler, deniz yosunları 
(gübreler), humus, kültür toprağı, kimyasal toprak ıslah (iyileştirme) maddeleri, bitki gelişimini 
düzenleyiciler; aşılama macunu ve ağaç oyuklarını doldurmaya yarayan macunlar gibi özel macunlar, 
gübrelik turbalar, bitkiler için küf ve mantar önleyici maddeler... 

01. 05. Yangın söndürücü maddeler, 

01. 06. Çimento ve beton için katkı maddeleri, sıvı izolasyonu için maddeler... 

01. 07. Derz dolgu ve fayans/mermer yapıştırma maddeleri, 

01. 08. Ev ve kırtasiye amaçlı olmayan tutkallar... 

01. 09. Kimyasal yakıt, katkı ve tasarruf maddeleri (motor yakıtları için olanlar da dahil), fren sıvıları, 
antifrizler, motor koruyucu sentetik maddeler, araç motorları için soğutucu maddeler ve bunların 
kaynamasını önleyici kimyasallar... 

01. 10. Kimyasal filtre malzemeleri; kireç ve yosun önleyiciler, kireç ve yosun gidericiler; kimyasal baca 
temizleyicileri.... 

01. 11. Sondaj makinaları için sondaj çamurları, 

2. SINIF 

02. 01. Boyalar, vernikler, laklar, pas önleyiciler, ahşabı koruyucu maddeler, boyalar için bağlayıcı ve 
inceltici maddeler (binder, tiner, neft v.b.), boya pigmentleri, metali koruyucu maddeler, ayakkabı 
boyaları; matbaa boyaları ve mürekkepleri, tonerler; besin maddelerini, ispençiyari ürünleri ve içecekleri 
boyamağa mahsus maddeler... 

02. 02. İşlenmemiş doğal reçineler, 

02. 03. Boyacılar, dekoratörler, matbaacılar ve sanatçılar için metal levhalar ve toz halde metaller... 
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02. 04. Macunlar: Camcılar için macunlar, boyacılar için macunlar, bozuk yüzeyleri düzeltmek için 
macunlar... 

3.SINIF 

03. 01. Deterjanlar ( sanayi ve tıbbi amaçlı olanlar hariç), çamaşır suyu, çamaşır kolası, çivit, arap 
sabunu, yumuşatıcılar, kireçlenmeyi önleyiciler, granül sabun, cam silme maddeleri, ağartma ve 
parlatma maddeleri... 

03. 02. Parfümler; uçucu yağlar (esans yağları), kolonyalar, losyonlar, deodorantlar, gülsuyu, tıraş 
losyonları, ter önleyici deodorantlar... 

03. 03. Ojeler, rujlar, rimeller, kremler, saç boyaları, şampuanlar, saç bakımı ile ilgili maddeler; kaş 
kalemleri (eyeliner), pudralar; kozmetik amaçlı aseton; tıraş kremleri, duş jelleri, petrolyum jeli, 
epilasyon ürünleri, kınalar; zayıflatıcı kozmetik ürünler; dolu kozmetik çantaları (kozmetik setleri)...  

03.04. Kozmetik maddeleri emdirilmiş kağıt mendiller;kulak temizleme çubukları; kozmetik amaçlı 
pamuk; ıslak mendiller... 

03. 05. Sabunlar: Tıbbi amaçlı ve koku giderici olanlar da dahil kişisel kullanım için sabunlar, dezenfekte 
edici sabunlar, terlemeye karşı sabunlar... 

03. 06. Diş bakımı ürünleri: Diş macunları, diş pastaları, tıbbi diş temizleme maddeleri, diş temizleme 
tozları, diş suları , diş protezleri için temizleme maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları, anti 
tartar diş macunları... 

03. 07. Aşındırıcı ürünler: Zımpara bezleri, zımpara kağıtları, zımpara tozları ve macunları, ponza 
taşları, pastalar... 

03. 08. Cilalar: Deri eşyalar için cilalar; madeni eşyalar için cilalar; ahşap eşyalar için cilalar, zeminler 
için cilalar... 

03. 09. Kozmetik ve parfümeri ürünleri ile sabunların üretiminde kullanılan doğal ürünler... 

4. SINIF 

04. 01. Sınai yağlar ve gresler, yağlayıcılar, makina - motor yağları, gresler, kesme sıvıları, toz emici-
ıslatıcı ve bağlayıcı maddeler..... 

04. 02. Katı yakıtlar: Kömürler, petrokok (briket kömürü), kok kömürleri, linyit kömürleri, odun, odun 
kömürleri, suni kömürler... 

04. 03. Sıvı ve gaz yakıtlar ile bunların katkıları: Taşıt yakıtları dahil sıvı ve gaz yakıtlar, benzin, mazot, 
fuel oil, kerosen (gazyağı), kimyasal olmayan motor yakıtı katkıları ... 

04. 04. Aydınlanma amaçlı mumlar, fitiller, yarı mamul vakslar, balmumları (vakslar), parafinler,... 

5. SINIF 

05. 01. İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler: İlaçlar, doğum kontrol hapları, 
aşılar, serumlar, vitaminler, teşhis maddeleri, tıbbi amaçlı radyoaktif maddeler, bakteriyolojik kültür 
ortamları, tıpta ve veterinerlikte kullanılan bakteriyolojik preparatlar, tıbbi amaçlı alçı, eczacılık amaçlı 
alkol, tıbbi amaçlı alkol, hayvan spermleri... 
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05. 02. Tıbbi amaçlı diyet maddeleri, diyet gıdaları, bebek mamaları... 

05. 03. Diş hekimliği için ürünler (aletler/cihazlar hariç): Diş dolgu maddeleri; diş kalıbı çıkarma 
maddeleri (alçı, diş mumu vb.); diş protezi için tutturucu malzemeler, diş kalıbı macunları, dişçilikte 
kullanılan kıymetli maden alaşımları... 

05. 04. Tıbbi amaçlı gazlar,  

05. 05. Hijyenik ürünler: Altını tutamayanlar için kullanılan ve adet günlerinde kullanılanlar da dahil 
olmak üzere vücut akıntılarına karşı kullanılan hijyenik ürünler yani pedler, tamponlar, bezler, külotlar; 
tıbbi amaçlı yakılar, flasterler, bandajlar, pansuman malzemeleri... 

05. 06. Tıbbi amaçlı bitkiler ve bitkisel içecekler; bitki karışımları ve konsantreleri; şifalı bitki çayları, 
zayıflatıcı çaylar, ginseng çayı ... 

05. 07. Zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler: Fungisitler (mantar öldürücüler), 
herbisitler; haşereleri yakalayıcı, öldürücü veya kovucu maddeler, hayvan banyo maddeleri ( parazitleri 
öldürmek için); küf giderici ürünler, güve önleyici preparatlar; fare zehirleri... 

05. 08. Odalar, taşıt araçları ve diğer mekanlar için koku gidericiler, koku vericiler, kişisel kullanım 
dışındaki deodorantlar... 

05. 09. Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar... 

05. 10. Eczacılık, tıp ve veterinerlikte kullanılan kimyasal elementler ve doğal ürünler... 

6. SINIF 

06. 01. Değerli olmayan maden cevherleri... 

06. 02. Adi metaller ile bunların alaşımları ve yarı mamulleri: Metal levhalar ve tabakalar, profiller, sac, 
teneke, demir, inşaat demirleri, bakır, çinko, kalay, pirinç, alüminyum ... 

06. 03. İnşaatlar için çelik hasırlar, etriyeler ... 

06. 04. Taşınabilir metal yapılar, metal zeminler, merdivenler, demir parmaklıklar, korkuluklar, madeni 
çatılar, madeni çitler, taşınabilir madeni platformlar, madeni telefon kulübeleri, madeni kabinler, 
taşınabilir metal seralar, yüzme havuzları ve tramplenler, madeni silolar, yollar için madeni bariyerler... 

06. 05. Eleme, filtreleme ve benzeri amaçlar için metalden örgüler, elekler... 

06. 06. Metalden mamul kapılar ve pencereler, kapı ve pencere kasaları; metal panjurlar, metal 
kepenkler ve jaluziler... 

06. 07. Metalden inşaat iskeleleri ve inşaat kalıpları, inşaatlar için teleskopik dikmeler... 

06. 08. Elektrik için olmayan madeni kablolar ve teller; kaynak ve lehim telleri; madeni halatlar, yük 
kaldırma ve taşımada kullanılan madeni askılar, bağlar, kolonlar, kuşaklar, bantlar ve şeritler... 

06. 09. Hırdavatçı (nalburiye) eşyası: Metalden mamul vidalar, çiviler, civatalar, somunlar, pimler, pullar, 
dağcılar için madeni pitonlar(mıhlar), zincirler, mobilya tekerlekleri, sanayide kullanılan tekerlekler, 
menteşeler, elektrikli olmayan kilitler, anahtarlar, anahtar taşıma halkaları, makaralar, kasnaklar, 
mobilyalar için metal bağlantılar ve bağlantı tertibatları; ziller, çanlar, çıngıraklar; metalden alet sapları; 
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araç rozetleri, madeni harfler ve rakamlar, adi metalden para mandalları, deniz taşıtları için çapa 
demirleri, kapılar ve pencereler için metal aksamlar (armatürler)... 

06. 10. Havalandırma, ısıtma ve air condition tesisatları için havalandırma kanalları, menfezler, menfez 
kapakları, anemostadlar, borular, baca şapkaları ... 

06. 11. Tabelalar, panolar, taşıt plakaları, ışıksız işaret levhaları, ilan ve reklam panoları, kaldırma, 
yükleme ve nakil için madeni paletler...  

06. 12. Konteynerler, variller, fıçılar, saklama ve nakliye amaçlı tanklar ve depolar; metalden mamul 
ambalaj malzemeleri, metal folyolar... 

06. 13. Basınçlı kaplar, boş halde tüpler (lpg tüpleri), gaz tüpleri.... 

06. 14. Sıvı ve gaz nakli için metal borular, sondaj boruları; borular için bağlantı parçaları, flanşlar, te’ler, 
nipeller, manşonlar, dirsekler, redüksiyonlar ... 

06. 15. Madeni vanalar (makina veya motor parçası olmayan), madeni fıçı muslukları,  

06. 16. Madeni para kasaları, para kutuları,  

06. 17. Metalden alet kutuları, malzeme kutuları, posta kutuları, madeni tezgahlar, raflar, madeni 
bankolar, market rafları ve reyonları.... 

06. 18. Metalden mamul demiryolu malzemeleri: Raylar, demiryolları için traversler, makaslar, döner 
platformlar... 

06. 19. Madeni iskele babaları ve şamandıraları, madeni dubalar... 

06. 20. Döküm işleri için madeni kalıplar,  

06. 21. Adi metallerden veya bunların alaşımlarından yapılmış sanat eserleri: Heykeller, biblolar, 
abideler, büstler, tombaklar... 

06. 22. Metalden mamul kapaklar, şişe kapakları,  

06. 23. Madeni kimlik kartları ve künyeler, isimlikler... 

06. 24. Madeni direkler: Telefon direkleri, elektrik direkleri, harici aydınlatma armatürleri için direkler, çit 
direkleri… 

06. 25. Kanalizasyon, telefon ve yeraltı elektrik hatları için menhol (baca) kapakları, ızgaralar... 

06. 26. Metalden mamul portatif merdivenler.  

7. SINIF 

07. 01. Ahşap, metal , cam ve plastik malzeme işlemek için makinalar, takım tezgahları: Tornalar, 
frezeler, planyalar, testereler, zımpara makinaları, endüstriyel biley makinaları, keski makinaları, plastik 
enjeksiyon makinaları, diş açma makinaları...  

07. 02. İş makinaları, inşaat makinaları: Dozerler, kepçeler, ekskavatörler, yol yapım ve kaplama 
makinaları, sondaj makinaları, kaya delme makinaları, loderler (yükleyiciler), süpürme makinaları... 
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07. 03. Haddeleme makinaları, şahmerdanlar, kalıplama makinaları, hadde silindirleri...  

07. 04. Kaldırma ve iletme makinaları: İnsan ve yük asansörleri, hareketli platformlar, rampalar, liftler, 
vinçler, ceraskallar;, yürüyen merdivenler, yürüyen bantlar (konveyörler), elevatörler... 

07. 05. Süt sağma makinaları, yayık makinaları, süt işleme makinaları, 

07. 06. Kuluçka ve ana makinaları, 

07. 07. Ziraat aletleri ve makinaları: Makina veya motor ile çalışan ziraat aletleri, ziraat makinaları, 
biçerdöverler, biçerbağlarlar, pulluklar, dizkarolar, vanveyler, balyalama makinaları, motorlu çim biçme 
makinaları, ilaçlama makinaları (pulvarizatörler)... 

07. 08. Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar ve makinalar (iş makinaları ile su ve hava taşıtları için 
motorlar ve makinalar, jet motorları), sızdırmazlık elemanları (segmanlar), bağlantılar, dişliler, 
transmisyon zincirleri ve şaftları, transmisyon şaft yatakları, karter milleri, makina ve motor parçası 
olarak basınç azaltıcılar, düzenleyiciler, basınç valfleri; hidrolik ve pnömatik kontroller, makaralar, 
bobinler, motor pistonları ve gömlekleri, hız azaltıcı düzenler, tahrik mekanizmaları, tork dönüştürücüler 
(konverterler), kontrpedallar, debriyajlar, kardan mafsalı (üniversal mafsal), türbinler... 

07. 09. Fren tertibatları ve parçaları, frenler, fren balataları ve pabuçları, fren tamir takımları... 

07. 10. Marşlar, dinamolar, bisiklet dinamoları, bujiler, ateşleyiciler, enjektörler... 

07. 11. Egzozlar, egzoz tertibatları, susturucular... 

07. 12. Makina ve motorlarda kullanılan kayışlar, v kayışları, dinamo kayışları, konveyör kayışları... 

07. 13. Rulmanlar, bilyalı veya masuralı yataklar... 

07. 14. Karbüratörler, karbüratörler için besleyiciler... 

07. 15. Motorlar için yakıt tasarruf cihazları, içten yanmalı motorlar için yakıt dönüşüm ekipmanı (LPG 
dönüşüm ekipmanı)... 

07.16. Taşıtlar için radyatörler (motor soğutucular), fanlar… 

07. 17. Makinalar ve motorlar için yağ, yakıt ve hava filtreleri...  

07. 18. Motor parçası olanlar hariç hidrolik ve pnömatik silindirler (pistonlar), silindir başları,  

07. 19. Elektrikli motorlar (kara nakil vasıtaları için olanlar hariç), 

07. 20. Lastik sökme ve takma makinaları, 

07. 21. Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler,  

07. 22. Boya makinaları, boya püskürtme tabancaları, elektrikli zımbalama makinaları ve tabancaları, 
elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü makinalar için tabancalar, elektrikli el 
matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj makinaları, spiral makinaları… 

07. 23. Üretimde kullanılan robotlar, 

07. 24. Hayvan tüyü kırpma makinaları, 
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07. 25. Basınçlı hava üreticiler, kompresörler… 

07. 26. Kaynak makinaları: Elektrikli kaynak makinaları, punta kaynak makinaları,  

07. 27. Matbaa makinaları ve parçaları… 

07. 28. Maden ufalama makinaları, maden kırma makinaları... 

07. 29. Ambalajlama makinaları, doldurma-tapalama ve kapatma makinaları, etiketleme makinaları, 
tasnifleme makinaları... 

07. 30. Deri ve kumaş eşyaların üretimi için makinalar: Dikiş makinaları, nakış makinaları, overlok 
makinaları, ilik açma ve dikme makinaları, kesim makinaları... 

07. 31. Tekstil makinaları: Balya açma makinaları, harman-hallaç makinaları, tarak makinaları, iplik 
büküm makinaları (ring makinaları), dokuma tezgahları... 

07. 32. Makine veya motor parçası olmayan pompalar: Hidroforlar, su pompaları (elektropomplar, 
motopomplar), dalgıç pompalar, ısıtma tesisatları için pompalar... 

07. 33. Makina veya motor parçası olan pompalar (sıvı ve gaz pompaları), 

07. 34. Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler: Mikserler, 
blenderler, mutfak robotları, elektrikli bıçaklar, kıyma makinaları, çöp öğütme makinaları...  

07. 35. Bulaşık yıkama makinaları, çamaşır yıkama ve sıkma makinaları, elektrikli veya motorlu zemin 
cilalama makinaları...  

07. 36. Elektrikli süpürgeler ve elektrikli halı yıkama makinaları ile bunların torbaları, boruları ve 
parçaları... 

07. 37. Döküm makinaları ve bunların parçaları, döküm işleri için potalar (konvertörler), arıtma potaları... 

07. 38. Araç yıkama makinaları, 

07. 39. Otomatik hamur yoğurma makinaları, hamur şekillendirme makinaları, ara dinlendirme 
makinaları, hamur kesme makinaları.... 

07. 40. Cebri tav makinaları (nemlendirici), yabancı madde ayırıcı makinalar (sasör), elek makinası, 
elektro mıknatıslama makinaları (ayırıcı-ayıklayıcı), aspiratör/hava kanalı (ayırıcı), vibro silo makinaları 
(malzeme boşaltmak için)… 

07. 41. Değirmen makinaları, hububat işleme makinaları, hububat kırıcı makinalar, kepek fırça 
makinaları, kabuk soyma ve ayırma makinaları ...  

07. 42. Araç camlarının hareketini sağlayan elektro-mekanik mekanizmalar… 

8. SINIF 

08. 01. Değerli madenlerden olanlar da dahil çatal, kaşık, bıçak vb. eşyalar: Bıçaklar, çatallar, kaşıklar, 
kepçeler ve benzeri servis takımları, elektrikli olmayan peynir ve yumurta dilimleyicileri, pizza kesiciler, 
sebze ve meyve soyma aletleri... 
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08. 02. Kesici ve dürtücü silahlar: Kılıçlar, meçler (kısa kılıçlar), kamalar, hançerler, zıpkınlar (mızrak)...  

08. 03. Kişisel kullanım için el aletleri: Elektrikli veya elektriksiz tıraş makinaları, tıraş bıçakları, 
usturalar, elektrikli epilasyon aletleri, makaslar, tırnak makasları, törpüler, kirpik kıvırıcıları, manikür ve 
pedikür aletleri ve bunlara uygun kılıflar ile koruyucu kapları... 

08. 04. Makina, cihaz, taşıt yapımı, inşaat, ziraat, bahçecilik ve ormancılıkla ilgili elle çalışan (motorsuz) 
aletler: Keserler, testereler, bıçkılar, rendeler, çim kesme makasları, boru anahtarları, ingiliz anahtarları, 
spatulalar, tırpanlar, baltalar, çekiçler, balyozlar, çim biçme makinaları, el aletleri olarak kalıplar, 
ilaçlama pompaları, badana makinaları, keskiler, tornavidalar, mekanik matkaplar, biley taşları ve 
çarkları, lokma takımları, penseler, kerpetenler, krikolar, manivelalar, elektrikli olmayan havyalar, dolu 
takım çantaları (set) ...  

9. SINIF 

09 01: Bilim, laboratuvar, denizcilik, topoğrafya, meteoroloji, elektrik, fotoğrafçılık, sinemacılık, sanayi ve 
optik alanlarında ölçme ve değerlendirme için kullanılan aletler ve cihazlar; malzeme test alet ve 
cihazları: Barometreler, ampermetreler (akım ölçer), gaz test edici cihazlar, kayar kalınlık ölçerler, nem 
ölçme aleti, termometreler (hava ısısı ölçücüler), voltmetreler, mikroskoplar, büyüteçler, teleskoplar, 
periskoplar... 

09. 02. Laboratuvarlarda kullanılan malzemeler (deney tüpleri, ölçekli özel kaplar vb.), laboratuvar 
deney fırınları ve özel mobilyalar.. 

09. 03. Işıklı reklam panoları, skorbordlar, ışıklı kayar yazı panoları... 

09. 04. Haberleşme cihazları hariç ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi 
(reprodüksiyonu) için cihazlar: Radyolar, televizyonlar, videolar, kameralar, audio cihazları ve parçaları, 
televizyon alıcıları için ilave cihaz olarak eğlence cihazları, sinematografik cihazlar, uzaktan kumanda 
aletleri, kulaklıklar, hoparlörler, megafonlar, diyafonlar, interkomlar, resim ve dia projeksiyon cihazları... 

09. 05. Veri işlem cihazları: Bilgisayarlar, bilgisayar yazılım ve donanımları; yazıcılar, lazer yazıcılar, 
tarayıcılar (scannerler), yazarkasalar (kaydedici kasalar), hesap makinaları, barkod okuyucular ve 
bunların parçaları ile aksesuarları; araçlar için yön tayin (navigasyon) cihazları [araç sürücü mahallinin 
panelindeki bilgisayarlar] ... 

09. 06. Manyetik ve optik kayıt taşıyıcılar: Plaklar, kasetler, diskler, disketler, CD'ler, çekilmiş sinema 
filmleri. .. 

09. 07. Her türlü fotoğraf makinaları, fotoğraf makinaları için parçalar ve aksesuarlar, büyültme cihazları 
( agrandizörler)...  

09. 08. Pozlanmış filmler: Çekime hazır sinema filmleri, fotoğraf filmleri, röntgen filmleri... 

09. 09. Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları... 

09. 10. Uzaktan ateşleme için elektrikli cihazlar, 

09. 11. Para, jeton veya kartla çalışan cihazlar ve bunlar için mekanizmalar: Otomatik satış makinaları, 
otomatik resim çekme makinaları, bilet otomatları, tartı otomatları, nakit para çekme makinaları ... 

09. 12. Makine ve cihazlarda kullanılan elektronik elemanlar: Yarı iletkenler, elektronik devreler, 
entegreler, yongalar (çipler), fotoseller, diyotlar, transistörler, devre kartları, kristal osilatörler, 
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kapasitörler (kondansatör), ara yüz devreleri, geciktirme hatları, sıvı kristal göstergeleri, hibrit devreler, 
termistörler (ısı algılayıcı), çeviriciler (konverterler), manyetik kafalar, manyetik saptırıcılar...  

09. 13. Haberleşme cihazları: Telefonlar, fakslar, telefakslar, teleksler, telgraf makinaları, telsizler, 
telefon santralleri ... 

09. 14. Elektrikli kopyalama ve çoğaltma makinaları, fotokopi makinaları, ozalit makinaları.... 

09. 15. Sayaçlar: Elektrik sayaçları, su sayaçları, gaz sayaçları, servis istasyonları için benzin pompaları 
(otomatik), parkmetreler, zaman üreticiler (timerler), yumurta pişirme zamanlayıcıları( timer, kum 
saati)... 

09. 16. Elektronik veya manyetik kartlar: Telefon kartları, bankacılıkta kullanılan kartlar, otomatik açma-
kapama kartları, sayaçlar için elektronik kartlar, elektronik biletler... 

09. 17. Tartma alet ve cihazları: Teraziler, basküller, kantarlar... 

09. 18. Detektörler, görüntüleme cihazları, tıbbi amaçlı olmayan röntgen cihazları, sınai amaçlı 
radyolojik cihazlar (x-ray)...  

09. 19. Can kurtarıcı ve koruyucu donanımlar: Can yelekleri, can simitleri, yüzme kollukları, dalgıçlar 
için solunum cihazları, dalgıç giysileri, dalgıç gözlükleri; emniyet kemerleri, emniyet ağları; koruyucu 
giysiler, eldivenler, gözlükler ve başlıklar (kasklar); işaret düdükleri ve fenerleri, işaret şamandıraları, 
kulak tıkaçları... 

09. 20. Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları... 

09. 21. Elektrik malzemeleri: Fişler, prizler, buatlar, vavyenler, anahtarlar, şalterler, devre kesiciler ve 
ayırıcılar, sigortalar, balastlar, starterler, elektrik panoları, asansör kumanda panoları, klemensler 
(bağlantı parçası), elektrikte kullanılan borular, kablo kanalları, butonlar, rezistanslar, elektrik ve 
elektronikte kullanılan bağlantı elemanları yani konektörler ve soketler; kuvvetli alan tekniği için, yani 
elektrik iletim, dönüşüm, yükleme, ayarlama, sevk ve idare için araç ve cihazlar, adaptörler, şarj 
cihazları... 

09. 22. Elektrikli ziller, taşıt alarmları hariç alarmlar, sirenler... 

09. 23. Kablolar, teller : Elektrik, elektronikte ve telefon hatlarında kullanılan her türlü kablolar ve teller, 
optik elyaf, fiber optik kablolar... 

09. 24. Güç kaynakları: Aküler, güneş pilleri, piller, bataryalar, kesintisiz güç kaynakları... 

09. 25. Ütüler; elektrikli ve buharlı ütüler, pres ütüler... 

09. 26. Taşıtlar için göstergeler: Hız, yağ, yakıt ve hararet göstergeleri, takometreler, taksimetreler...  

09. 27. Rot balans ayar cihazları... 

09. 28. Araçlar için arıza uyarı üçgenleri (reflektör üçgenler), ışıklı ve mekanik yol işaretleri, elektrikli-
elektronik veya mekanik olarak çalışan trafik sinyalizasyon teçhizatı, kavşak kontrol cihazları, flaşörler... 

09. 29. İtfaiye araçları, yangın söndürme aletleri ve cihazları... 

09. 30. Elektrikli kaynak makinaları için aparatlar; elektrikli punta kaynak ve lehim makinaları için 
havyalar, şalomalar, kaynak elektrotları... 
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09. 31. Radarlar, denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve cihazlar... 

09. 32. Paratonerler, parafudrlar (topraklama levhaları), 

09. 33. Gönyeler, su terazileri, şerit metreler, kırık metreler, mezuralar, şaküller... 

09. 34. Dozaj ayarlayıcılar, 

09. 35. Elektrikli saç kıvırıcıları, bigudiler... 

09 .36. Sinek ve haşeratı kovucu veya yok edici elektrikli cihazlar... 

09. 37. Binalar için otomatik kapılar, otomatik turnikeler, elektrikli veya elektronik kapı açma- kapama 
tertibatı ... 

09. 38. Bilimsel amaçlı uydular, 

09. 39. Elektroliz ve galvaniz işleri için aparatlar; anotlar, katotlar… 

09. 40. Bilgisayarlar ve televizyonlar için ekran filtreleri. 

09. 41. Araç kapıları için uzaktan kumanda açma-kapama mekanizmaları, 

09. 42. Mıknatıslar, dekoratif mıknatıslar... 

09. 43. Kulak tıkaçları, 

10. SINIF 

10. 01. Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet ve cihazlar: Enjeksiyon iğneleri, cerrahi dikiş 
iplikleri (katgüt), suni solunum cihazları, tansiyon ölçme aletleri, işitme cihazları, tıbbi amaçlı analiz 
aletleri ve cihazları, tıbbi amaçlı radyolojik cihazlar, röntgen cihazları, röntgen ışını üretme cihazları ve 
bunlardan korunmak için aletler ve malzemeler... 

10. 02. Tıbbi amaçlı özel mobilyalar; sedyeler... 

10. 03. Yapay organlar ve protezler: Yapay dişler, yapay gözler, yapay kollar ve bacaklar  

10. 04. Tıbbi ortopedik malzemeler: Ortopedik bandajlar, tıbbi korseler, varis çorapları, ortopedik 
ayakkabılar, destekleyici bandajlar ve sargılar, elastik sargılar, kasık sargıları, suspansuvarlar, ortopedik 
kemerler ve korseler... 

10. 05. Doğum kontrol aletleri: Prezervatifler (condom/kaput), spiraller... 

10. 06. Tıbbi amaçlı elektrikli yatak ısıtıcıları ve battaniyeler, elektrikle ısınan yastıklar ve örtüler, su 
yatakları, tıbbi amaçlı yataklar ve havalı yastıklar... 

10. 07. Hasta jimnastiği için tıbbi aletler, buhar banyoları, masaj cihazları ve aletleri ... 

10. 08. Ameliyathane giysileri, ameliyat başlıkları, ameliyat eldivenleri ve maskeleri, steril örtüler, hasta 
yatakları için emici çarşaflar, idrarını tutamayanlar için çarşaflar ve yatak örtüleri... 

10. 09. Cinsel amaçlı aletler ve malzemeler… 
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10. 10. Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, bebekler için diş kaşıyıcılar... 

11. SINIF 

11. 01. Aydınlatma cihazları (taşıtlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma armatürleri): Lambalar, 
ampuller, ışıldaklar, fenerler, avizeler, lamba camları, lamba duyları, taşıtlar için aydınlatma ve sinyal 
lambaları (ampuller), farlar, stop lambaları, sinyal ve park lambaları için camlar, araç reflektörleri, 
reflektör lambaları… 

11. 02. Isıtma ve buhar üretme tesisatı için cihazlar: Isıtma tesisatı parçası olan sobalar, kalorifer ve 
doğalgaz tesisatları için kazanlar (boylerler), buhar kazanları, eşanjörler, brülörler, kat kaloriferi 
cihazları, kat kaloriferi olarak da kullanılabilen şofbenler, şofbenler, radyatörler, ısı pompaları, elektrikli 
su kazanları, güneş enerjisi kollektörleri ve cihazları ... 

11. 03. Katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli sobalar, kuzineler... 

11. 04. Klimatizasyon ve havalandırma cihazları: Klimalar, fanlar (hava üfleyici), vantilatörler, taşıtlar için 
olanlar da dahil airconditionlar; mekanlar için havayı dezenfekte edici ve temizleyici aletler, cihazlar ve 
bunların parçaları ile aksesuarları.... 

11. 05. Soğutucular: Buzdolapları, derin dondurucular, buz kutuları, buz makinaları ve cihazları ...  

11. 06. Pişirmede ve kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan aletler, makinalar ve cihazlar: 
Tost makinaları, ekmek kızartma makinaları, fritözler, ızgaralar, griller, fırınlar, ocaklar, mısır patlatıcılar, 
otoklavlar, kahve ve çay pişirme makinaları, su kaynatıcılar (kettle) ve bunlara ait parçalar... 

11. 07. Duş için küvetler, bideler, banyo kabinleri, duş kabinleri, pisuvarlar, klozetler, hela taşları, 
lavabolar, eviyeler, bunlar için bölmeler ve yapı elemanları...  

11. 08. Su ve gaz tesisatları için musluklar, ısıtma tesisatının parçası olan termostatik valfler, tanklar için 
seviye kontrol valfleri, dedantörler (regülatörler); otomatik sulama teçhizatı için fıskiyeler, duşlar için 
ahizeler ve spiraller, sıhhi tesisat parçası olan borular; zirai amaçlı sulama makinaları... 

11. 09. Su yumuşatma cihazları, su arıtma cihazları, su arıtma tesisatı, atık arıtma tesisatı... 

11. 10. Elektrikli saç kurutma makinaları, fön makinaları, el kurutma makinaları, cilt nemlendirici 
cihazlar, solaryum cihazları... 

11. 11. Tıbbi amaçlı olmayan elektrikli alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar, elektrikli 
veya elektriksiz ayak ısıtıcıları, sıcak su torbaları (termoforlar)... 

11. 12. Mutfakta kullanılan çakmaklar, ısıtma ve pişirme aletlerinin parçaları olan çakmaklar... 

11. 13. Akvaryumlar için filtreler ve filtre-motor kombinasyonları, 

11. 14. Sanayi tipi fırınlar, 

11. 15. Sanayi tipi kurutma tesisatı, 

11. 16. Sanayi tipi soğutma tesisatı, soğutma kuleleri, soğuk hava depoları, 

11. 17. Sınai amaçlar için toz giderme donanımları, toz toplama donanımları, 

11. 18. Nükleer reaktörler, 
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11. 19. Akkorlu bekler, asetilen bekleri ve üreteçleri, 

11. 20. Pastörize ve sterilize edici makinalar, 

11. 21. Çamaşır kurutma makinaları. 

11. 22. Demir ergitme ocakları.. 

11. 23. Bu sınıfa dahil eşyalar için yakıt tasarruf cihazları, 

11. 24. Bu sınıfa dahil olup evlerde kullanılan cihazların filtreleri, sınai donanımların parçaları olan 
filtreler. 

11. 25. Araç camları için buz çözücü ısıtma cihazları... 

12. SINIF 

12. 01. Otomobiller, kamyonlar, otobüsler, çekiciler, traktörler, frigorifik (soğutmalı) taşıtlar, 
transmikserler (beton karıştırıcı-taşıyıcı kamyonlar), nakliye amaçlı askeri araçlar, ambulanslar, 
arazözler, hortum arabaları, spor arabaları, golf arabaları, çöp kamyonları, mobil cenaze yıkama 
araçları, mobil mutfaklar, fork liftler, vidanjörler … 

12. 02. Kara taşıtları için motorlar; şasiler, akslar, dingiller, rotlar, rotiller, dişli kutuları (vitesler), hız 
azaltma düzenleri, debriyajlar, motor silindirleri (pistonlar), motor gömlekleri (piston gömlekleri), 
türbinler, transmisyon zincirleri, dişliler araç tekerlekleri ve tekerlek tertibatları, jantlar, … 

12. 03. Marşbiyeller, kaportalar, tamponlar, araç kapıları, kaputlar, çamurluklar, bisikletler ve 
motosikletler için çamurluklar… 

12. 04. Bisikletler, motosikletler, mopetler ve benzerleri ile bunların gövdeleri, gidonları… 

12. 05. Taşıt kasaları, damperli kasalar, traktör römorkları, frigorifik kasalar… 

12. 06. Taşıtlar için damperler, kaldırma tertibatları… 

12. 07. Amortisörler; amortisörler için hidrolik, pnömatik, elektrikli veya mekanik yaylar, silindirler ve 
parçaları… 

12. 08. Fren tamir takımları; taşıtlar için fren tertibatları ve parçaları, frenler, fren balataları ve 
pabuçları… 

12. 09. Taşıt koltukları, koltuklar için baş dayanakları, emniyetli çocuk koltukları... 

12. 10. Sinyaller ve yön sinyalleri için kollar… 

12. 11. Taşıtlar için iç ve dış lastikler, tubles lastikler… 

12. 12. Lastik tamir takımları, taşıt lastikleri için yamalar, kaynak yamalar… 

12. 13. Taşıt lastikleri için supaplar… 

12. 14. Taşıt camları, emniyetli taşıt camları.... 
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12. 15. Taşıt camları için silecekler, silecek kolları... 

12. 16. Taşıtlar için yakıt depoları... 

12. 17. Patinaj zincirleri, çekme halatları, takozlar… 

12. 18. Taşıtlar için portbagajlar, bisiklet ve kayak taşıyıcıları, seleler… 

12. 19. Lastik şişirme pompaları.... 

12. 20. Taşıtlar için hırsız alarmları, kornalar…  

12. 21. Yolcular için emniyet kemerleri, havalı yastıklar…. 

12. 22. Koltuk kılıfları, araba örtüleri(şekilli), güneşlikler… 

12. 23. Römork bağlantıları…  

12. 24. Taşıtlar için metalden veya sentetik malzemelerden mamul profil çıtalar (dekorasyon amaçlı)… 

12. 25. Taşıtlar için dikiz aynaları ve yan aynalar… 

12. 26. Bebek arabaları, tekerlekli sandalyeler, pusetler... 

12. 27. El arabaları, pazar arabaları, tek veya çok tekerlekli el arabaları, market arabaları, ev eşyaları 
için tekerlekli taşıyıcılar.... 

12. 28. Havai hatlı taşıtlar: Teleferikler, telesiyejler... 

12. 29. Raylı taşıtlar: Lokomotifler, trenler, tramvaylar, vagonlar... 

12. 30. Deniz taşıtları ve parçaları (motor ve makinaları hariç): Sandallar, motorlar, gemiler, yatlar, 
kotralar, botlar, feribotlar, kanolar vb; gemiler için avara dişlileri, dümenler, seren direkleri, gemi 
gövdeleri, uskurlar, pervaneler, tekneleri indirme-kaldırma ve suya indirme donanımları ... 

12. 31. Hava taşıtları ve parçaları: Balonlar, uçaklar, helikopterler, uzaya gönderilen roketler, 
paraşütler.. 

13. SINIF 

13. 01. Ateşli silahlar, atıcılık sporu için olanlar da dahil tüfekler, av tüfekleri, havalı (pompalı) tüfekler, 
tabancalar, zıpkınlar ile bunların cephane ve mermileri, patlayıcı maddeler, dinamitler, ağır askeri 
silahlar, havanlar, roketler... 

13. 02. Havai fişekler... 

13. 03. Fişeklikler, silahlar için askı kayışları, silahlar için kılıflar... 

13. 04. Kişisel kullanım için koruyucu gazlar. 
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14. SINIF 

14. 01. Kuyumculuk eşyaları ( taklitleri dahil); altınlar, bilezikler, yüzükler, zincirler, takılar, mücevherler 
ve kıymetli taşlar, madalyonlar, kol düğmeleri, kravat iğneleri, yaka iğneleri, broşlar... 

14. 02. Saatler ve zaman ölçme cihazları:, kronometreler, metronomlar (rakkaslar) ve parçaları, saat 
kordonları.... 

14. 03. Süs eşyaları, heykeller, biblolar, vazolar, spor müsabakalarında verilen kupalar, sofra takımları 
(çatal-bıçak takımları hariç), puro ve sigara ağızlıkları, tabaklar, kaplar, kadehler, sigara tabakaları, 
tütün kutuları, küllükler, kağıtlıklar, havluluklar... 

15. SINIF 

GENEL 

Müzik aletleri; sazlar, orglar, piyanolar, davullar, müzik kutuları... 

16. SINIF 

16. 01. Kağıt, karton (mukavva)... 

16. 02. Kağıttan mamul havlular, peçeteler, tuvalet kağıtları, mendiller, çocuk bezleri; kağıt bebek 
önlükleri, kağıt masa örtüleri, amerikan servisleri, bardak ve tabak altlıkları; kağıttan mamul süs ve 
dekorasyon ürünleri... 

16. 03. Kağıt, karton veya plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, kutular, 
koliler, kesekağıtları, kağıt torbalar; plastik poşetler ve çöp torbaları, kılıflar, folyolar ve tabakalar, gıda 
saklamada ve pişirmede kullanılan folyolar... 

16. 04. Matbaa ve ciltleme malzemeleri: Ciltleme ipliği ve bezi, ciltlemede kullanılan diğer tekstil 
malzemeleri, matbaa harfleri, klişeler... 

16. 05. Kırtasiye tipi yapıştırıcılar ve yapışkan bantlar... 

16. 06. Basılı evraklar; basılı yayınlar, gazeteler, dergiler, kitaplar, rehberler, takvimler, posterler, 
resimler, afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar) *... 

16. 07. Yazı kağıtları, teksir kağıtları, parşömen kağıdı, pelür kağıt, kopyalama kağıtları, yazı ve hesap 
makinaları için kağıtlar ve rulolar, kartlar, defterler, not defterleri, not kağıtları (blok kağıtlar), zarflar, 
etiketler, dosyalar, albümler, klasörler, kitap ve defter kılıfları... 

16. 08. Yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler: Kalemler, dolma kalemler, tükenmez 
kalemler, kurşun kalemler, gazlı kalemler ile bunların içleri ve uçları, rapidolar (çizim kalemleri ve uçları), 
maket bıçakları, model ve maketler, model ve maket yapımı için malzemeler, resim boyaları, boya 
kalemleri, resim fırçaları, resim paletleri... 

16. 09. Büro makinaları: Yazı makinaları (daktilolar), elektrikli daktilolar, adresleme makinaları, pullama 
makinaları, teksir makinaları, doküman kaplama (lamine) cihazları (ofis kullanımı için), daktilo ve 
bilgisayar yazıcıları için mürekkepli şeritler... 

16.10. Büro malzemeleri (mobilyalar hariç): Büro sepetleri, sümenler, mektup açacakları, kağıt tutturma 
mandalları, ataşlar, daktilo şeritleri, kaşeler, stampalar, stampa mürekkepleri, yazı ve çizim 
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mürekkepleri, çini mürekkepleri, yazı düzeltme sıvıları, silgiler, elektrikli veya elektriksiz kalem 
açacakları... 

16.11. Eğitim ve öğretim malzemeleri (cihazlar hariç): Matbaa ürünü oyunlar, hayvan ve bitki 
preparatları, jeolojik modeller ve preparatlar, küreler, yazı tahtaları; çizim aletleri yani, cetveller, 
gönyeler, iletkiler; tebeşirler, hazır harfler ve rakamlar, sayma çubukları... 

16. 12. Akvaryumlar, terraryumlar ve vivaryumlar, 

16. 13. Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar, 

16. 14. Filtre kağıtları, kağıt filtreler,  

16. 15. Kağıt veya kartondan mamul sarma amaçlı bobinler ve makaralar, 

17. SINIF 

Kauçuk, gutaperka, lastik, amyant (asbest), mika ve bunlardan yapılmış başka sınıflarda yer almayan 
mamul veya yarı mamul eşyalardan, 

17. 01. Ses, ısı ve elektrik izolasyonu için malzemeler ve maddeler: İzolatörler, cam yünleri, köpükler, 
izolasyon plakaları; mikadan mamul izolasyon plakaları, izole edici örgüler, dokumalar, kaplamalar, 
amyantlı kağıtlar, kartonlar ve tabanlar; izolasyon boyaları, cilaları ve yağları, kırtasiye, ev veya tıbbi 
amaçlı olmayan yapışkan bantlar; izole edici şeritler ve bantlar, bina ve taşıt kapı ve pencereleri için 
izole edici şeritler ve bantlar, asbestli duvar kaplamaları, asbestli lifler ve levhalar, asbestli keçeler ve 
kumaşlar, kauçuk veya plastik dolgu ve tampon malzemeleri, delik ve çatlakları onarmaya mahsus 
kimyevi bileşimler... 

 
17. 02. Lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar, tekstilden hortumlar, 
yangın hortumları, madeni olmayan boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör 
hortumları... 

17. 03. Yarı mamul halde sentetik maddeler (toz, levha, çubuk ve folyo halinde); süngerler, kauçuklar, 
sentetik reçineler; ambalaj veya sarma amaçlı olmayan lastik, selüloz, plastik ve viskoz filmler ve 
folyolar; kısmen işlenmiş balatalar; debriyaj balataları, tekstil amaçlı olmayan lastik iplikler, sentetik 
elyaflar, kauçuk ipler, lastik veya kauçuk ambalaj torbaları (çuvalları)... 

17. 04. Lastik, kauçuk, plastik...ve benzeri malzemeden mamul eşyalar: Lastik ve kauçuk tamponlar 
(şok emici), körükler, tıpalar, takozlar, makine parçalarını korumak için lastik, köpük vb. malzemeden 
kollar, dirsekler; contalar, salmastralar, ringler, rondelalar, motor contaları, silindir contaları, musluk 
contaları, kauçuk veya lastikten takviye malzemeleri... 

18. SINIF 

18. 01. İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler... 

18. 02. Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul başka sınıflarda yer almayan 
eşyalar: Çantalar, valizler, cüzdanlar, portföyler, çocuk taşımak için çantalar (portbebeler, kangurular), 
deri veya kösele kutular ve sandıklar, çek defteri kılıfları, kart kılıfları, boş tuvalet çantaları, boş alet 
çantaları, deriden anahtarlıklar, para çantaları, torbalar, sırt çantaları, evrak çantaları, alışveriş ve okul 
çantaları... 

18. 03. Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar... 
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18. 04. Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları... 

18. 05. Bağırsaklar, suni bağırsaklar (sucuk, salam ve sosis vb. doldurmak için). 

19. SINIF 

19. 01. Asfalt, zift, bitüm, katran; yol yapımı, kaplanması ve tamiri için malzemeler... 

19. 02. Kum, çakıl, mozaik, mıcır; kum taşı, kum, çakıl ve benzeri tabii malzemelerden hazırlanan kuru 
karışımlar (agregalar),akvaryum kumları... 

19. 03. Kireçler; çimentolar; alçılar...  

19. 04. Hazır betonlar, hazır harçlar, hazır sıvalar, hazır renkli sıvalar...  

19. 05. Doğal taşlar, yapay taşlar; doğal mermerler, yapay mermerler, 

19. 06. Doğal veya yapay taşlardan iç ve dış cephe, mekan ve zemin kaplamaları; karolar, fayanslar, 
kaldırım taşları, bordür taşları...  

19. 07. Betondan mamul paneller, betondan mamul borular, büzler ve eklem parçaları, panolar, 
duvarlar, kirişler ve kolonlar, çatı elemanları, betondan mamul prefabrik yapılar, betondan mamul 
taşınabilir yapılar; betondan mamul direkler, çit direkleri, elektrik, haberleşme vb. hatlar için beton 
direkler, betondan mamul bariyerler, babalar, banklar, çiçeklikler...  

19. 08. Alçıdan mamul paneller, panolar, duvarlar, bölmeler, yapı elemanları, alçıdan mamul prefabrik 
yapı elemanları...  

9. 09. Tuğlalar, kiremitler, asmolenler, briketler, mahya kiremitleri... 

19. 10. Asbestli (amyant) borular, büzler ve ekleme parçaları, 

19. 11. Yollar için metal, mekanik ve aydınlatmalı olmayan trafik işaretleri... 

19. 12. Beton, taş veya mermerden yapılmış anıtlar, heykeller... 

19. 13. Ahşaptan mamul sökülüp takılabilen yapılar ve prefabrik yapı elemanları, ahşap doğramalar, 
ahşap kapılar, pencereler ve kapı pencere kasaları; panjurlar, jaluziler, kepenkler, lambiriler, ahşap 
bölmeler, kabinler, ahşap malzemelerden mamul kulübeler; ahşap parkeler; kontraplaklar; suntalar ... 

19. 14. Yarı işlenmiş kereste, ahşap direkler, tahtalar, kalaslar, kirişler... 

19. 15. Plastik ve sentetik malzemeden mamul sökülüp takılabilen yapılar, prefabrik yapı elemanları, 
plastik doğramalar, bölmeler, kabinler, plastik kapılar, pencereler ve kapı pencere kasaları, panjurlar, 
jaluziler, kepenkler; sert plastikten inşaat amaçlı borular ve parçaları, tahliye boruları, yağmur olukları, 
deve boyunları, eklemeler,... 

19. 16. Tabaka veya şerit halinde tabii veya sentetik yüzey kaplamaları, ısı ile yapıştırılabilen sentetik 
kaplamalar... 

19. 17. İnşaatlar için cam ürünleri: Camlar, çift camlar, çatılar için cam plakalar, cam tuğlalar, cam 
paneller, cam karolar...  
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19.18. Çatılar için ziftli kartonlar; ziftli kaplamalar... 

19. 19. Metalden olmayan prefabrik yüzme havuzları. 

20. SINIF 

20. 01. Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar, teşhir standları ve vitrinleri, 
dosya dolapları, ecza dolapları, yazı ve çizim masaları, servis arabaları, şezlonglar; madeni olmayan 
tezgahlar, iş tezgahları, bankolar, çeyiz sandıkları, posta kutuları, sabit havlu dağıtıcıları... 

20. 02. Yatak şilteleri, yaylı şilteler, yastıklar, tıbbi amaçlı olmayan havalı yataklar ve yastıklar, su 
yatakları, kamp yatakları, kampçılar için uyku tulumları, deniz yatakları ...  

20. 03. Aynalar, 

20. 04. Arı kovanları , suni petekler ve petek çıtaları, 

20. 05. Bebekler için ana kucakları, parmaklıklı oyun parkları (iç mekanlar için), bebek beşikleri, 
yürüteçler...  

20. 06. Metalden olmayan taşıt plakaları, tabelalar, ahşap veya plastik panolar, ilan panoları... 

20. 07. Ahşap variller, fıçılar, bidonlar, sıvı kapları, tahta kutular, nakliye amaçlı konteynerler, sandıklar, 
taşıma paletleri... 

20. 08. Plastik ambalaj kapları, plastik variller, fıçılar, bidonlar, hazneler (depolar), kutular...  

20. 09. Resimler, tablolar vb. için çerçeveler, çerçeveler için profil çıtalar, destek çubukları (latalar)... 

20. 10. Perde kopçaları, perde halkaları, perde kancaları, perde çubukları... 

20. 11. Ahşaptan, ahşap yerine geçen maddelerden veya sentetik malzemelerden alet-edevat ve kap-
kacaklar için saplar, kulplar, tutamaklar, düğmeler... 

20. 12. Çamaşır mandalları, 

20. 13. Metalden olmayan şişe tapaları ve kapakları, mantar tapa, mantar şeritler... 

20. 14. Metalden olmayan perçinler, çiviler, vidalar, dübeller, kablo kıskaçları ve kelepçeleri, derz artıları 
... 

20. 15. Elbise askıları ( ayaklı , sabitlenen) ve kılıfları, 

20. 16. Bu sınıfa dahil sanatçı eşyaları; tahta, mum, balmumu, plastik veya alçıdan mamul biblolar, 
heykeller, büstler; sanat eserleri; süs ve dekorasyon eşyaları ile malzemeleri, mankenler, tekstilden 
olmayan dekoratif duvar panoları, içi doldurulmuş hayvanlar... 

20. 17. Sepetler, fırıncılar için ekmek sepetleri, hasır sepetler, balıkçı sepetleri... 

20. 18. Ev hayvanları için kulübeler, yuvalar, yataklar... 

20. 19. Ahşap veya plastikten mamul portatif merdivenler, yolcuların inip binmesinde kullanılan hareketli 
merdivenler, 
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20. 20. Ahşap veya plastikten mamul sarma amaçlı makaralar, bobinler,  

20. 21. Madeni olmayan vanalar, fıçı muslukları,  

20. 22. Madeni olmayan kimlik kartları, künyeler, isimlikler, etiketler... 

20. 23. Metalden olmayan pencere ve kapı armatürleri, açma kapama tertibatları, kilitler; mobilyalar için 
metalden olmayan bağlantılar, tertibatlar ve parçalar, raf bağlantı elemanları, kapaklar için kollar, 
çekmece rayları, mobilya tekerlekleri ... 

20. 24. Bambu perdeler, stor perdeler, şerit perdeler, dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler... 

21. SINIF 

21. 01. Ev ve mutfak için elle çalıştırılan elektriksiz küçük aletler: Mikserler, blenderler, kahve ve baharat 
değirmenleri, meyve ve sebze presleri, öğütücü ve kırıcılar, rendeler ... 

21. 02. Temizlik aletleri gereçleri ( elektriksiz): Fırçalar (boya fırçaları hariç), temizlik amaçlı fırçalar, 
fırça yapımında kullanılan malzemeler, çelik talaşları, süngerler, çelik yünleri, üstüpüler, tekstilden 
mamul temizleme ve silme bezleri, bulaşık eldivenleri, elektrikli olmayan cilalama makinaları, halı 
dövücüler ve çırpıcılar, halı süpürgeleri, sopalı yer paspasları, temizlik amaçlı pedler ... 

21. 03. Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, taraklar… 

21. 04. Camdan, porselenden, seramikten, adi metalden, plastikten, sentetik madde ve diğer 
malzemelerden mamul ev ve mutfak eşyaları, kap kacak: Kovalar, çöp kovaları, tencereler, tabaklar, 
kağıt tabaklar ve bardaklar, tepsiler, cezveler, süzgeçler, kepçeler, yağlama kaşıkları, spatulalar, 
leğenler, taslar, yumurtalıklar, kek kalıpları, sürahiler, yemek saklama kapları, bardak ve tencere 
altlıkları; saksılar, sabunluklar, sabun dağıtıcıları, kağıt havlu dağıtıcıları, tuvalet kağıdı tutucuları, bebek 
banyoları, buz kalıpları ve buz kovaları; ısı yalıtımlı kaplar, mataralar, hazır piknik sepetleri (içinde 
tabakları bulunan), spor müsabakalarında verilen kupalar, ekmeklikler, ekmek sepetleri, ekmek kesme 
tahtaları (sentetik maddeden olanlar da dahil)… 

21. 05. Elektrikli olmayan pişirme ve ısıtma gereçleri: Pişiriciler, ısıtıcılar, ızgaralar, griller, mangallar, 
barbeküler, metal pişirme şişleri...  

21. 06. Ütü masaları, ütü masası kılıfları , çamaşır kurutma düzenekleri (kurutmalıklar), elbise askıları... 

21. 07. Ev hayvanları için kafesler, yatak kutuları, tuvalet kapları, su kapları ve yemlikler, kuş banyoları, 
kuşlar için halkalar.. . 

21. 08. Camdan, porselenden, seramikten, kilden mamul süs eşyaları: Biblolar, heykeller, sanat 
eşyaları...  

21. 09. Şişeler, kavanozlar, damacanalar,  

21. 10. Porselen kapı tokmakları ve kolları, 

21. 11. Fare kapanları, haşerat tuzakları, sinek yakalayıcılar, sinek raketleri (sineklik), tuvalet taşı 
delikleri için kapaklar...  

21. 12. Parfüm bekleri (yandığında koku yayan bekler), parfüm buhurdanlığı, parfüm spreyleri ve 
vaporizatörleri (püskürteç)... 
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21. 13. Kozmetik amaçlı elektriksiz aletler, makyaj çıkartmak için elektrikli olmayan aletler, pudra 
ponponları, tuvalet eşyaları için kutular...  

21. 14. Püskürtmeli hortum başlıkları, sulama süzgeçleri için başlıklar, sulama aletleri, bahçe sulama 
süzgeçleri, musluklara takılan uçlar...  

21. 15. Tirbuşonlar (şişe açacakları), ayakkabı çekecekleri... 

21. 16. Kürdanlar, pipetler... 

21. 17. Evlerde kullanılan bitki ve hayvan yetiştirme yerleri (terraryumlar), 

21. 18. İşlenmemiş cam, yarı işlenmiş cam, dekorasyon için cam mozaikler ve cam tozları (inşaat için 
olanlar hariç), cam yünleri (izolasyon ve tekstil amaçlı olmayan)…  

22. SINIF 

22. 01. Halatlar, sicimler, ipler, ambalaj ipleri, urganlar, ip merdivenler, hamaklar ... 

22. 02. Çadırlar, tenteler, brandalar, yelkenler, otomobil örtüleri... 

22. 03. Çuvallar, tekstilden mamul ambalaj torbaları... 

22. 04. Kauçuk ve sentetik olmayan döşeme doldurma malzemeleri: Kıl, tüy, yün, pamuk, deniz 
yosunu...  

22. 05. Tekstil amaçlı sentetik elyaflar, işlenmemiş büküm elyafları, cam elyaflar ... 

22. 06. Balık ağları, çamaşır yıkamada kullanılan fileler... 

23. SINIF 

GENEL 

Tekstil amaçlı büküm iplikleri; dikiş, nakış ve örgü iplikleri, tireler, esnek iplikler... 

24. SINIF 

24. 01. Dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar: Cam elyaf kumaşlar, gaz sızdırmaz kumaşlar; su 
geçirmeyen kumaşlar, hayvan derisi taklidi kumaşlar; her türlü astarlar, telalar, tekstilden filtre 
malzemeleri ...  

24. 02. Perdeler, duş perdeleri, evlerde kullanılan örtüler, muşambadan olanlar da dahil masa örtüleri, 
yatak örtüleri, çarşaflar, pikeler, yastık kılıfları, nevresimler, koltuk örtüleri, sehpa örtüleri, peçeteler, 
kumaştan mamul seccadeler, kağıt yatak örtüleri, bohçalar... 

24. 03. Yorganlar, elyaflı yorganlar, battaniyeler...  

24. 04. Banyo keseleri ve sabunlanma bezleri, el ve yüz havluları, banyo havluları... 

24. 05. Kumaştan yapılmış duvar kaplamaları, duvar süsleri...  
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24. 06. Kumaş mendiller, makyaj çıkartmak için kumaş bezler... 

24. 07. Kumaştan yapılmış bayraklar, flamalar, etiketler, 

24. 08. Hurçlar, kirli eşya torbaları...  

25. SINIF 

25. 01. Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış giysiler (İç ve dış giysiler): Penye, 
triko, kot, deri, kağıt vb. .malzemeden giysiler; spor yaparken giyilen giysiler; banyo ve plaj giysileri; iç 
çamaşırlar, eldivenler... 

25. 02. Çoraplar, 

25. 03. Ayak giysileri: Ayakkabılar, çizmeler, botlar, terlikler, patikler ve bunların parçaları, spor 
ayakkabıları ve bunların çivileri, ayakkabı parçaları yani pençeler, topuklar, konçlar, sayalar...  

25. 04. Başlıklar, şapkalar, bereler, kepler, kasketler...  

25. 05. Bebekler için bu sınıfa dahil özel eşyalar: Bebekler için tekstilden bezler, bebekler için tekstilden 
kundak bezleri, zıbınlar, naylon donlar, mama önlükleri (kağıt mama önlükleri hariç)… 

25. 06. Kravatlar, papyonlar, fularlar, şallar, baş örtüleri, pareolar, geçme elbise yakaları, bandanalar, 
manşonlar, kol bantları, baş bantları, bileklikler... 

25. 07. Kemerler, pantolon askıları, jartiyerler... 

26. SINIF 

26. 01. Danteller ve nakışlar (aplikeler), güpürler, fistolar, dar dokumalar, şeritler ve kurdeleler, 
ekstraforlar, fitiller... 

26. 02. Giysiler için düğmeler, kopçalar, halkalar, fermuarlar, ayakkabı ve kemer tokaları, perçinler, 
yapışkan bantlar, bağlar ... 

26. 03. Vatkalar, 

26. 04. Toplu iğneler, iğneler, dikiş iğneleri, dikiş makinası iğneleri, tığlar ve örgü şişleri, iğne kutuları ve 
iğnelikler... 

26. 05. Yapma çiçekler, yapma çiçek aranjmanları ve çelenkleri, yapma meyvalar... 

26. 06. Saç fileleri, saç bantları, saç tokaları, elektriksiz saç bigudileri, saç kıvırmak için klipsler... 

26. 07. Takma saçlar, peruklar, saç bukleleri, takma bıyıklar, takma sakallar...  

26. 08. Giysiler için kumaştan yapılmış hazır harfler ve rakamlar, armalar, rütbe işaretleri  

27. SINIF 

27. 01. Halılar, otomobil halıları, paspaslar, kilimler, yolluklar,...  
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27.02. Sentetik malzemeden mamul yer döşemeleri: Muşambalar, yapay çimen, döşemelik mantarlı 
muşamba (linoleum)... 

27. 03. Jimnastik ve güreş minderleri...  

27. 04. Tekstilden olmayan duvar kaplamaları; duvar kağıtları... 

28. SINIF 

28. 01. Oyunlar: Elde oynanan mekanik, elektrikli ve elektronik oyunlar; tavla, domino, okey, kızma 
birader, satranç, dama, oyun kağıtları ...  

28. 02. Salonda oynanan oyunlar için aletler, makinalar ve cihazlar ( jetonla çalışanlar dahil ).....  

28.03 .Her türlü malzemeden yapılmış oyuncaklar...  

28. 04. Hayvanlar için oyuncaklar, 

28.05. Mekana bağlı oyuncaklar: Çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar… 

28. 06. Jimnastik ve spor aletleri ile malzemeleri: Kayak, balıkçılık, tenis, halter, boks, futbol, basketbol, 
voleybol, masa tenisi vb. ile ilgili malzemeler; vücut egzersiz alet ve cihazları; ağlar, direkler, potalar, 
bilardo masaları; raketler, golf sopaları, kriket sopaları ve bunları taşımak için özel çantalar (golf 
çantaları, kriket torbaları gibi) , sörf tahtası ve kayaklar için bunların şeklini almış çantalar; eskrim 
silahları, paletler, patenler, kaykaylar; diz koruyucular (dizlikler), dirsek koruyucular (dirseklikler), kar 
ayakkabıları...  

28. 07. Suni yılbaşı ağaçları ve bunlar için süsler, suni karlar, çıngıraklar, eğlence (parti, diskotek vb.) 
süsleri, parti şapkaları ve benzer eşyalar... 

29. SINIF 

29. 01. Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri; et mamulleri, et hülasaları, et suları, bulyonlar; 
işlenmiş su ürünleri (yumuşakçalar ve kabuklu hayvanlar); kurutulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, 
konservelenmiş, dondurulmuş et ürünleri... 

29. 02. Kuru bakliyat hariç kurutulmuş, pişirilmiş, konservelenmiş, dondurulmuş sebzeler, yemek 
pişirmek için sebze suları...  

29.03. Kuru bakliyat, yani fasulye, bezelye, nohut , mercimek, soya ... 

29. 04. Hazır çorbalar ve hazır yemekler... 

29. 05. Zeytinler, turşular... 

29. 06. Süt ve süt ürünleri: Her türlü süt, beyaz peynirler, kaşar peynirler, yoğurt, ayran, kaymak, krema, 
krem şanti, süttozu, kefir, süt oranı fazla sütlü içecekler, meyveli sütler, meyveli yoğurtlar, kımız, süt ve 
süt ürünlerinden (süt oranı fazla ) tatlılar...  

29. 07. Yenilebilir sıvı ve katı yağlar, margarinler, tereyağlar...  

29.08. Konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş meyveler; pekmezler, reçeller, marmelatlar, meyve 
ezmeleri, kompostolar... 
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29. 09. Kuru yemişler, kurutulmuş meyveler, pestiller ... 

29.10. Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin (susam tohumu macunu)...  

29.11. Yumurtalar, yumurta tozları,  

29. 12. Jöleler, jelatinler,  

29. 13. Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri niteliğindeki perhizle ilgili olan veya 
olmayan ürünler için bitkisel ve vitamin bazlı ürünler olarak kullanılan proteinler, karbonhidratlar, 
madensel maddeler, az miktarda bulunan kimyasal elementler, aminoasitler, yağ asitleri , polen 
müstahzarları... 

29. 14. Patates cipsleri, patates kızartmaları...  

30.SINIF 

30. 01. Kahve, kakao, suni kahve, moka (kahve), kahve yerine geçen maddeler, kahve veya kakao 
esaslı içecekler...  

30. 02. Tapyoka, sago... 

30. 03. Makarnalar, mantılar, erişteler...  

30.04. Ekmekler, pideler , pizzalar, lahmacunlar...  

30.05. Bisküviler, krakerler, gofretler, pastalar, tartlar, kekler...  

30.06. Baklavalar, şöbiyet , tulumba tatlıları, bülbül yuvaları... 

30.07. Pudingler, kazandibi, sütlaç, sup, muhallebiler, aşureler...  

30.08. Bal, arı sütü, propolis ...  

30. 09. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler: Ketçaplar, mayonezler, hardallar, limon suları, soslar, 
salata sosları, salçalar, sirkeler, yiyecekler ve içecekler için koku vericiler (aromalar), baharatlar...  

30. 10. Mayalar, kabartma tozları, vanilyalar; ekmeğin formunu, rengini iyileştirici, bayatlama süresini 
geciktirici doğal maddeler...  

30. 11. Her türlü un, irmikler, nişastalar,  

30. 12. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri...  

30. 13. Çaylar, buzlu çaylar...  

30.14. Şekerlemeler, lokumlar, helvalar, pişmaniyeler, donmuş yoğurt (şekerleme), çikolatalar, çikolata 
ürünleri, çikolata veya şekerle kaplanmış ürünler, yılbaşı ağacı süsü olarak şekerli ve çikolatalı ürünler, 
çikolata esaslı içecekler ... 

30. 15. Sakızlar, 

30. 16. Dondurmalar, buz kremler, yenilebilir buzlar...  
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30. 17. Tuz,  

30. 18. Pirinç, bulgur, keşkek, yarmalar, gıdalar için malt... 

30. 19. Hububat (tahıl) ve undan mamul çerezler, patlamış mısır, mısır gevrekleri, yulaf ezmeleri, 
kahvaltılık hububat... 

31. SINIF 

31. 01. Tarım ürünleri: İşlenmemiş hububat (tahıl), yani buğday, arpa, çeltik, yulaf, mısır, darı, çavdar, 
taze mercimek, pancar...  

31. 02. Bahçecilik ürünleri: Taze meyveler ve sebzeler, mantarlar, kültür mantarları...  

31. 03. Ormancılık ürünleri: İşlenmemiş odun, tomruklar, işlenmemiş mantar meşesi kabuğu 

31. 04. Tohumlar: Bitki tohumları, çiçek tohumları, sebze tohumları...  

31. 05. Canlı hayvanlar: Kanatlı hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, büyükbaş hayvanlar, suda yaşayan 
hayvanlar...  

31. 06. Kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar...  

31. 07. Canlı bitkiler: Çiçekler, çimenler/çimler, fideler, fidanlar... 

31. 08. Hayvan yemleri; hayvan yemleri için tıbbi amaçlı olmayan katkılar...  

31. 09. Malt, 

31. 10. Kurutulmuş bitkiler ve otlar: Dekorasyon amaçlı kurutulmuş bitkiler, otlar ve bunlardan mamul 
çelenkler, aranjmanlar, samanlar… 

31. 11. Evlerde beslenen hayvanlar için kumlu kağıtlar, kokulu kumlar, gaga taşları...  

32. SINIF 

32. 01. Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar (arpa mayası, şerbetçi otu özü v.b.)...  

32. 02. Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar, tonikler.. 

2. 03. Sebze ve meyve suları, sebze ve meyve konsantreleri ve özleri; meyvelerden elde edilen toz ve 
granül halde içecekler, şıra, şalgam suyu, domates suyu... 

32.04. Kolalar, gazozlar, izotonik içecekler... 

32.05. Boza , sahlep... 

33. SINIF 

33. 01. Şaraplar, likörler, alkollü içeceklerin hazırlanması için alkollü bileşimler, süt karışımlı alkollü 
içecekler, kokteyller ve aperatifler, konyaklar, viskiler, anasonlu içecekler, japon içkisi (sake)... 
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34. SINIF 

34. 01. Tütün: İşlenmiş veya işlenmemiş tütün, sigaralar, purolar, enfiyeler, sigarilloslar, tütün yerine 
kullanılan maddeler, çiğneme tütünleri, tömbekiler... 

34. 02. Değerli madenlerden ve bunların alaşımlarından olmayan tütün içenlere mahsus malzemeler: 
Pipolar, ağızlıklar ve bunların filtreleri, çakmaklar, küllükler, tütün kutuları, sigara kesicileri, pipoluklar, 
pipo temizleyiciler, puro ve sigara tabakaları, sigara sarmak için cep aletleri, sigara kağıtları, sigaralıklar, 
çakmaklar için gaz kartuşları, nargileler, çakmaktaşları... 

34. 03. Kibritler. 

35. SINIF 

35. 01. Reklam acentesi hizmetleri, ilan büroları hizmetleri, televizyon, radyo,posta ile reklam ve ilan 
hizmetleri, ilan sütunlarının hazırlanması hizmetleri, reklam malzemelerinin dağıtımı hizmetleri, ticari ve 
reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam ve satış amaçlı modellik hizmetleri, 
pazarlama çalışmaları hizmetleri, pazarlama ile ilgili bilgilendirme hizmetleri, satışı arttırma (promosyon) 
hizmetleri, vitrin süsleme ve düzenleme hizmetleri, anket hizmetleri, halkla ilişkiler hizmetleri.. 

35. 02. Büro hizmetleri: Sekreterlik hizmetleri, stenografi hizmetleri, fotokopi çekim hizmetleri 
(dokümanlarının çoğaltılması), daktiloda yazım hizmetleri, kelime işlem hizmetleri, bilgisayarda kütük 
yönetimi hizmetleri, bilginin bilgisayar veri tabanına aktarılması hizmetleri, bilgisayar veri tabanındaki 
bilgilerin sistematik hale getirilmesi hizmetleri, telefon cevaplama hizmetleri, gazete aboneliklerinin 
düzenlenmesi hizmetleri, büro makinelerinin ve ekipmanlarının kiralanması hizmetleri, satış 
makinelerinin kiralanması hizmetleri... 

35. 03. İş idaresi konusunda danışmanlık hizmetleri (işletme bilgileri), ticari veya endüstriyel yönetimde 
yardım hizmetleri, iş idaresi ve organizasyonu konusunda danışmanlık hizmetleri (yeniden yapılanma), 
otel yönetimi hizmetleri, iş konularında değerlendirme hizmetleri (iş ve zaman etüdü), iş konularında 
bilgi toplama hizmetleri, iş ile ilgili araştırma hizmetleri (üretim sürecinin ve yöntemlerinin), iş konusunda 
istatistik çalışmaları hizmetleri, personel ile ilgili hizmetler, iş ve işçi bulma acenteliği hizmetleri, personel 
seçiminde psikolojik test uygulanması hizmetleri, işe yerleştirme hizmetleri, muhasebe kayıtlarının 
düzenlenmesi hizmetleri, defter tutma hizmetleri, hesapların denetimi hizmetleri, fiyat analizleri 
hizmetleri, ekonomik tahmin hizmetleri, bordro hazırlama hizmetleri, vergilerin hazırlanması hizmetleri... 

35. 04. İthalat ihracat acente hizmetleri,  

35. 05. Sanatçılar için menajerlik hizmetleri,  

35. 06. Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri,  

35. 07. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri,  

35. 08. Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya 
getirilmesi hizmetleri.  

36. SINIF 

36. 01. Kaza, hayat, yangın, sağlık, deniz sigortası hizmetleri, sigorta araştırma hizmetleri, hayat 
sigortası istatistikleri hizmetleri (aktüerya hizmetleri), sigorta konusunda bilgilendirme hizmetleri.... 

36. 02. Finansal ve parasal hizmetler: Bankacılık hizmetleri, finansal yönetim hizmetleri, finansal analiz 
hizmetleri, finansal sponsorluk hizmetleri, finansal konularda bilgilendirme hizmetleri, factoring (mal 
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satın alma - alacak toplama organizasyonları) hizmetleri, leasing (finansal kiralama) hizmetleri, taksitle 
alış veriş kartları düzenleme hizmetleri, para değişim hizmetleri...  

36. 03. Gayrimenkul İşleri: Emlak komisyonculuğu hizmetleri, apartman yöneticiliği hizmetleri... 

36. 04. Menkuller için değer biçme (kıymet takdiri) hizmetleri: Antika paraların değerini belirleme 
hizmetleri, antikaların değerini belirleme hizmetleri, mücevherlerin değerini belirleme hizmetleri, pulların 
değerini belirleme hizmetleri, sanat eserlerinin değerini belirleme hizmetleri...  

36. 05. Gümrük müşavirliği hizmetleri. 

37. SINIF  

37. 01. İnşaat hizmetleri: Konut, köprü, fabrika vb. inşaatı hizmetleri, kuyu açma hizmetleri, binaların 
yenilenmesi hizmetleri, bina yıkım hizmetleri, binaların iç ve dış cephelerinin boyanması hizmetleri, 
sualtı onarım hizmetleri, yol döşeme hizmetleri, fuar pavyonlarının ve standlarının kurulması hizmetleri, 
inşaat kontrol hizmetleri, inşaat hakkında bilgilendirme hizmetleri... 

37. 02. İnşaat araç – gereç ve iş makinalarının kiralanması hizmetleri: Vinç, eskavatör, buldozer, kazı 
makineleri kiralanması hizmetleri..... 

37. 03. Temizlik hizmetleri: Baca temizleme hizmetleri, binaların iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi 
hizmetleri, yol süpürme hizmetleri, pencere camı temizleme hizmetleri, yol süpürme makinelerinin 
kiralanması hizmetleri, temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri... 

37. 04. Dezenfeksiyon hizmetleri, 

37. 05. Haşere ilaçlama hizmetleri, farelerin imhası hizmetleri.... 

37. 06. Kara araçlarının bakım ve tamiri hizmetleri... 

37. 07. Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri... 

37. 08 Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri... 

37. 09. Mobilya döşeme hizmetleri, mobilya tamiri hizmetleri, mobilyaların restorasyonu hizmetleri... 

37. 10. Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri... 

37. 11. Giysilerin bakımı ve tamiri hizmetleri... 

37. 12. Deri eşyaların (giysiler hariç ) bakımı, tamiri ve temizlenmesi hizmetleri, 

37. 13. Çamaşır yıkama hizmetleri, giysi ütüleme hizmetleri, giysi presleme hizmetleri, , giysi temizleme 
hizmetleri... 

37. 14. Yapay kar üretme hizmetleri, 

37. 15. Film projeksiyon makinelerinin tamiri ve bakımı, fotoğrafçılık aletlerinin tamiri hizmetleri, 

37.16. Makinelerin tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri; elektrikli aletlerin tesis ve tamiri hizmetleri, ofis 
makine ve ekipmanlarının tesisi, bakımı ve tamiri (büro araç, daktilo gibi ürünlerin servisi) hizmetleri, 
bilgisayar donanımlarının tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri... 
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37. 17. Hırsız alarm sistemlerinin tesisi ve tamiri hizmetleri, yangın alarm sistemlerinin tesisi ve tamiri 
hizmetleri... 

37. 18. Telefon tesisat ve tamiri hizmetleri, 

37. 19. Asansör tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri, 

37. 20. Saat tamiri hizmetleri, 

37. 21. Duvar kağıdı kaplama hizmetleri, 

37. 22. Madencilik, maden çıkarma hizmetleri,  

37. 23. Kumlama hizmetleri, 

37. 24. Kalaycılık hizmetleri, 

37. 25. Bıçakların bilenmesi hizmetleri, 

37. 26. Para kasalarının tamiri ve bakımı hizmetleri, 

37. 27. Güneşlik tamiri, şemsiye tamiri hizmetleri, 

37. 28. Ayakkabı tamiri hizmetleri. 

38. SINIF  

38. 01. Radyo ve televizyon yayın hizmetleri; radyo, televizyon veya diğer iletişim araçlarında yayın 
akışının düzenlenmesi hizmetleri... 

38. 02. Haberleşme hizmetleri: Cep telefonu ile iletişim hizmetleri, uydu ile iletişim hizmetleri, 
bilgisayarlar arasında iletişim hizmetleri, telgraf ile iletişim hizmetleri, telefon ile iletişim hizmetleri, 
görüntü ve mesajların bilgisayar yardımı ile aktarılması hizmetleri, elektronik posta hizmetleri, faks 
gönderme hizmetleri, telgraf hizmetleri, telefon hizmetleri, teleks hizmetleri, iletişim ile ilgili bilgilendirme 
hizmetleri, iletişim ile ilgili danışma hizmetleri; global bilgisayar ağına (internet) kullanıcıların girişinin 
sağlanması hizmetleri... 

38. 03. Haberleşme araç ve cihazlarının kiralanması hizmetleri... 

38. 04. Haber ajansı hizmetleri (toplanan bilginin dağıtılması)... 

39. SINIF  

39. 01. Kara, hava ve deniz taşımacılığı hizmetleri: Taşıma komisyonculuğu hizmetleri, yük 
komisyonculuğu hizmetleri, gemi acente hizmetleri, ambulans hizmetleri, özel şoförlük hizmetleri, 
pilotluk hizmetleri, turist büroları (otel rezervasyonları dışında), seyahat için yer ayırma (rezervasyon 
hizmetleri), tur düzenleme hizmetleri, mesaj ve eşya ileten kurye hizmetleri, eşyaların posta yolu ile 
dağıtılması hizmetleri, ürün taşıma ve teslimat hizmetleri, gazete dağıtım hizmetleri, paket teslimat 
hizmetleri... 

39. 02. Kara, hava ve deniz taşıtlarının kiralanması hizmetleri... 

39. 03. Araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri, 
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39. 04. Tekne barındırma hizmetleri,  

39. 05. Boru hattı ile taşıma hizmetleri... 

39. 06. Elektrik dağıtım hizmetleri, 

39. 07. Su temin hizmetleri,  

39. 08. Taşıt ve malları kurtarma hizmetleri... 

39. 09. Malların depolanması, paketlenmesi ve sandıklanması hizmetleri... 

39. 10. Çöplerin depolanması ve taşınması hizmetleri, atıkların toplanması ve taşınması hizmetleri, 

39. 11. Dalgıç hücresi kiralanması hizmetleri, dalgıç elbisesi kiralanması hizmetleri. 

40. SINIF 

40. 01. Metal işleme hizmetleri: Galvanizleme hizmetleri, metal kaplama hizmetleri, metal dökümcülük 
hizmetleri, kazan (boyler) yapımı hizmetleri, malzeme işleme hakkında bilgilendirme hizmetleri... 

40. 02. Fotoğrafik ve sinematografik ürünlerin işlenmesi hizmetleri: Sinematografik filmlerin işlemden 
geçirilmesi hizmetleri, fotoğraf filmlerinin banyo edilmesi hizmetleri, fotoğraf filmlerinin baskı hizmetleri, 
fotogravür hizmetleri, fotoğraf dizgi hizmetleri... 

40. 03. Gıdaların (yiyeceklerin) işlenmesi hizmetleri: Değirmencilik hizmetleri, tahıl öğütme hizmetleri, 
yiyecek ve içeceklerin konservelenmesi hizmetleri... 
40. 04. Hayvan kesim hizmetleri, 

40. 05. Deri ve kürk işleme hizmetleri: Derinin ve kürklerin boyanması hizmetleri, derinin tabaklanması 
hizmetleri, güvelerden korunması hizmetleri, yumuşatılması hizmetleri, kürklerin modaya uygun hale 
getirilmesi hizmetleri...  

40. 06. Hayvan derisi doldurma hizmetleri, 

40. 07. Kumaş işlem hizmetleri: Çözgücülük hizmetleri, kumaşların güveden korunması hizmetleri; 
kumaş bitim , kesimi, ağartma, boyama, kalıcı baskı yapılması, yanmaz hale getirilmesi , su geçirmez 
hale getirilmesi, çekmez hale getirilmesi hizmetleri, kumaşlarda buruşmayı önleyici işlem hizmetleri.... 

40. 08. Yün işleme hizmetleri, 

40. 09. Terzilik hizmetleri: Giysi dikim hizmetleri (terzilik), giysi kesim hizmetleri, overlokçuluk hizmetleri, 
giysilerin modellerinin değiştirilmesi hizmetleri... 

40. 10. Nakış işleme hizmetleri, goblen örtü işleme hizmetleri.... 

40. 11. Ahşap / kereste işleme hizmetleri: Kerestelerin kesimi ve işlenmesi hizmetleri (hızarcılık), 
keresteleri düzeltme hizmetleri (planyadan geçirme)... 

40. 12. Ahşap oyma hizmetleri, sanat eserlerinin çerçevelenmesi hizmetleri, 

40. 13. Sıvı, kimyasal madde, gaz, hava işleme hizmetleri: Havadaki kötü kokuların giderilmesi 
hizmetleri, atık ve çöplerin dönüştürülmesi hizmetleri, çöplerin ve dönüştürülebilir materyallerin 
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ayıklanması hizmetleri, atık ve çöplerin kullanılabilir hale getirilmesi hizmetleri, rafine hizmetleri, petrolün 
işlenmesi hizmetleri, su arıtma ve işleme hizmetleri.... 

40. 14. Cam işleme hizmetleri (optik camlar hariç): Hava ile cama şekil verme hizmetleri, camın 
renklendirilmesi işlemi (yüzey kaplama) hizmetleri...  

40. 15. Optik cam işleme hizmetleri: Optik camların parlatılması ve cilalanması hizmetleri... 

40. 16. Malzemelerin montajı (üçüncü şahıslar adına) hizmetleri, 

40. 17. Diş teknisyenliği (döküm) hizmetleri, 

40. 18. Çömlekçilik, çanak çömleğin pişirilmesi hizmetleri, 

40. 19. Enerji üretimi hizmetleri,  

40. 20. Jeneratörlerin kiralanması hizmetleri, 

40. 21. Kağıdın işlenmesi, kullanılır hale getirilmesi hizmetleri, 

40. 22. Baskı hizmetleri: Matbaacılık hizmetleri, ofset baskı hizmetleri, taş baskı hizmetleri, ipek baskı 
hizmetleri, ciltçilik hizmetleri....  

40. 23. Lazerle işaretleme hizmetleri, 

40. 24. Lamine etme işlemleri hizmetleri, 

40. 25. Saraçlık hizmetleri, 

40. 26. Ayakkabı boyama hizmetleri, 

40. 27. Yorgancılık hizmetleri, 

40.28. Örgü makinelerinin kiralanması hizmetleri, 

41. SINIF 

41. 01. Eğitim ve öğretim hizmetleri... 

41. 02. Hayvan terbiyesi hizmetleri, 

41. 03. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme , idare hizmetleri... 

41. 04. Müze hizmetleri... 

41. 05. Güzellik yarışmalarının organizasyonu ve idare edilmesi hizmetleri, dans gösterilerinin 
organizasyonu hizmetleri, dans yarışmalarının organizasyonu hizmetleri... 

41. 06. Kütüphane hizmetleri...  

41. 07. Dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri, 

41. 08. Spor hizmetleri, spor amaçlı organizasyonların düzenlenmesi hizmetleri... 
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41. 09. Eğlence hizmetleri... 

41. 10. Casino hizmetleri, 

41. 11. Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri: Radyo ve televizyon programları yapım 
hizmetleri (reklam programları yapımı hariç), sinema ve video filmleri yapım hizmetleri, kayıt stüdyoları 
hizmetleri, film seslendirme hizmetleri, radyo ve televizyon alıcılarının kiralanması hizmetleri, sinema ve 
video filmlerinin kiralanması hizmetleri, sinema projektörleri ve aksesuarlarının kiralanması hizmetleri, 
ses kayıt cihazlarının kiralanması hizmetleri, video kasetlerinin kiralanması hizmetleri, video kayıt 
cihazlarının kiralanması hizmetleri...  

41.12. Sanat faaliyetleri ile ilgili hizmetler: Sinema etkinliklerinin sağlanması hizmetleri, tiyatro 
hizmetleri, orkestra hizmetleri, konser düzenleme hizmetleri, gösteri düzenlenmesi hizmetleri, gösteriler 
için yer ayırma hizmetleri, sanatçılar için modellik yapma hizmetleri, sahne ve gösteri dekorlarının 
kiralanması hizmetleri... 

41.13. Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri, 

41.14. Fotoğrafçılık hizmetleri, 

41.15. Mikrofilm hizmetleri, 

41.16. Tercüme hizmetleri: İşaret dili çeviri hizmetleri, çeviri hizmetleri.... 

42. SINIF 

42.01. Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri: Bilimsel araştırma ve 
geliştirme hizmetleri (üçüncü şahıslar adına), kimyasal araştırma hizmetleri, maden eksperliği 
(uzmanlığı) hizmetleri, jeolojik araştırma hizmetleri, petrol arama hizmetleri, malzeme ve ürün test 
hizmetleri, meteoroloji hizmetleri, mühendislik danışmanlık hizmetleri, mimarlık hizmetleri, teknik proje 
çalışmaları hizmetleri, haritacılık hizmetleri, arazi inceleme ve ölçme hizmetleri, peyzaj hizmetleri, şehir 
planlamacılığı hizmetleri, çevre koruması konusunda danışmanlık hizmetleri, sualtı incelemeleri 
hizmetleri, kalite kontrol hizmetleri, araçların yol değerlerinin test edilmesi hizmetleri... 

42.02. Bilgisayar hizmetleri: Bilgisayar programcılığı hizmetleri, bilgisayar yazılımlarının tasarımı 
hizmetleri, bilgisayar yazılımlarının bakımı hizmetleri, bilgisayar yazılımlarının güncelleştirilmesi 
hizmetleri, bilgisayar donanımları alanlarında danışmanlık hizmetleri, bilgisayar veri tabanı oluşturma 
hizmetleri, bilgisayar verilerinin kurtarılması hizmetleri, bilgisayar verilerinin düzetilmesi hizmetleri, 
bilgisayar sistem analizi hizmetleri, bilgisayar danışmanlık hizmetleri, bilgisayar kiralanması hizmetleri, 
bilgisayar yazılımlarının kiralanması hizmetleri, bilgisayar programlarının çoğaltılması hizmetleri, 
bilgisayar yazılımlarının tesisi hizmetleri.... 

42.03. Tasarım hizmetleri, 

42.04. Hukuki hizmetler: Hukuki araştırma hizmetleri, telif hakları yönetim hizmetleri, sınai ve fikri 
mülkiyet hakları konusunda danışma hizmetleri; marka, patent ve endüstriyel tasarım konularında 
danışmanlık hizmetleri...  

42.05. Sanat alanındaki hizmetler: Grafik sanat tasarım hizmetleri, sanat eserleri orijinallik onay 
hizmetleri... 
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43.SINIF 

43.01. Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri: Restoran hizmetleri, self-servis restoran hizmetleri, 
lokanta hizmetleri, kafeterya hizmetleri, cafe hizmetleri, kantin hizmetleri kokteyl salonu hizmetleri 
snack-bar hizmetleri, bar hizmetleri, ikram hizmetleri (catering), yiyecek ve içecek hizmet araçlarının 
kiralanması hizmetleri... 

43.02 . Geçici konaklama hizmetleri: Otel, motel , tatil köyü, pansiyon v.b. hizmetleri (geçici barınma), 
çadır kiralanması hizmetleri, gençlik kamp hizmetleri, yer ayırtma hizmetleri... 

43.03 . Gündüz bakımı (kreş) hizmetleri, huzurevleri hizmetleri,  

43.04. Hayvan bakım evleri hizmetleri 

44.SINIF 

44.01. Tıbbi hizmetler: Tıbbi yardım hizmetleri, hastane hizmetleri, tıbbi klinik hizmetleri, kan bankası 
hizmetleri, diş hekimliği hizmetleri, hemşirelik (tıbbi) hizmetleri, optik hizmetler, fizik tedavi hizmetleri, 
tıbbi amaçlı masaj hizmetleri, ilaç önerme, eczacılık hizmetleri, psikologlara ait hizmetler... 

44.02. Güzellik bakımı hizmetleri: Türk hamamı hizmetleri, güzellik salonu hizmetleri, masaj hizmetleri, 
kuaför salonları hizmetleri, manikür hizmetleri... 

44.03. Veterinerlik ve hayvancılıkla ilgili hizmetler: Veterinerlik hizmetleri hayvan yetiştirme hizmetleri, 
hayvanların bakım ve temizlik hizmetleri, evcil hayvanların bakım ve temizlik hizmetleri... 

44.04. Tarım , bahçecilik ve ormancılıkla ile ilgili hizmetler: Bahçıvanlık hizmetleri, bahçe bakım 
hizmetleri, çim bakım hizmetleri, bitki bakım hizmetleri, ağaç dikim hizmetleri, bitki tedavi hizmetleri, 
tarımsal ilaçlama hizmetleri, tarımsal kimyasalların ve gübrelerin hava ve yerden serpilmesi hizmetleri, 
tarım aletlerinin kiralanması hizmetleri... 

45.SINIF 

45.01. Güvenlik Hizmetleri: Gece bekçiliği hizmetleri, özel koruma hizmetleri, güvenlik konularında 
danışma hizmetleri, dedektiflik acente hizmetleri, kayıp insanların araştırılması hizmetleri, hırsızların 
görüntülenmesi ve güvenlik alarm hizmetleri, kişiye özel koruma (body guard) hizmetleri.. 

45.02 Evlendirme büroları hizmetleri,  

45.03 Cenaze hizmetleri,  

45.04. Giysi kiralama hizmetleri, 

45.05. Yangın söndürme hizmetleri, 

45.06. Refakat etme hizmetleri,  

45.07. Yıldız falı bakma hizmetleri, 

45.08 Sosyal veya toplumsal olaylara uyum sağlama acente hizmetleri. 
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