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01
Çiftlik hayvanları ve balıklar
01100 Hayvan sperm ve embriyoları
01110 Sığır
01120 Koyun, keçiler ve domuzlar
01200 Kümes hayvanları
01240 Kuşlar
01260 Yumurta
01300 Atlar, katırlar ve eşekler
01340 Laboratuar araştırmaları için hayvanlar
01360 Hayvanlar, evcil ve hayvanat bahçeleri için
01380 Sürüngenler ve kurbağalar
01400 Kürklü hayvanlar
01500 Av ve av kuşları
01600 Arı ve arı ürünleri
01700 İpek böceği tırtılları ve kozaları
01750 Böcekler ve solucanlar
01800 Balık, tuzlusu
01810 Balık, Tatlısu
01820 Kabuklular
01840 Yumuşakcalar
01870 Akvaryum balıkları
01880 Deniz su yosunları ve plankton
01890 İnci, mercan ve doğal sünger
01900 Hayvancılık
01920 Balık ve su ürünleri çiftlikleri
01930 Deniz ürünleri, yenilemeyen
01950 Veterinerlik ve hayvanlar üzerine uzmanlık

hizmetleri
01960 Veterinerlik ve özel evcil hayvan hizmetleri

02
Tarım ve ormancılık
02100 Yem bitkileri
02200 Tahıl ve yalancı tahıllar
02210 Kök sebzeler
02220 Yumru sebzeler
02230 Baklagiller
02250 Yaprağı yenen yeşil sebzeler
02260 Salatalar
02270 Toprak altında sapı olan sebzeler
02280 Çiçek sebzeler
02290 Meyvemsi sebzeler
02300 Şifalı ot ve baharat tohumları
02350 Şifalı otlar ve bitkiler
02380 Mantar ve diğer mantar türleri
02400 Sert çekirdekli meyveler
02410 Çekirdekli meyveler
02420 Çilekler
02440 Turunçgiller
02500 Yenilebilen tohumlar
02520 Yenilebilen fındıklar
02540 Tropikal ve sübtropikal meyveler
02570 İçecek elde edilen bitkiler ve ekinler
02580 Şeker elde edilen bitkiler ve ekinler
02590 Endüstriyel bitkiler ve ekinler
02600 Yağlı tohum elde edilen bitkiler ve ekinler
02610 Lifli bitkiler
02620 Hasır elde edilen bitkiler
02660 Çalılık ve bodur ağaç, süs olarak kullanılan
02670 Meyve ağaçları ve meyve çalıları
02690 Asitli topraklarda yetişen bitkiler
02710 Süs Bitkileri
02720 Çiçekler, kesilmiş
02750 Bahçe düzenleme hizmetleri
02770 Tarım ve bahçıvanlıkta tohumlar
02780 Tohum ile alakalı hizmetleri
02790 Tarım, bahçıvanlık ve ormancılıkta fideler
02810 Çiçek soğanları,setleri
02900 Tarım ve bahçıvanlık hizmetleri
02910 Bitki ıslah hizmetleri
02920 Tarımsal üretim süreçleri
02930 Hasat hizmetleri
02940 Tarımsal ürünler için koruma ve paketleme

hizmetleri
02950 Tarımsal ürünler için bakım hizmetleri
02970 Ormancılık yönetim hizmetleri

03
Gıda
03040 Mezbaha
03050 İşlenmemiş mezbah ürünleri
03060 Yenilemeyen mezbaha ürünleri
03070 Doğal ve sunî bağırsaklar. Sucuk imalatı

için bağırsaklar
03080 İşlenmiş sakatat, yenilebilir
03090 Şarküteri etleri
03100 Sosisler ve kurutulmuş sosisler
03110 İşlenmiş et ve av eti
03120 Kurutulmuş et
03130 İşlenmiş kuş ve tavuk eti
03140 Et, kümes ve av hayvanları, konserve veya

paketlenmiş
03150 Yenebilir böcekler, işlenmiş
03160 Sütler
03170 Krema
03180 Dondurmalar ve şerbetler

03190 Yağlı
03200 Peynir
03210 Peynir, ülkeye özel
03230 Yoğurt
03240 Yumurta ürünleri
03260 İşlenmiş meyve
03270 Kurutulmuş meyveler
03280 Meyve, konserve, şişelenmiş ya da

paketlenmiş
03290 Sebzeler, işlenmiş
03300 Kurutulmuş sebzeler
03310 Sebzeler, konserve, şişelenmiş ya da

paketlenmiş
03340 Tabletler, çorbalar ve özler
03350 Suyu alınarak ve dondurularak kurutulmuş

gıdalar
03360 Sütsüz hazır tatlılar
03380 Balık, füme, tütsülenmiş
03390 Hazır balık
03400 Konserve balıklar (Bölüm 1)
03410 Hazır yumuşakçalar, kabuklu deniz ürünleri

ve yosunlar
03420 Konserve yumuşakçalar, kabuklu deniz

ürünleri ve yosunlar
03430 Balık yumurtaları ve balık bazlı süt ürünleri
03440 Balık, yumuşakça ve kabuklu deniz ürünleri

türevi yiyecek ürünleri
03450 Gıda ürünler, soğutulmuş, taze ve aşırı taze
03470 Gıda ürünleri, dondurulmuş
03480 Et ve balık, derin dondurulmuş
03490 Meyve ve sebzeler, derin dondurulmuş
03500 Yemek, tüketime hazır, derin dondurulmuş
03510 Tatlılar ve unlu mamüller, derin

dondurulmuş
03520 Gıda ürünleri, derin dondurulmuş
03530 Un, gevrek ve tahıllar
03540 Un, tahıl içermeyen
03550 Hazır pirinç
03560 Malt
03570 Hamur işleri
03580 Hamur işleri, konserve ya da paketlenmiş
03590 Pastalar ve kekler
03600 Ekmek
03610 Bisküviler ve  krakerler
03620 Aperatifler - iştah açıcılar, atıştırmalıklar
03630 Kahvaltılık hazır tahıl ürünleri
03640 Gevrekler, tahıl
03650 Şeker
03660 Bal ürünleri
03670 Şekerlemeler
03680 Meyve şekerlenmiş
03690 Kakao ve çikolatadan mamul ürünler
03700 Çikolatalar, ambalajlanma türüne göre
03710 Diyet ürünler
03720 Sağlık ürünleri
03730 Yiyecekler, spor yapanlar için
03740 Bebekler için gıdalar
03770 Çay
03780 Demlik bitki ve meyveler
03790 Kahve ve türevleri
03810 Baharatlar ve otlar, işlenmiş
03820 Sirkeker ve salata sosu
03830 Çeşniler ve soslar
03840 Tohumlar, Kavrulmuş
03850 Palmiye meyveleri ürünleri
03860 Kabuklu yemişler, işlenmiş
03870 Yenen hindistan cevizi ürünleri
03880 Yağlar, yemeklik
03890 Katı yağlar, yemeklik
03920 Gıda ve içecekler için maya
03940 Gıda işleme hizmetleri
03950 Gıda ambalajlama hizmetleri
03960 Havyan yemleri
03970 Yem ve tahıl, havyanlar için
03980 Un, hayvanlar için
03990 Tütün ürünleri

04
İçecekler
04100 Alkollü içecekler
04110 Likörler (Bölüm 1)
04120 Viski ve Burbon
04150 Aperatifler ve kokteyller, alkollü
04190 Şaraplar, üzüm
04200 Şaraplar, ülkeye özel
04260 Köpüklü şarap
04270 Tatlı şaraplar
04280 Tatlı şaraplar
04290 Üzümden mamul olmayan şaraplar
04300 Biralar
04380 Elma şarapları ve Armut şarapları
04390 Taze içecek, soğuk
04400 Meyve suları
04410 Sebze suları
04450 Konsantre meyve suları
04480 Sodalar, kolalar ve ferahlatıcı içecekler,

alkolsüz
04490 Süt ve sütlü içecekler
04500 Su ve maden suyu / soda

04550 Buz
04600 İçecekler, kutulanmış, şişelenmiş ya da

paketlemiş
04990 İçeceklerin işlenme ve ambalajlanmaları

05
Organik ürünler
05100 Canlı hayvanlar, organik olarak yetiştirilmiş
05120 Plantation ürünleri, tahıllar ve tohumlar,

organik olarak yetiştirilmiş
05140 Meyvelerve çilekler, organik olarak

yetiştirilmiş
05170 Sebzeler, organik olarak yetiştirilmiş
05190 Et ve balık, dondurulmuş, organik
05210 Mandıra ürünleri, organik
05230 Meyve ve sebzeler, derin dondurulmuş,

organik
05260 Et ve balık, derin dondurulmuş, organik
05280 Tatlılar ve fırın ürüneleri, derin

dondurulmuş, organik
05400 Meyve ve sebzeler, organik, işlenmiş ve

konservelenmiş
05600 Un, organik
05660 Makarnalar ve tahıllar, işlenmiş, organik
05680 Şeker, organik
05700 Bal ürünleri, organik
05720 Bisküviler, hamur işleri ve fırın ürünleri,

organik
05740 Pasta ve şekerlemeler ve çikolata, organik
05760 Yağ, sirke ve salata sosu, organik
05780 Bitkiler, baharatlar, çeşniler ve soslar,

organik
05800 Çay, kahve, bitki ve meyve çayları, organik
05830 İçecekler, alkolsüz, organik
05850 İçecekler, alkollü, organik
05870 İplik ve kumaş, organik
05890 Ev tekstili, giysiler ev ayakkabılar, organik

kumaş
05930 Sabun, temizlik ürünleri ve deterjanlar,

organik
05940 Uçucu ve doğal yağlar, organik
05950 Kişisel bakım ürünleri ve kozmetik, organik

07
Enerji, yakıt ve su
07100 Kömür
07150 Bataklık kömürü
07200 Ham petrol (petrol) üretimi
07310 Elektrik üretimi
07330 Elektrik dağıtımı
07440 Gaz üretimi
07460 Gaz dağıtımı
07480 Boru hatları yönetimi
07500 Su Hizmetleri
07550 Bölgesel ısıtma, soğutma, buhar ve

sıkıştırılmış hava tedarik hizmetleri

08
Madenler ve mineraller
08100 Maden cevherleri,demir
08150 Alaşımlarda kullanılan cevherler
08300 Ağır metal cevherleri
08330 Hafif metal cevherleri
08370 Değerli metal cevherleri
08450 Radyoaktif eleman cevherleri
08500 Tuz
08510 Spat ve cevherler
08520 Jips (ham) ve anidrit
08550 Magnezyum mineralleri
08580 Steatit ve pirofilit
08600 Silisli cevherler
08630 Grafit
08670 Asfalt
08700 Çeşitli cevherler

09
Taş ocağı ürünleri
09100 Plütonik Kayalar
09200 Kum taşı ve kuvarsit
09300 Mermer ve traverten
09400 Kireç taşları
09500 Volkanik kayalar
09600 Arduvaz
09630 Kum
09670 Çakıl ve taş
09710 Toprak
09800 Killer ve alüminler

11
Deriler, kürkler ve deri / kürk ürünleri
11100 Deri ve postlar, sığırlar ve atlar
11120 Koyungiller, keçigiller, dağ keçilerine ait deri

ve postlar
11130 Domuzgillere ait deriler ve postlar
11140 Deriler ve postlar, nda
11150 Kürkler için işlenmiş postlar
11200 Deri ve post işleme hizmetleri

11230 Cilt ve deri bronzlaştırma hizmetleri
(solaryum)

11250 Deri ve post, işlenmiş
11300 Birleştirilmiş deri ve deri ürünleri
11350 Deri ve post, kullanım alanına göre
11400 Lüks mallar, deri
11410 Seyahat eşyaları, el çantaları ve benzeri

ürünler, deri
11440 Aksesuarlar, deri
11500 Saraciye, deri kayış ve kemerler
11550 Sınaî kullanımlara yönelik deri eşyalar

12
Tekstiller
12010 Yün ve diğer hayvansal tekstil lifi
12020 Ham yün ve diğer hayvansal tekstil lif

işleme hizmetleri
12030 Yün ve işlenmiş diğer hayvan tekstil lifi
12040 Hazırlanmış pamuk ve diğer bitkisel kökenli

tekstil elyafı (Bölüm 1)
12060 Tekstil lifleri, suni
12070 Sentetik elyaflar, yapay
12080 Yün iplikler ve yumaklar, suni lif
12090 Katlanmış / bükülmüş iplikler, el yapımı,

kullanım alanına göre
12100 Katlanmış / bükülmüş iplikler, el yapımı,

kullanılan makinaya göre
12110 Bükülmüş ve katlanmış ipek iplikler
12130 Katlanmış / bükülmüş iplikler, yün ve kıl
12140 Katlanmış / bükülmüş iplikler, yün ve kıl,

kullanım alanına göre
12150 Katlanmış / bükülmüş iplikler, yün ve kıl,

kullanılan makinaya göre
12170 Bükülmüş ve katlanmış pamuk iplikler

(Bölüm 1)
12180 Katlanmış / bükülmüş iplikler, pamuk,

kullanım alanına göre
12190 Katlanmış / bükülmüş iplikler, pamuk,

kullanılan makinaya göre
12200 Katlanmış / bükülmüş iplikler, keten elyaflar
12210 Katlanmış / bükülmüş iplikler, bitkisel lifler
12220 Dikiş ve nakış iplikleri
12230 İplikler, dikiş ve nakış, kullanım alanına

göre
12240 Sicim ipi
12250 Halatlar ve urganlar
12260 Kumaşlar, suni veya sentetik elyaf
12270 Kumaş ve dokumalar, el yapımı, kullanım

alanına göre
12280 İpek dokumalar
12290 Kumaş ve dokumalar, ipek, kullanım

alanına göre
12300 Yün ve kıl dokumalar
12310 Kumaş ve dokumalar, yün ve kıl, kullanım

alanına göre
12330 Giyim ve ev tekstili için pamuk dokumalar
12340 Dekorasyon ve mobilya için pamuk

dokumalar
12360 Keten dokumalar (Bölüm 1)
12370 Kumaş ve dokumalar, linen, kullanım

alanına göre
12400 Kumaş ve dokumalar, kenevir ve jüt
12410 Kumaş ve dokumalar, bitkisel lifler
12430 Vual ve tül (Bölüm 1)
12440 Vual ve tül, kullanıma göre
12450 Eleme ve filtre için bezler. İnce tüller.
12460 Kumaşlar
12470 Muşamba
12480 Deri kumaş
12490 Kaplanmış kumaşlar ve muşamba
12500 Endüstriyel kullanım için kumaşlar NES
12540 İplik ve kumaş, elastik
12550 Kumaşlar, trikotaj
12560 Kumaşlar, örme, kullanım alanına göre
12570 Düğümlü ağlar ve düğümlü ağdan mamul

ürünler
12580 Kurdele ve şeritler, dokuma
12590 Kurdele ve şeritler, tekstil, kullanım alanına

göre
12600 Süsleme malzemeleri
12610 Süsleme malzemeleri, kullanım alanına

göre
12620 Makine nakışları
12630 Nakış işleme, makina yapımı, kullanım

alanına göre
12640 Elde işlemeler
12650 Makine işi dantela (Bölüm 1)
12660 Dantel, makina yapımı, kullanım alanına

göre
12670 El işi dantelalar
12690 Kuş tüyü ve ince kuş tüyü, ham ve işlenmiş
12700 Elyaf ve elyaf ürünleri, kullanım alanına

göre
12710 Yün Tozları (Flok) ve ürünleri, tekstil,

kullanım alanına göre
12730 Keçeler, keçeli kumaşlar ve diğer keçe

ürünleri
12740 Keçe, keçeli kumaşlar ve ürünleri, kullanım

alanına göre
12750 Kumaşlar, dokuma olmayan
12760 Kumaşlar, dokuma olmayan, kullanım

alanına göre
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12780 Kanvas ürünler
12790 Kemerler ve kayışlar, tekstil
12800 Hortumlar, tekstil
12810 Çanta ve çuval dokuma kumaştan
12820 Örtüler
12830 Kanvas örtüler
12840 Çadırlar
12860 Tekstil lifleri ve iplikler için boyama

hizmetleri
12870 Tekstil lifleri için finisaj işlemleri
12880 Tekstil lifleri ve iplikler için özel işlem

hizmetleri
12900 Dokumalar üzerine baskı yapılması
12910 Dokumaların kaplanması
12920 Kumaş ve teksil ürünleri için boyama

hizmetleri
12930 Kumaş ve tekstil ürünleri için son işlem

hizmetleri
12940 Kumaşlar ve tekstil ürünleri için özel işlem

hizmetleri
12950 Brode ve dantel tamir, kırpma ve kesme

hizmetleri
12960 Kuru temizleme ve boyama
12970 Sınaî ağartma
12990 Hazır giyim ve dokuma dikimleri

13
Giysi ve ayakkabı
13010 Moda tasarımcılar
13020 Moda evleri
13030 Kumaşa göre giysiler
13040 Bayanlar için giysiler
13050 Bayanlar için iç çamaşırları ve gecelikler
13060 Erkekler için giysiler
13070 Erkek  çamaşırları
13090 Çocuklar için giysiler
13110 Çocuklar için iç çamaşırları ve gecelikler
13130 Bebekler için giysiler
13140 Bebekler için iç çamaşırları ve gecelikler
13150 Külotlu çoraplar ve taytlar
13160 Çoraplar
13180 Gece elbiseleri, bayan için
13190 Yüzme ve plaj kıyafetleri
13200 Spor giyim, spor türüne göre
13210 Spor giyim ve dinlenme kıyafetleri
13240 Folklor ve tiyatro kostümleri
13250 Su ve rüzgar geçirmeyen giysiler, kumaşa

ve kullanım alanına göre
13260 Giysiler ve eşyalar, su ve rüzgar

geçirmeyen
13270 Deri ve postan kıyafetler
13280 Kürkten kıyafetler ve eşyalar
13290 Tuhafiyecilik kıyafetleri
13300 Mendiller
13350 Kravatlar, fularlar, eşarplar ve şallar
13360 Eldivenler
13370 Şapkalar
13380 Şapka aksesuarları (diğer)
13390 Şemsiyeler
13410 Bastonlar
13420 Tekstil ürünleri, elastomerik
13430 Tüy ve tüy ile doldurulmuş aksesuarlar
13450 Moda aksesuarları (diğer)
13500 Tulum ve üniformalar, mesleğe göre
13510 iş giysileri ve iş aksesuarları
13530 Koruyucu ve güvenlikli iş kıyafetleri, kumaş

türüne göre
13540 Koruyucu ve güvenlikli iş kıyafetleri,

kullanım alanına göre
13550 Koruyucu ve güvenlikli iş kıyafetleri, sektöre

göre
13560 Koruyucu kıyafet aksesuarları
13600 Klasik ayakkabılar
13610 Ayakkabılar, ortopedik
13630 Spor ayakkabıları
13640 Ayakkabılar, profesyonel ve koruyucu

kullanım için
13650 Tahta ayakkabılar
13680 Ayakkabı bileşenleri ve aksesuarları

14
Ahşap sanayisi için odun,ahşap
ürünler, makinalar ve ekipmanlar
14020 Odunlar / kütükler, ılıman iklim
14030 Odunlar / kütükler, tropik iklimi
14040 Odunlar / kütükler, kullanım alanına göre
14050 Kereste
14060 Kereste, işlenmiş
14070 Kereste, kullanım alanına göre
14080 Kereste ve ahşapların kesimi ve işlenmesi
14100 Mekanik olmayan ahşap işleme
14120 Birleşik ahşap panel
14130 Ahşap panel, kullanım alanına göre
14140 Kereste fabrikası, ahşap yan ürünleri
14170 Marangozluk ve yapısal ahşap işçiliği
14180 Çatı kaplama, ahşap
14200 Kapılar, ahşap
14210 Pencere çerçeveleri, pencereler ve

panjurlar, ahşap
14220 Ahşap merdivenler ve iskemleler

14230 Ahşap kaplamalar
14240 Ahşap zeminler. Parkeler
14260 İnşaat doğrama, diğer
14300 Ahşap, prefabrik yapılar
14310 Yapı elemanları ve bölümleri, ahşap,

prefabrik
14390 Ambalajlama, ahşap, depolama ve nakliye
14420 Ahşap dekorasyonlar için kofralar ve kutular
14460 Ahşap kovanlar, fıçılar ve kazanlar
14520 Ahşap ev eşyaları
14530 Mutfak eşyaları, ahşap
14540 Dekoratif eşyalar, bahçeler için, ahşap
14620 Sınaî kullanımlar için ahşap eşyalar
14630 Alet ve aksesuarlar, ahşap, inşaat

doğraması için
14640 Alet gövdeleri ve sapları, ahşap
14660 Diğer Ahşap ürünler
14700 Ağaç oymacılığı, yakma resim çizimi ve

kakmacılık
14730 Mantar, kesilmiş mantar ve mantardan elde

edilen ürünler
14740 Mantar ürünleri
14760 Kamış, hasır, saman, saz ürünleri
14780 Malzemeler, bambu
14800 Ham odun işleme makine ve donanımları
14810 Odun kesme makineleri
14820 Ağaç planya makineleri
14830 Ağaç freze ve şekillendirme makineleri
14840 Ağaç delme ve zıvana açma makineleri
14850 Ağaç zımparalama ve parlatma makineleri
14860 Ağaç deforme makineleri
14870 Ahşap yüzeyleri birleştirmek ve kaplamak

için makineler
14880 Ahşap işlemek için birleşik makineler
14890 Ahşap kurutma makinesi
14900 Ağaç işleme makineleri, taşınabilir
14910 Ağaç tornaları
14920 Ağaç yüzeyini işlemek ve emprenye etmek

için malzemeler
14930 Mantar sanayî için malzemeler
14940 Ahşap işleme için özel malzeme (Bölüm 1)
14950 Ağaç işleme makineleri için yardımcı

donanımlar
14960 Aletler, parçalar ve aksesuarlar, ağaç

işleyen makineler için
14970 Ağaç işleri aletleri
14980 Kurulum ve bakım hizmetleri, ağaç işleme

ekipmanı için
14990 İşleme, ağaç - müşterinin belirlediği şekilde

15
Mobilya ve ev tekstili
15030 Ev içi mobilyaları
15040 Masa ve sandayle, ev içi
15050 Koltuk ve oturma grupları, ev içi
15070 Yatak ve aksesuarları, ev içi
15080 Dolap ve vitrinler, ev için
15090 Kitaplık ve televizyon mobilyaları, ev içi
15100 Küçük mobilya ve aksesuar, ev içi
15110 Mutfak mobilyaları
15120 Mutfak lavabosu
15130 Banyo mobilyaları
15140 Lavabo ve el lavabosu
15150 Banyo
15160 Duş ve duş kabini
15170 Tuvalet
15210 Ev dekorasyonu
15220 Çocuk mobilyaları
15230 Bebek arabası, bebek yürüteçi ve

aksesuarları
15240 Plaj şemsiyesi ve aksesuarları
15250 Bahçe mobilyaları
15260 Kentsel ve dış mekan mobilyaları
15270 Çocuk parkı ekipmanları
15310 Oda ayırıcısı ve bölme panelleri
15320 Ofis mobilyaları
15330 Ofis dosyalama ve depolama mobilyaları
15340 Konferans ve toplantı odası mobilyaları
15360 Bilgisayar için mobilya
15370 Bitki ve atölyeler için mobilya
15380 Kütüphane, arşiv ve müze için mobilya
15400 Oteller ve restoranlar için mobilya
15470 Laboratuvarlar için mobilya
15490 Okul mobilyaları
15500 Enstitüler için mobilya
15530 Tiyatro ve sinemalar için mobilya
15540 Spor kompleksleri için mobilya
15560 Tren istasyonları ve yolcu terminalleri için

mobilya
15570 Dini yapılar için mobilya
15580 Gemiler ve tekneler için mobilyalar
15640 Satış alanları için mobilya ve tamamlayıcı

eşyalar
15700 Entegre mobilyalar için kaplama ve döşeme
15730 Güvenlik mobilyaları
15820 Kapitone mobilyalar
15840 Mobilyalar için mekanizmalar
15850 Ev tekstili, kumaşına göre
15860 Banyo örtüleri
15870 Masa örtüleri

15880 Yatak örtüsü
15890 Yatak örtüleri ve yorganlar
15900 Uyku tulumları
15910 Yataklar, şilteler
15920 Minderler ve yastıklar
15930 Duvar halıları
15940 Halılar, kilimler ve matlar
15950 Perdeler ve duvar halıları
15960 Mobilyacılık sanayî için taşaron işler

16
Kağıt eve karton
16030 Mekanik ve kimyasal hamurlar
16060 Destek kağıtları
16090 Güçlendirilmiş karton elyaf yarı mamul

ürünler
16100 Karton vulkanize elyaf yarı mamul ürünler
16110 Güçlendirilmiş karton elyaf ürünleri
16140 Kaplanmış ve lamine kağıt ve tahtalar
16160 Kağıt ve mukavva, grafik tasarım kullanımı,

baskı için
16170 Kağıt ve mukavva, grafik tasarım kullanımı,

çizim ve yazı için
16180 Karbon ve kopya kağıdı ve nesneleri
16200 Kağıt ve mukavva, kırtasiye malzemeleri

için
16210 Kırtasiye malzemeleri
16220 Tebrik kartları
16230 Albümler ve dosyalar
16240 Yayımcılık : Günlükler ve takvimler
16260 Kraft kağıdır
16270 Scrapbooking kağıdı ve malzemeleri
16280 Kağıt ve mukavva, restorasyon ve

çerçeveleme için
16300 Kağıt, çeşitli kullanımlar için
16310 Mendil kağıdı
16320 Hijyen kağıdı
16340 Gıda paketleme ve ambalajlama kağıdı
16360 Yemek takımları ve masa aksesuarları,

kağıt ve mukavva
16380 Emprenye edilmiş kağıt
16390 Kağıt, teknik kullanımlar için
16400 Güvenlik kağıdı
16410 Kağıt, endüstriyel kullanımlar için
16420 Kağıt, kayıt cihazları için
16440 Yapışkanlı kağıt
16450 Yapışkanlı etiketler
16460 Yapışkanlı ve kendinden yapışan şerit ve

rulolar
16470 Yapışkan ve kendinden yapıştırmalı bant ve

rulolar, kullanım alanına göre
16480 Etiketler, yapışkan olmayan
16500 Fotoğraf kağıtları, kartonları, filmleri,

kumaşları ve levhaları. Diazoik kağıtlar.
16520 Selüloz dolgu
16540 Duvar kağıtları, kağıda yapıştırılmış duvar

kaplamaları
16600 Kartonlar
16610 Kartonlar, kullanım alanına göre
16620 Oluklu kağıt ve kartonlar
16660 Sarma kağıtları ve kağıt paketleme

malzemeleri
16680 Kağıt torba ve poşetler, paketleme için
16690 Kağıt torba ve poşetler, paketleme için,

kullanım alanına göre
16700 Ambalajlar, kağıt ve karton, gıda ürünleri

için
16710 Karton ambalajlar
16720 Karton ambalajlar, kullanım alanına göre
16730 Karton kutular
16740 Karton kutuluar, kullanım alanına göre
16750 Kağıt ve karton rulolar ve borular
16780 Oymalı ve desenli kağıttan ürünler
16790 Oymalı, desenli, preslenmiş ve baskılı

karton ürünler
16810 Dekoratif malzemeler, kağıt ve karton
16900 Geri dönüştürülmüş kağıt ve karton
16920 Selüloz, kağıt ve karton malzemeler, kalıplı
16990 İkinci elden kağıt ve karton işleme

17
Baskı ve yayımlama
17020 Baskı danışmanları
17030 Yayınlama hizmetleri
17040 Baskı hizmetleri
17050 Grafik tasarım hizmetleri
17100 Dizgi ve foto dizgi/foto dizgicilik
17130 Foto-gravür hizmetleri
17140 Baskı blokları ve tabakaları
17170 Tarama ve dijitalleştirme hizmetleri
17200 Döner baskı
17240 Düz baskı : harf baskı ve ofset-fotolitografi
17250 Oyma Baskı
17260 Serigrafi
17270 Transfer ve karbon baskı
17300 Işık baskı ve klişecilik. Ozalit baskılar
17320 Baskı spesiyaliteleri
17330 Baskı hizmetleri, özel yüzeyler
17360 Yazdırma hizmetleri, dijital
17530 Fotokopi hizmetleri

17560 Ciltleme zanaati
17570 Kitap ciltleme hizmetleri
17580 Yazı sonlandırma
17600 Basım: Gazete ve magazinler
17620 Yayın evleri
17630 Yayıncılık: Ticari ve mesleki yayınlar
17650 Yayıncılık: Dizinler ve referans kitapları
17660 Yayıncılık: Sözlükler
17680 Yayıncılık: Okul kitapları
17690 Yayıncılık: Teknik ve bilimsel çalışmalar için

eğitim materyalleri
17740 Çevrimiçi yayınevleri
17760 İntnet yayıncılığıi basın
17900 Kitap, CD ve DVD kulüpleri
17920 Yayımcılık : Sanat
17940 Haritacılık
17960 Basın Ajansları

18
Kauçuk ürünler
18030 Sentetik kauçuklar
18050 İşlenmiş kauçuk
18060 Kauçuk solüsyonlar ve yapıştırıcılar
18070 Kauçuk ve kauçuklu yapraklar
18080 Kauçuk ve kauçuk yalıtımlı kumaşlar
18200 Lastikler ve iç lastikler
18210 Lastikler ve iç lastikler, araç tipine göre
18240 Pnömatiklere sırt geçirme
18260 Pnömatiklerin onarımı için aksesuarlar
18300 Konveyör bantlar, kauçuk
18320 Kauçuk ipler, halatlar, şeritler, kayışlar ve

aktarma kayışları
18340 Esnek kauçuk tüpler ve borular
18350 Esnek kauçuk tüpler ve borular, kullanım

alanına göre
18360 Teknik parçalar, kauçuk
18370 Teknik parçaları, kauçuk, kullanılan

sanayiye göre
18380 Kalıp parçaları, kauçuk
18390 Kauçuk profiller, bloklar, silindirler ve

yataklar
18400 Halkalar ve contalar, kauçuk
18420 Kauçuk-metal bağlı ürünler
18430 Titreşim önleyici montaj, kauçuk
18440 Kauçuk torbalar
18460 Kauçuk zemin ve duvar kaplamaları
18470 Kauçuk halılar, paspaslar
18500 Ev için kauçuk ürünler
18700 Şişme yapılar ve mal, kauçuk
18750 Hücreli kauçuk ürünler
18800 Ebonit ürünler
18810 Gütaperka ürünleri
18850 Kauçuk ürünler, muhtelif

20
Plastik ürünler
20020 Plastikler
20030 Tozlar ve plastik granül
20040 Plastik köpükler
20050 Barlar ve çubuklar, plastik
20070 Plastik bölümler
20090 Tabaklar ve levha, plastik
20100 Levha ve film, plastik
20110 Levha ve film, plastik, kullanım alanına göre
20120 Plastik bantlar ve kayışlar
20130 Lamine plastik
20170 Cam elyaf takviyeli plasik ürünler
20180 Izole plastik ürünler
20190 Borular, tüpler, oluklar ve hortumlar, plastik
20200 Borular, tüpler, kanallar ve hortumlar,

plastik, kullanım alanına göre
20210 Esnek hortumlar ve tüpler, plastik
20220 Esnek hortumlar ve borular, plastik,

kullanım alanına göre
20230 Kaplinler ve borular ve hortumlar için plastik

bağlantı parçaları,
20240 Subaplar, valfler, musluklar ve bağlantı

parçaları, plastik
20250 Derzler, ambalajlar ve contalar, plastik
20270 İnşaat sanayi için plastik ürünler
20280 İnşaat sanayi için yapı elemanları, plastik
20290 İnşaat sanayi için döşeme, çatı ve duvar

kaplamaları, plastik,
20300 İnşaat alanları için donatım, plastik
20310 Kapılari plastik
20320 Pencereler, plastik
20330 Jaluzi, panjurlar ve tenteler, plastik
20340 Kolları ve düğmeleri, plastik
20370 Plastik ambalajlar
20380 Plastik kutular ve kasalar
20390 Plastik kaplar
20400 Plastik fanklar ve fıçılar
20410 Plastik fıçılar, variller ve kutular
20420 Plastik şişeler ve paket lastikleri
20430 Mühürler, kilitler ve kapaklar, plastik
20440 Mühürler, kilitler ve kapaklar, plastik,

kullanım alanına göre
20460 Çuval ve torbalar, plastik
20470 Çantalar ve torbalar, plastik, kullanım

alanına göre
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20500 Platik sıhhi teçhizatlar
20510 Plastik kuaförlük ürünleri
20530 Ev içi kullanımına yönelik plastik eşyalar

(Bölüm 1)
20540 Plastik bebek bakım eşyaları
20550 Mutfak eşyaları, plastik
20560 Sofra takımı, plastik
20580 Dekorasyon için plastik ürünler
20610 Tarım ve bahçecilik için plastik ürünler
20630 Hayvancılık için plastik ürünleri
20650 Kaplama ve döşemeleri, plastik, endüstriyel

kullanım
20660 Plastik ürünleri, endüstriyel kullanım
20680 Gıda ve meşrubat sanayî için plastik ürünler
20690 Gıda ve içecek endüstrisi için plastik

ambalajlar
20700 Plastik ürünler, laboratuarlar için
20710 Kimya, eczacılık ve kozmetik sanayîleri için

plastik ürünler
20730 Tekstil sanayi için plastik ürünler
20740 Plastik tuhafiye eşyaları
20760 Mobilya sanayii için plastik ürünleri
20780 Makine mühendisliği sanayî için plastik

ürünler
20800 Elektrik ve elektronik sanayî için plastik

ürünler (Bölüm 1)
20810 Elektrik ve elektronik endüstrisi için kutular

ve muhafazaları
20820 Ölçme cihazı için plastik ürünler
20830 Petrol ve gaz endüstrisi için plastik ürünler
20840 Ulaştırma altyapısı için plastik ürünler
20850 Otomotiv sanayi için plastik ürünler
20860 Plastik ürünleri, şişme
20880 Optik, fotoğrafik ve sinematografik sanayî

için plastik ürünler
20890 Baskı sektörü için plastik ürünler
20900 Dükkanlar ve süpermarketler için plastik

ürünler
20910 Ofis kullanımı için plastik ürünler
20920 Kağıt koruyucu dosyalar, plastik
20930 Plastik etiketler
20940 Plastik kapaklar
20960 Biyolojik olarak parçalanabilen plastik

ürünler
20970 Kompozit plastik ürünleri
20990 Plastik ürünler (diğer)

21
Kimyasal tabanlı malzemeler
21010 İnorganik asit ve anidritler (Bölüm 1)
21030 İnorganik alkaliler ve hidroksitler
21050 Sodyum türevleri (Bölüm 1)
21060 Kalsiyum bileşikler
21070 Strontiyum bileşikleri
21080 Talyum bileşikleri
21090 Potasyum bileşikleri
21100 Amonyum bileşikleri
21110 Demir bileşikleri
21120 Krom bileşikleri
21130 Vanadyum bileşikleri
21140 Nikel ve molibden bileşikleri
21150 Manganez bileşikleri
21160 Antimon bileşikleri
21170 Kadmiyum bileşikleri
21180 Bakır bileşikleri
21190 Kurşun bileşikleri
21200 Kalay bileşikleri
21210 Çinko bileşikleri
21220 Alüminyum bileşikleri
21230 Magnezyum bileşikleri
21240 Lityum bileşikleri
21250 Titanyum bileşikleri
21260 Altın bileşikleri
21270 Gümüş bileşikleri
21280 Zirkonyum bileşikleri
21290 Volfram bileşikleri
21300 Tantal bileşikleri
21310 Rutenyum bileşikleri
21320 Rodyum bileşikleri
21330 Renyum bileşikleri
21340 Platin bileşikleri
21350 Paladyum ve indiyum bileşikleri
21360 Osmiyum bileşikleri
21370 Niyobyum bileşikleri, saf
21380 Hafniyum bileşikleri
21390 Berilyum bileşikleri
21400 Bizmut bileşikleri
21410 Cıva bileşikleri
21420 Kobalt bileşkleri
21430 Seryum bileşikleri
21440 Toryum bileşikleri
21450 Uranyum bileşikleri
21460 Metal bileşikleri, NES
21470 Baryum bileşikleri
21480 Bor bileşikleri
21490 Brom bileşikleri
21500 Klor bileşikleri
21510 Flor bileşikleri
21520 İyot bileşikleri
21530 Selenyum bileşikleri

21540 Fosfor bileşikleri
21550 Kükürt bileşikleri
21560 Karbon bileşikleri
21570 Silikon bileşikleri
21580 Sezyum bileşikler
21590 İnorganik nda kimyevî ürünler
21600 Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış gazlar.

Soğutucu için kimyevi ürünler.
21620 Füze motorları için propergoller (Bölüm 1)
21630 Organik asitler, anidritleri ve halojenürleri
21690 Alkoller ve epoksitler
21710 Polifenoller, aldehitler, ketonlar, kinonlar
21720 Eterler
21730 Organik asit esterleri ve tuzları
21740 NES içeren aminler, tuzlar, amitler ve diğer

nitrojen bileşenleri (Bölüm 1)
21770 Diğer organik kimyasallar, mineraller ve,

organometalik bileşikleri
21780 Katalizörler
21790 Hidrokarbonlar ve halokarbonlar
21800 Yakıtlar ve petfol bazlı ürünler
21810 Çözücüler, petrol bazlı
21820 Madeni yağlar, petrol bazlı
21830 Asfalt, katran ve bitümen
21840 Doğal zift
21850 Doğal reçineler
21860 Reçineler, sentetik
21870 Polimerleşme için prekürsörler
21890 Kömür, odun ve reçine damıtma ürünleri
21900 Biyoyakıtlar
21910 Farmasötikal ham maddeler
21920 Yatıştırıcılar, sülfonamitler, glikositler,

alkaloitler ve antibiyotikler
21940 Vitaminler
21950 Hormonlar
21960 Karbonhidratlari proteinler ve enzimler
21970 Kozmetikler için temel kimyasal ürünler,

parfümler, deterjanlar ve sabunlar
21980 Aroma bileşikleri, uçucu yağlar
21990 Şeker, yenilemeyen

22
Kimyasal ürünler
22010 Tekstiller için kimyevîler  (Bölüm 1)
22020 Deri ve kürk için kimyevîler. Taninleme

parçaları
22030 Kağıt yapımı, basım ve fotoğraf için

kimyevîler
22040 Seramikler ve cam sanayî için kimyevîler ve

yardımcıları
22050 Kimyasallar ve yardımcı maddeler, kauçuk

ve plastikler için
22060 Yağlama maddeleri ve balmumları için

kimyevîler
22070 Boya, cila ve vernik için kimyasallar
22080 Su bakımı için kimyevîler
22090 Temel metal sanayî için kimyevîler
22100 Metal kaynaklama ve lehimleme için

kimyevîler. Cerayanlar
22110 Metal yüzey bakımı için kimyevîler (Bölüm

1)
22120 Yangın söndürme ve yangın koruması için

kimyevîler
22130 Yapı materyalleri için kimyasallar
22140 Elektrik ve elektronik sanayî için kimyasallar
22150 Maden çıkarma ve petrol çıkarma
22160 Laboratuarlar ve mikrobiyoloji için

kimyasallar
22170 Deterjanlar için kimyasal ürünler
22190 Yiyecek ve içecekler için doğal ve suni

katkılar
22200 Yiyecek ve içecekler için doğal ve suni

aromalar
22210 Gıda ve meşrubatlar için renklendiriciler
22220 Yiyecek ve içecekler için doğal ve suni

tatlandırıcılar
22230 yiyecek ve içecekler için doğal ve suni şekil

verici maddeler
22240 Gübreleme ve bitki bakım endüstrileri için

kimyasal ürünler
22250 Gübreler, organik karbon tabanlı
22260 Gübreler, kimyasal ve mineral
22270 Gübreler, kullanıma göre
22280 Böcek ilaçları
22290 Mantar ve bakteri ilaçları
22300 Herbisitler (ot öldürücüler)
22310 Haşere kontrol ürünleri
22320 Herbisitler
22330 Bitkiler için büyüme kontrolü maddeler
22380 Doğal renkverenler (Bölüm 1)
22390 Pigmentler, doğal, kullanım alanına göre
22400 Sentetik renkverenler
22420 Boyayıcılar, sentetik
22430 Boyayıcılar, kullanım alanına göre
22450 Deri, kauçuk, plastikler ve kozmetikler için

renklendiriciler
22460 Mürekkepler. Sanatçılar için renkler.
22470 Astarlar
22480 Boyalar
22490 Boyalar, kullanıma göre
22500 Kaplamalar

22510 Vernikler ve cilalar
22520 Vernikler ve cilalari, kullanım alanına göre
22530 Ahşap kaplama boyaları
22540 Camlaşabilir boyalar, emayeler ve sırlar
22550 Pas önleyici ürünler
22560 Köpük önleyici ürünler
22570 Antioksidan, antistatik ve antifriz ürünleri
22600 Yapıştırıcılar, doğal
22610 Sentetik yapıştırıcılar
22620 Yapıştırıcılar, sentetik, kullanım alanına

göre
22630 Nişasta
22640 Jelâtin
22650 Doğal yapıştırıcılar, zamklar
22690 Cilalar ve macunlar
22700 Sızdırmaz bileşikler
22710 Katran ve bitüminli ürünler
22730 Organik özler
22770 Kültür ortamı, taze bir hücre kültürü

çözümler
22780 Bakteriler
22800 Balmumları ve balmumu ürünleri
22810 Ağdalar ve balmumu ürünleri, kullanım

alanına göre
22820 Mumlar
22840 Patlayıcılar ve barutlar
22850 Fünyeler ve patlayıcı fitiller
22870 Piroteknik ürünler
22880 Kibritler
22900 Kimyasallar, kullanım alanına göre, (diğer)
22910 Katkı maddeleri ve kimyasal maddeler
22920 Kimyasal sıvılar, gres, macunlar ve yağlar
22930 Doğal yağlayıcı maddeler, endüstriyel

kullanım için
22940 Mineral yağlar
22950 Mineral gresler
22960 Doğal yağlar ve gresler, endüstriyel

kullanım için
22970 Kimya sanayî için aracı firmalar
22980 Eczacılık ve kozmetik sanayileri için

ambalajlama, doldurma ve sterilizasyon
hizmetleri

22990 Aerosol ve basınçlanmış konteynır
doldurma hizmetleri

23
Sağlık, tıp ve eczacılık
23010 Merkezi ve otonom sinir sizlemler ve

anestiyoloji için farmosötik müstahzarlar
23020 Kardiyovasküler sistem için farmasötik

müstahzarlar
23030 Kulak, burun ve boğaz (KBB) ve diş

hekimliği için farmasötik müstahzarlar
23040 Göz Hastalıkları için farmasötik

müstahzarlar
23050 Metabolizma, beslenme, sindirim sistemleri

için farmasötik müstahzarlar
23060 Dermatoloji için farmasötik müstahzarlar
23070 Üroloji, jinekoloji ve gebelik için farmasötik

müstahzarlar
23080 Pnömoloji için farmasötik müstahzarlar
23090 Kemoterapötik müstahzarlar
23100 Gastroenteroloji ve hepatoloji müstahzarları
23110 İmmünolojik müstahzarlar
23120 Antiseptikler ve antibakteriyel müstahzarlar
23130 Antiparazitikler
23140 Farmasötik müstahzarlar NES
23150 Paraecza preparatları
23160 Tıbbi müstahzarlar, doğu ve Asya
23170 Veterinerlik kullanımına yönelik eczacılık

preparatları
23180 Biyoloji ve tıp uygulamaları için ultraviyole

(UV), kızıl ötesi ve radyolojik donanımlar
23190 Biyoloji ve tıp uygulamaları için ultrasonik

donanımlar
23200 Tıbbi ekipmanlar ve cihazlar
23210 Cerrahi ekipmanlar ve cihazlar
23220 Anestezi ve resüsitasyon ekipmanları
23230 Kan nakli ekipmanları
23240 Tıbbi inceleme ekipmanları
23250 Tıbbi ve cerrahi kullanım için hijyen ve

sterilizasyon ekipmanları
23270 Tıbbî labaratuarlar için donanımlar ve

aletler
23290 Dişe ait labaratuar donanımları ve gereçleri
23300 Diş protezler
23310 Diş donanım ve aletleri
23320 Protezler, tıbbi
23330 Duymaya yardımcı araçlar
23340 Ortopedik donanımlar
23350 Fizyoterapi ve kaplıca donanımları
23360 Engelli ve hareketleri kısıtlı insalar, yaşlılar

için donanım ekipmanları
23380 Üroloji ekipmanları
23390 Jinekoloji ve doğum aletleri
23400 Göze ait donanımlar
23410 Tıbbî donanımlar, kulak, burun ve boğaz
23420 Sinir sistemi için ekipmanlar
23430 Kardiyovasküler sistem için ekipmanlar
23440 Pnöoloji ekipmanları
23450 Gastroenteroloji ve hepatoloji ekipmanları

23460 Metabolizma ve beslenme ekipmanları
23470 Dermatoloji ekipmanları
23480 Termoterapi ve luminoterapi ekipmanları
23490 Nükleer tıp ekipmanları
23500 Tıbbî ve cerrahî veterinerlik donanımları
23530 Tıbbî ve cerrahî uygulamalara yönelik

dokuma eşyalar
23550 Tıbbi kullanım için kağıt ve karton ürünler
23570 Veterinerlik kullanımına yönelik plastik

ürünler
23590 Tıbbî, veteriner ve laboratuvar kullanımı için

kauçuk ürünler
23620 Hastane kullanımı için plastik ürünler
23650 Cerrahî, ortopedik ve dişçilik kullanımına

yönelik plastik ürünler
23690 Tıbbî cam eşyalar
23800 Tekerlekli sandalyeler ve aksesuarları
23810 Hastaneler ve tıbbi merkezler için

sandalyeler
23820 Hastaneler ve tıbbi merkezler için yataklar,

el arabaları ve aksesuarları
23830 Hastaneler ve tıbbi merkezler için masalar
23840 Hastaneler ve tıbbi merkezler için depolama

mobilyaları
23870 Hastaneler ve tıbbi merkezler için

mobilyalar (diğer)
23900 Hastaneler ve klinikler
23910 Sağlık hizmetleri, özel ihtisas
23930 Pataloji ve klinik laboratuvarlar
23940 Termal ve sağlık merkezleri
23980 Medikal cihazlar için montaj ve bakım

hizmetleri

24
Hijyen ve temizlik
24010 Banyo ve duş ürünleri
24050 Yüz bakım ürünleri
24060 Ağız ve diş bakım ürünleri
24070 Saç bakım ürünleri
24080 Tıraş ve epilasyon ürünleri
24090 Ayak bakımı, el bakımı ve tırnak bakım

ürünleri
24100 Güneşten korunma ve bronzlaşma ürünleri
24120 Deodorantlar ve ter önleyici ürünler
24130 Parfümler ve parfümeri ürünleri
24140 Makyaj ürünleri
24150 Kişisel temizlik ürünleri, bayanlar için
24160 Bebek temizlik ürünleri
24180 Kozmetik ürünler ve kişisel temizlik ürünleri

(diğer)
24190 Veterinerlik ürünleri ve ekipmanları
24210 Ağız ve diş bakım ekipmanları ve

aksesuarları
24220 Saça şekil verme ekipmanları ve

aksesuarları
24230 Peruklar
24240 Tıraş ve epilasyon ekipmanları ve

aksesuarları
24250 Manikür ekipmanları ve aksesuarları
24260 Makyaj aksesuarları
24270 Hijyen ve kozmetik ekipmanları ve

aksesuarları NES
24280 Kadınlar için genital bakım ürünleri
24290 Bebekler için kişisel temizlik ürünleri
24300 Kadın bağları, tamponlar, bebek bezleri ve

idrarını tutamayanlar için eşyalar
24320 Temizlik ürünleri ve deterjanlar
24330 Temizlik ürünleri ve deterjanlar, kullanım

alanına göre
24340 Sabunlar
24350 Yağ çözücü ürünler
24360 Dezenfektanlar, kapalı alan kullanımı için
24370 Oda spreyleri ve kokuları
24380 Cilalar
24420 Fırçalar, endüstriyel kullanım için
24430 Süpürgeler, ev kullanımı için
24440 Süpürgeler, endüstriyel kullanım için
24450 Süpürgeler, ev içi kullanım için
24460 Fırça ve süpürge yapım makineleri
24490 Süngerler
24500 Mutfak ve temizlik bezleri
24550 Kovalar ve kürekler, ev kullanımı için
24590 Çöp kutuları ve atık kağıt sepetleri
24610 Elektrik gereçleri, evsel, hijyen ve temizlik
24620 Süpürgeler ve kombine yer yıkama

makineleri
24630 Yer cilalayıcıları ve temizleyicileri
24640 Elektrikli süpürgeler
24650 Döşeme temizleme makineleri
24670 Temizleme ve yıkama makinele ve

ekipmanları, yemek servisi endüstrisi
24700 Çamaşır makineleri ve ekipmanları, ev

kullanımı
24710 Kurutma makineleri ve ekipmanları, ev

kullanımı
24720 Ütüler ve ekipmanları, ev kullanımı
24740 Çamaşır ve çamaşırhane makineleri ve

ekipmanları
24760 Kuru temizleme makineleri ve ekipmanları
24780 Endüstriyel temizleme makineleri ve

ekipmanları (diğer)
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24800 Endüstriyel temizleme hizmetleri
24810 Endüstriyel temizleme hizmetleri, tesislerine

ve ekipmanlarına göre
24820 Bina böcek kontrol hizmetleri
24990 Kurulum ve bakım hizmetleri, hijyen ve

temizlik ekipmanları

25
Temel metal ürünler
25010 Ham pik demir
25020 Ham çelik
25040 Ferro alaşımlar
25060 Rafine, özel ve takım çelikleri
25070 Yarı bitmiş ürünler, rafine, özel ve takım

çelikleri
25080 Külçeler, demir ve çelik
25090 Yarı mamül, demir ve çelik
25100 Kalın dilim levhalar, çelik
25110 Daire, çelik, sıcak haddelenmiş
25120 Levhalar ve şeritler, çelik, sıcak

haddelenmiş
25130 Rulolar, çelik, sıcak haddelenmiş
25150 Barlar, çelik, sıcak haddelenmiş
25160 Pofiller, çelik, sıcak haddelenmiş
25170 Kirişler, çelik ve haddelenmiş çelik
25180 Temel kazıkları, kazık ve yığın, çelik ve

haddelenmiş çelik
25190 Açılar, çelik ve haddelenmiş çelik
25220 Soğuk haddelenmiş flatlar, çelik
25230 Soğuk haddelenmiş levhalar ve şeritler,

çelik
25240 Soğuk haddelenmiş plakalar, çelik
25250 Soğuk haddelenmiş rulolar, çelik
25260 Soğuk haddelenmiş düz bölümler, çelik
25280 Demir ve çelik, çekilmiş, sıkıştırılmış ve

torna edilmiş. Tüp çemberleri ve kareleri
25290 Kaplanmış ya da manyetik demir sac ve

metal
25300 Barlar ve plakalar, siyah çelik, büyük
25310 Barlar, bölümler ve büyük plakaları, parlak

çelik
25320 Demir ve çelik tel çubuk. Çekilmiş çelik tel,

takviyelenen çelik
25340 Hafif metaller ve alaşımlar
25370 Yarı mamül ürünler, alüminyum ve

alaşımları
25380 Yarı mamül ürünler, magnezyum ve

alaşımları
25390 Yarı bitmiş ürünler, çinko, titanyum ve

alaşımları
25400 Hafif metal yarı mamul ürünler
25410 Değerli ve ender metaller ve onların

alaşımları
25430 Değerli ve nadir metal yarı imal edilmiş

ürünler
25450 Saf metaller
25480 Elektronik ve elektrik kullanımı için metaller

ve yarı-bitmiş ürünler
25500 Radyoaktif ağır metaller ve alaşımları ve

yarı-imal edilmiş ürünler
25520 Demir harici metaller ve alaşımlar, NES

(Bölüm 1)
25530 Yarı bitmiş ürünler, bakır
25540 Yarı bitmiş ürünler, kurşun
25550 Yarı bitmiş ürünler, kalay ve tantal
25560 Yarı bitmiş ürünler, nikel
25570 Yarı bitmiş ürünler, bronz
25580 Yarı bitmiş ürünler, çinko
25590 Yarı bitmiş ürünler, pirinç
25610 Yarı bitmiş ürünler, demirsiz metaller
25620 Lehimler, sert lehimleme ve eriyebilir

alaşımlar
25680 Mermiler ve tozlar, metal
25690 Taneler ve zerreler, metal
25710 Metal macunlar
25730 Metal tozları
25750 Metal lifleri
25760 Metal agrega
25780 taneler ve zerreler, metal
25800 Sinterlenmiş metaller
25810 Sinterlenmiş metal ürünler
25820 Çimentolu karbit ürünler
25830 Dökme demirler ve parçaları
25890 Dökme demirler ve parçaları, kullanıma

göre
25910 Dökme çelikler ve parçaları
25930 Çelik dökümler ve parçalar, kullanıma göre
25950 Demir içermeyen metal dökümler ve

parçaları
25970 Demir içermeyen metal dökümler ve

parçaları, kullanıma göre
25980 Metal kesimler
25990 Metal köpük

26
İnşaat Sanayi için metal yapılar
26010 Köprü ve yaya köprüleri, metal
26020 Köprüler, yollar ve tüneller için yapısal

metal imalatlar
26030 Direkler ve kuleler, metal
26040 İnşaat işleri için yapısal metal imalatlar

26070 İnşaat işleri için yapısal metal imalat
parçaları

26110 Prefabrik metal binalar
26130 Camlı metal yapılar
26170 Metal zeminler
26180 Duvarlar ve cepheler için yapısal olmayan

metal imalatlar
26190 Tavanlar için yapısal olmayan metal

imalatlar
26200 Çatı ve çatı kaplamaları için yapısal

olmayan metal imalatlar
26210 Su şebekeleri için yapısal olmayan metal

imalatlar
26240 Isıtma ve havalandırma ekipmanları, metal
26250 Bacalar ve davlumbazlar, metal
26260 Paneller ve sandviç paneller, metal
26280 Dekoratif yapı elemanları, metal
26310 Yapı iskeleleri ve merdivenler, metal
26320 Bariyerler ve girişler, metal
26330 Izgara, çitler, metal
26380 Merdiven ve merdiven ekipmanları, metal
26390 Trabzanlar, parmaklıklar ve güvenlik

korumaları, metal
26400 Turnikeler, metal
26410 Kapılar, metal
26420 Pencereler, metal
26430 Kapı ve kapı çerçeveleri, metal
26440 Tavan/Çatı pencereleri, metal
26450 Jaluziler, panjurlar, tenteler ve perdeler,

metal
26950 Metal inşaat ekipmanları için kurulum ve

bakım hizmetleri,

27
Metal borular, valfler ve konteynerler
27010 Borular, tüpler, kanallar ve boru hatları,

demir
27020 Borular, tüpler, kanallar ve boru hatları,

çelik
27030 Borular, tüpler, kanallar ve boru hatları,

demirli metaller
27040 Demir harici borular ve tüpler (Bölüm 1)
27060 Borular ve tüpler, demir dışı metaller,

kullanım alanına göre
27070 Boru, tüp ve hortum bağlantı parçaları,

metal
27080 Boru, tüp ve hortum aksesuarları, metal
27090 Boru, tüp ve hortum eklenti parçaları, metal
27100 Boru flanşları, metal
27110 Hortum ve boru dirsekleri, metal
27120 Boru ve hortum kelepçeleri ve klipsleri,

metal
27130 Hortum başları ve yağmurlama kafaları,

metal
27150 Hortumlar ve tüpler, esnek, metal
27160 Valfler, vanalar, musluklar ve bağlantı

parçaları, kullanılan malzemeye göre
27170 Valfler, vanalar, musluklar ve bağlantı

parçaları, metal, türe göre
27180 Valfler, vanalar, musluklar ve bağlantı

parçaları, metal, kullanım alanına göre
27200 Vanalar, metal, kontrol/geri dönmeyen
27210 Tıkaç ve küresel vanalar, musluklar, valfler,

metal
27220 Kontrol vanaları, metal
27230 Güvenlik ve tahliye vanaları, metal
27260 Vanalar ve muslukları için bileşenler ve

bağlantı parçaları, metal
27270 Contalar ve salmastralar, metal
27280 Salmastra halkaları, metal
27290 Salmastralar, metal
27300 Birleştirme malzemeleri, metal
27350 Sıhhi donanım aksesuarları, banyolar için,

metal
27360 Sıhhi tesisat ve aksesuarları, tuvaletler için,

metal
27400 Tanklar ve variller, metal
27410 Kartuşlar, metal, sıvılar için
27420 Metal gaz tankları
27430 Tüpler, şişeler ve kartuşlar, metal, gazlar

için
27470 Fıçılar, variller ve teneke kutular, metal,

paketleme için, taşıma ve depolama
27480 Kutular, metal, paketleme için, taşıma ve

depolama
27510 Sprey kutuları, metal, paketleme için,

taşıma ve depolama
27520 Tüpler
27530 Metal konteynerlar, paketleme için, taşıma

ve depolama (diğer)
27570 Fıçılar, silindirler, bidonlar, kasalar ve

kutular için metal bağlantı parçaları
27590 Kapaklar, başlıklar ve kilitler, metal

28
Hırdavat, nalburiye, kesici aletler ve
gereçler
28010 Demir metal teller
28020 Çelik teller
28030 Metal ve çelik teller, kullanım alanına göre
28040 Demir kullanılmamış metal teller

28050 Demir dışı metal teller, kullanım alanına
göre

28070 Kablolar, halatlar, bantlar ve şeritler, metal
28080 Kablolar ve halatlar, metal, kullanım alanına

göre
28090 Kablolar ve şeritler, metal
28100 Askı kayışları, metal
28130 Tel ürünleri, metal
28140 Kablo ve tel germe donanımları
28170 Elektrotlar, metal
28180 Kaynak elektrotları, çubuklar ve teller,

metal, kullanım alanına göre
28190 Metal talaşları, yünlkeri, vatkaları, yastıkları

ve süngerleri
28210 Parmaklık, metal
28220 Tel örgü ve ağlar, metal
28230 Kumaş, metal tel
28260 Taşıyıcı kayışlar, metal
28270 Metal filtreler
28280 Zincirler, metal
28290 Zincirler, metal, kullanım alanına göre
28320 Metal çiviler, iri başlı çiviler, sivri tel çiviler

ve çatal çiviler (Bölüm 1)
28350 Çiviler, zımba, sivri tel çiviler ve raptiyeler,

metal, kullanıma göre
28360 Vidalar, metal, torna edilmemiş
28370 Civatalar, metal
28380 Somunlar, metal
28390 Rondelalar, metal
28400 Contalar ve demir halkalar, metal
28410 Başlıksız civatalar, metal
28430 Torna edilmemiş metal perçin çivileri
28440 Vidalar, tornalanmış, metal
28450 Somunlar, tornalanmış, metal
28460 Civatalar, tormalanmış, metal
28470 Contalar, rondelalar, halkalı civatalar,

tornalanmış, metal
28480 Perçin çivileri, tornalanmış, metal
28490 Sıkma halkaları ve sabitleme sistemleri,

metal, endüstriyel
28500 Menteşeler, metal
28510 Kancalar, metal
28520 Kulplar,kollar, tutamaçlar, metal
28550 Çapa sistemleri
28600 Çekiçler, tokmaklar ve benzer aletler
28610 Kerpetenler, kelepçeler ve benzer aletler

(Bölüm 1)
28620 Tornavidalar, somun anahtarları ve benzer

aletler
28630 Eğeler, törpüler ve benzer eşyalar
28640 Keskiler, musluklar, kalıplar, ip çekme

makineleri, rendeler, el raybaları ve benzer
aletler

28670 Örsler, mengeneler ve benzeri ekipmanlar
28680 Aletler, elmas, sert metal
28690 Kesme, kesici ve testereleme aletleri
28700 Araçlar için aletler ve aksesuarlar, metal,

kullanıma göre
28710 Güç hattı ve kablosu bakım araçları ve

ekipmanları,metal
28720 Yağlama ve yağ saflaştırma donanımları
28730 Mobilyalar için nalburiye ve hırdavat
28740 Karoser için hırdavat ve aksam
28750 Sürgüler, kapılar, pencereler, tepe

pencereleri, panjurlar, güneşlikler ve
tenteler

28760 Destek sistemleri ve ürünleri, metal
28770 Metal ürünleri (Başka yerde belirtilmemiş)
28790 Aydınlatma aletleri, elektriksiz
28810 Metal mutfak ve sofra takımları (Bölüm 1)
28820 Sofra kesici aletleri, metal türü
28830 Evde kullanım için kaşıklar ve çatallar
28840 Paste servis spatulası, kepçeler, servis

maşaları ve diğer sofra takımları, metal
28850 Bıçaklar, mutfak ve gıda endüstrisi
28860 Avlanma, dövüş ve güvenlik bıçakları
28870 Bıçaklar, diğer kullanımlar için
28880 Makaslar ve kırkma makasları
28890 Kılıçlar, metal
28900 Düğmeler, tuhafiye, metal
28910 Kancalar ve tokalar, tuhafiye, metal
28920 Tuhafiye, metal ürünler, diğerleri
28930 İğneler ve raptiyeler, metal
28940 Yüksükler, tuhafiye, metal
28950 Bahçe işleri malzemeleri, metal
28960 Ev içi kullanımına yönelik metal eşyalar
28970 Dekorasyon malzemeleri

29
Güvenlik ekipmanları
29030 Kilitler ve asma kilitler
29040 Kapı mandalları
29050 Kapı mandalları ve kilitler için bileşenler ve

aksesuarlar
29060 Kilitler için anahtarlar
29080 Bağlama cihazları
29100 Güvenlik sistemleri
29130 Yangın söndürücüler ve yangın söndürme

sistemleri
29140 Yangın söndürme araç ve motorları
29150 Yangın söndürme pompaları

29160 Yangın söndürme hortumları ve ilgili
ekipmanlar

29170 Yangın merdivenleri
29180 Duman ve yangın detektörleri ve alarmları
29200 Yangın söndürme ekipmanları (diğer)
29220 Kaza önleme aletleri ve donanımları,

endüstiyel
29240 Koruyucu kasklar, maskeler, göz siperleri

ve gözlükler
29260 Güvenlik askıları ve emniyet kemerleri
29270 Paraşütler ve ilgili ekipmanlar
29290 Kurtarma ve acil durum ekipmanları ve

sistemleri NES
29300 Güvenlik işaretleri ve uyarı ışıkları
29310 Sinyalizasyon ekipmanları, sesli
29320 Algılama sistemleri ve alarmlar, diğer
29340 Hırsız alarm sistemleri
29360 Sinyalizasyon ekipmanlarıi, diğer
29380 Erişim kontrolü, güvenlik ve gözetim

sistemleri
29390 Hırsız algılama sistemleri
29450 Güvenli ve koruyucu kapı ve pencereler
29470 Mayın temizleme araçları ve ekipmanları
29480 Bireysel silahlar
29500 Bireysel silah parçaları ve aksesuarları
29530 Ağır silahlar, zırhlı araçlar
29560 Ağır silah bileşenleri
29570 Cephaneler, mayınlar, fişekler (Bölüm 1)
29580 Askerî uygulamalar için kontrol sistemleri
29590 Askerî hava donanımları
29620 Füzeler ve ilgili ekipmanlar
29950 Güvenlik ekipmanları için montaj ve bakım

hizmetleri

31
Cam, çimento ve seramik
31010 Mineral ve cevher karıştırılması ve ezilmesi
31030 Kok ürünleri
31040 Kömür bazlı ürünler
31050 Karbon bazlı ürünler
31060 Karbon elyaf ürünler
31070 Sınaî elmaslar, siyah elmaslar, kumtaşları

ve elmas tozları
31080 Grafit ürünler
31100 Mika ve mikanit ürünler
31110 Kuars ve silis elektrotermik ürünler
31120 Perlit ürünler
31130 Vermikülit ürünler
31140 Taşyünü ürünşer
31150 Mineral yalıtım malzemeleri
31160 Mineral elyaf ürünler, NES
31180 Arduvaz ürünler
31190 Taş işi hizmetleri
31200 Taş ürünleri
31210 Yapay ve yeniden düzenlenmiş taş ürünler
31220 Mineral ürünleri, diğer
31230 Çimento
31240 Elyaf çimento ürünler
31260 Harç
31280 Beton ürünleri
31290 Güçlendirilmiş betonarme ürünler
31300 Beton ürünler, önceden dökülmüş
31320 Alçı, alçıtaşı ve plaster
31330 Alçıtaşı ürünleri
31340 Yara bandı ürünleri
31350 Kireç ve sıva ürünleri
31390 Cam ürünleri
31400 Cam levhalar
31410 Sırlanmış cam
31420 Aynalar
31450 Şekillendirilmiş cam ürünler (diğer)
31460 Cam boncuklar, çubuklar, tüpler ve

ampüller
31470 Cam konteynerlar
31480 Cam şişeler, kaplar, kavanozlar
31490 Ev içi ve ikram sektörü kullanımı için çukur

cam eşyalar
31500 Cam eşyalar, laboratuarlar için
31510 Cam elyaf ürünleri
31520 Optik cam elyaf ürünleri
31530 Cam yalıtıcılar
31540 Cam ve mineral contalar
31560 Kristal cam eşyalar
31580 Optik boş camlar
31610 Camlı dekorasyon hizmetleri
31620 El yapımı cam eşyalar
31630 Cam ürünler, NES
31640 Cam işleme firmaları
31660 Sanatsal mozaikler
31680 Seramik, sofra takımları
31690 Dekoratif ürünleri, seramik
31700 Teknik seramik ürünler
31710 Elektrik sanayî için seramik ürünler (Bölüm

1)
31720 Hijyen eşyaları ve banyo aksesuarları,

seramik
31760 Silikon karbid ürünler
31780 Seramik ya da klinker yapı ürünleri
31790 Seramik tuğla
31800 Seramik kiremitler
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31810 Seramik yer karoları
31830 Seramik elyaf ürünler
31850 Çanak çömlek ürünleri
31860 Seramik işleme firmaları
31880 Ateşe dayanıklı materyaller ve onların

şekillenmemiş ürünleri
31890 Ateşe dayanıklı materyaller ve onların

şekillenmemiş ürünleri, kullanıma göre
31910 Ateşe dayanıklı ürünler
31920 Ateşe dayanıklı tuğla ve bloklar
31940 Aşındırıcı ortam
31950 Aşındırıcı maddeler, kullanıma göre
31960 Aşındırıcı kaplı ürünler
31970 Aşınma aletleri (Bölüm 1)
31980 Zımpara ve taşlama diskleri
31990 Zımpara diskleri ve aşındırıcı taşlar

32
Motorlar ve mekanik parçalar
32010 Buhar türbinleri
32040 Gaz türbinleri
32050 Deniz türbinleri
32060 Türbinler NES
32070 Türbin bileşenleri NES
32080 Deniz motorları
32090 Deniz motorları için parçalar
32100 Hidrolik motorlar ve türbinler
32110 İçten yanmalı motorlar
32120 Gaz motorları
32130 Benzinli motorlar
32140 Dizel motorlar
32150 Tepkili motorlar, havacılık
32160 Tepkili motor parçaları
32170 Uçak motorları
32180 Uçak motor parçaları
32190 İçten yanmalı motor için egzoz sistem

bileşenleri
32200 Emme çoğaltma bileşenleri
32210 İçten yanmalı motor için silindir bloğu

bileşenleri
32220 İçten yanmalı motor için enjeksiyon sistem

bileşenleri
32230 İçten yanmalı motor  için yanma sistem

bileşenleri
32240 İçten yanmalı motor için ön ısıtıcı sistem

bileşenleri
32250 Yağlama sistemi bileşenleri
32260 İçten yanmalı motor parçaları NES
32270 İçten yanmalı motor için pompalar
32280 Hava pompaları
32290 Astarlı pompalar
32300 Hidrolik pompalar
32310 Vakum pompaları
32320 Yüksek vakum pompaları
32330 Pompalar, kullanıma göre
32340 Pompalama setleri
32350 Pompalar, diğer
32360 Pompa bileşenleri ve aksesuarları
32370 Yüksek vakum ekipmanları
32380 Servo motorlar
32390 Elektik motorları, 1 kW üstünde
32400 1 kW'a kadar elektrik motorları
32410 Elektrik motor parçaları
32420 Kompresörler
32430 Kompresörler, kullanıma göre
32440 Kompresör setleri
32450 Kompresör parçaları ve aksesuarları
32460 Hava kompresörleri
32470 Hava kompresör setleri
32480 Hava motorları
32490 Hava basıncıyla çalışan aletler ve

makineler
32500 Havalı sondaj - delme alet ve makineleri
32510 Havalı valfler
32520 Havalı silindirler
32530 Hidro-pnömatik ve  oleopnömatik

ekipmanlar
32540 Pnömatik ve hidro-pnömatik parçalar ve

aksesuarlar
32560 Lastik yayları ve hidrolik darbe amortisörleri
32580 Hidrolik ekipmanlar
32590 Hidrolik kontroller
32600 Hidrolik valfler
32610 Hidrolik silindirler
32620 Yağ hidrolik ekipmanları
32630 Yağ hidrolik valfleri
32640 Yağ hidrolik silindirleri
32650 Hidrolik ve yağ hidrolik parçaları ve

aksesuarları (Bölüm 1)
32670 Rulmanlar ve yastık bloklar, mekanik
32680 Bilyalı rulmanlar
32690 Makaralı rulmanlar
32700 Bilya makaralı rulmanlar için burçlar
32710 Bilye ve rulman parçaları
32730 Yaylar
32740 Yaylar, kullanıma göre
32750 Mekanik amortisörler ve şok emiciler
32770 Şanzıman
32780 Kaplinler
32790 Endüstriyel kullanım için şaft kaplinleri

32800 Endüstriyel kullanım için debriyajlar
32820 Endüstriyel güç transmisyonu için tahrik

milleri
32830 Endüstriyel güç iletimi için kayışlar
32840 Endüstriyel güç iletimi için zincirler
32860 Dişliler
32870 Kasnaklar
32900 Endüstriyel redüktörler / dişli kutuları
32910 Endüstriyel güç aktarımları için çeşitli hız

donanımları
32920 Endüstriyel kullanım için frenler
32930 Aktüatörler ve krikolar, mekanik
32940 Ses azaltma donanımları
32950 Ses azaltma ekipmanları, kullanıma göre
32960 Susturucular
32980 Motor ve mekanik bileşenleri için kurulum

ve bakım hizmetleri

33
Isıtma, havalandırma, klima (HVAC) ve
soğutma ekipmanları
33010 Ocaklar ve fırınlar endüstriyel kullanım için
33020 Endüstriyel fırın ve ocak aksesuarları
33030 Kazanlar
33040 Kazanlar, kullanıma göre
33050 Kazan aksesuarları
33060 Endüstriyel buhar kazanları
33070 Endüstriyel buhar kazanları, kullanıma göre
33080 Endüstriyel buhar kazanı aksesuarları
33090 Kazanlar ve su ısıtıcılar, ev için, gaz
33100 Kazanlar ve su ısıtıcılar, ev için, katı ve sıvı

yakıt
33110 Ocaklar
33120 Gaz brülörleri
33130 Yağ brülörleri
33140 Brülörler, diğer
33150 Brülör bileşenleri
33180 Su kondansatörleri
33200 Radyatörler
33210 Radyatörler, ev için, gaz
33230 Konvektör ısıtıcılar
33250 Isı geri kazanım sistemleri
33260 Eşanjörler
33270 Eşanjörler, kullanım alanına göre
33280 Soğutma kuleleri
33290 Soğutma sistemleri
33300 Eşanjör, soğutma kulesi, su kondansatörü

ve radyatör bileşenleri
33320 Isıtıcılar, ev için, katı ve sıvı yakıt
33330 Fırın ve ocaklar, ev için, katı ve sıvı yakıt
33340 Merkezi ısıtma sistemleri
33350 Merkezi ısıtma donanımları ve aksesuarları
33360 Zemin veya tavan ısıtma sistemleri
33380 Su ısıtıcıları, endüstriyel
33400 Hava ısıtıcıları
33420 Otoklavlar
33430 Otoklavlar, kullanıma göre
33450 Sıcak hava jeneratörleri
33480 Isıtma donanımları, endüstriyel, elektrik
33490 Isıtma ekipmanları, endüstriyel, elektrik,

kullanım alanına göre
33510 Isıtıcılar, endüstriyel, elektrik
33520 Isıtıcılar, endüstriyel, elektrik, kullanım

alanına göre
33540 Daldırma tipi ısıtıcılar, endüstriyel, elektrik
33570 Radyatörler, ev için, elektrik
33580 Isıtma elemanları ve elektrotermal cihaz

aksesuarları, ev için, elektrikli
33590 Isıtma aletleri, ev için, elektrik, diğer
33600 Buzdolapları
33610 Soğutma tesisleri ve donanımları,

endüstriyel
33620 Dondurucular ve derin dondurucular
33630 Kriyojenik tesisleri
33640 Buz yapma ve depolama tesisleri ve

ekipmanları
33650 Buz yapma ve koruma ekipmanları, buz

pistleri için
33660 Kuru buz yapma ve depolama tesisleri ve

ekipmanları
33670 Soğutma ekipmanları için aksesuarlar ve

parçalar
33680 Dondurarak kurutma tesisleri ve

ekipmanları
33690 Elektrikli olmayan sınaî kurutucular ve

kurutma tesisleri
33700 Kurutucular, endüstriyel, elektrik
33720 Havalandırma ekipmanları
33750 Havalandırma, klima (VAC) tesisleri
33770 Klimalar
33800 Hava nemlendirici ekipmanlar
33810 Hava nem gidericileri
33820 Klima ve vantilatör bileşenleri
33840 Hava filtrasyon ekipmanları
33850 Hava arıtma ekipmanları
33870 Temiz odalar
33880 Toz emme ekipmanları
33890 Toz emme ekipmanları, kullanım alanına

göre
33900 Duman emme ekipmanları

33910 Duman emme ekipmanları, kullanım
alanına göre

33920 Hava filtreleme ve temizleme parçaları, toz
ve duman emme ekipmanları

33940 Fanlar ve vantilatörler
33950 Fanlar ve vantilatörler, kullanım alanına

göre
33960 Endüstriyel üfleyiciler
33970 Endüstriyel üfleyiciler, kullanım alanına

göre
33980 Üfleyiciler, fanlar ve vantilatörler için

parçalar
33990 Isıtma, havalandırma, klima (HVAC) ve

soğutma ekipmanları için montaj ve bakım
hizmetleri

37
Metal işleme için makineler ve
ekipmanlar
37010 Yüksek fırınlar
37030 Yüksek fırınlar için maden cevheri işleme

makine ve donanımları
37040 Püskürtme ocağı şarz makine ve

donanımları
37050 Yüksek fırın klinker ve cüruf işleme

donanımları
37060 Yüksek fırın gaz ve sıcak rüzgar bakım

donanımları
37070 Çelik üretim tesisi ve makinesi
37080 Metal eritme ve ergitme için fırınlar ve

ocaklar
37090 Metal eritme ve ergitme için yardımcı

ekipmanlar
37110 Haddehane tesileri
37120 Döner kaynak makine ve yardımcı

malzemeleri
37130 Metal sac ve şerit üretim makinesi
37140 Metal tüp ve boru üretim makinesi
37150 Tel çekme makineleri
37160 Metal ekstrüzyon makinesi
37180 Demir harici metal üretim tesisi, makine ve

donanımları
37190 Elektrometalurji üretim tesisi, makine ve

donanımları
37210 Ağırlık kalıp döküm için dökümhane makine

ve donanımları
37220 Kalıp döküm, süreklği ve enjeksiyon döküm

makine ve donanımları
37250 Dökümhane kalıp ve maden cevheri

hazırlama makine ve donanımları
37260 Dökümleri perdahlama makine ve

donanımları
37280 Metal için ısı bakım fırınları
37290 Metal yüzey temizleme donatımları
37300 Metal yüzey bakım tesisi ve donanımları
37330 Metal kum ve yumru aşındırıcılı püskürtme

tesisi ve makinesi
37340 Metal boyama, cilalama, vernikleme makine

ve ekipmanları
37350 Metal parlatma makineleri ve ekipmanları
37360 Toz boyama makine ve ekipmanlar
37370 Metal yüzey kaplama makine ve

ekipmanları, diğer
37390 Metal için alev kaynak ve kesme makine ve

donanımları
37400 Ark kaynak makine ve donanımları
37410 Spot verezistans kaynak makine ve

donanımları
37420 Metaller için elektronik kaynak makine ve

donanımları
37430 Darbe ve patlama kaynak makine ve

donanımları
37450 Kaynak ve lehimlemeye yardımcı

ekipmanlar
37460 Lehimleme ve pirinçle kaplama makine ve

donanımları
37470 Metal tornalama makineleri, tornalar
37480 Metal tornalama makineleri, tornalar, özel

amaç
37490 Torna makineleri için bileşenler ve

aksesuarlar
37500 Metal vida açma makineleri
37520 Metal delme, merkezleme, kılavuz çekme

ve sondaj makineleri (Bölüm 1)
37540 Metal frezeleme makineleri
37550 Dişli kesme makineleri
37570 Metal işleme için çok fonksiyonlu makine

aletleri
37580 Şekillendirme makineleri, metal işleme
37590 Yerleştirme, makineleri, metal işleme
37600 Oluk açma makinaları, metal işleme
37610 Planya makineleri, metal işleme
37620 Oyma makineleri, metal işleme
37630 Metal bileme makineleri
37640 Aletler için bileme ve keskinleştirme

makineleri
37660 Metal parlatma, bileme ve alıştırma

makineleri
37670 Metal testere ile kesme ve kesme

makineleri
37690 Metal presler, mekanik
37700 Metal presleri, hidrolik
37710 Metal presleri, pnömatik

37720 Darbe ekstrüzyon ve metal sinterleme
37730 Metal presler için bileşenler ve aksesuarlar
37740 Metal dövme makinesi
37750 Metal sac, levha, bar, kesit ve tüp işleme

makineleri
37760 Perçinleme makineleri, metal işleme
37770 Yongasız metal kesme makineleri.

Giyotinler
37780 Kıvılcım aşındırma makineleri
37800 Özel amaç metal işleme makineleri, yonga

çıkartma
37810 Özel amaç metal işleme makineleri,

yongasız
37820 Özel amaç hassas mühendislik makine

aletleri
37830 Kazan yapım makinesi
37840 Metal küçük eşya üretim makinesi
37850 Metal tel ürün yapım makinesi
37860 Metal halat ve kablo yapım makineleri
37870 Transfer makine hatları ve çalışma

merkezleri
37890 Yonga kaldırma makinesi aletleri için

aletler, metal işleme
37910 Yongasız metal şekillenidrme makine

aletleri için aletler
37920 Hassas makine aletleri için aletler
37930 Makine aletleri için komut ve transmisyon

birimleri
37940 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları

için aynalar
37950 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları

için masalar
37960 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları

için miller
37970 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları

için kelepçeler
37980 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları

için yardımcı ekipman ve aksesuarları,
diğer

37990 Metal işleme makineleri ve ekipmanları için
montaj ve bakım hizmetleri

39
Elektrik ekipmanları. Nükleer
ekipmanler
39010 Elektrik jeneratör setleri
39020 Elektrik jeneratörleri
39030 Elektromekanik dönüştürücüler
39040 Redresörler
39050 Elektrifli rotatif makineleri ve dönüştürücüler

için yedek parça ve aksesuarlar
39060 Transformatörler ve oto transformatörler
39070 Transformatörler ve otomatik

transformatörler, kullanım alanına göre
39080 Elektrik transformatörleri için bileşenler
39090 Redresörler, reaktans ve indiksiyon

bobinleri
39100 Solenoidler
39110 Solenoid, reaktans ve indüksiyon bobinleri

için bileşenler
39120 Elektromıknatıs
39130 Kalıcı mıknatıs
39140 Manyetik ve elektromanyetik koruyucu

malzemeler
39150 Elektromanyetik ayırıcılar
39160 Demanyetizasyon sistemleri
39170 Akümülatörler, bataryalar ve şarj edilebilir

piller
39180 Akümülatörler, bataryalar ve şarj edilebilir

piller, kullanım alanına göre
39190 Pil ve akümülatörler için bileşenler
39200 Pil, batarya şarj cihazları
39210 Şarj edilemeyen piller
39220 Elektrik trafo ve anahtar kutuları
39230 Trafo kabinleri
39250 Izgara bağlantı ekipmanları
39260 Busbarlar
39280 Telefon santrali
39290 Bağlantı kutuları
39310 Güç hattı kablosu ve tel bağlantı parçaları
39330 Topraklama ekipmanları
39340 Elektrik sigortaları
39350 Sigortalar için parçalar ve aksesuarlar
39360 Parafudrlar
39370 Devre kesiciler
39380 Elektrikli koruma sistemleri, diğer
39400 Elektrik şalterleri
39410 Komütatör anahtarlar
39420 Elektrik röleleri
39430 İzolasyon anahtarları
39440 Elektrik kontaktörleri
39460 Elektrik marşları
39470 Elektrik regülatörleri
39480 Elektrik kontrolörleri
39490 Elektrik fişleri ve prizleri
39500 Elektrik terminalleri
39510 Elektrik konektörleri
39530 Kapasitörler, sabit
39540 Kapasitörler, değişken
39550 Kapasitörler, kullanım alanına göre
39570 Rezistanslar
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39580 Reostatlar
39590 Elektrik iletkenleri
39600 Elektrik güç kaynakları
39610 Elektrik telleri, yalıtımsız
39620 Elektrik telleri, yalıtılmış
39630 Elektrik kabloları, yalıtılmış
39640 Elektrik kabloları, yalıtılmış, kullanım

alanına göre
39660 Elektrikli yalıtkanlar
39670 Elektrik izolasyon malzemeleri
39680 Antistatik ekipmanlar
39690 Elektrik lambaları
39700 Elektrik lambaları, kullanım alanına göre
39710 Elektrik lambaları, taşınabilir
39720 Elektrikli aydınlatma armatürleri için

bileşenler ve aksesuarlar
39730 Aydınlatma ekipmanı, ışık yayan diyot

(LED)
39740 Aydınlatma ekipmanı, fiber optik
39750 Elektrik aydınlatma donanımları, güvenlik
39760 Elektrik aydınlatma donanımları, dahili
39770 Elektrik aydınlatma donanımları, kapalı

alan, kullanım türüne göre
39780 Elektrik aydınlatma ekipman ve

donanımları, açıkhava için
39790 Elektrik aydınlatma donanımları, açık alan,

kullanım türüne göre
39800 Elektrikli tabelalar
39810 Elektrikli sıkma aletleri
39820 Elektrikli delme aletleri
39830 Elektrikli taşlama aletleri
39840 Elektrikli kesme aletleri
39850 Elektrikli zımparalama ve parlatma aletleri
39860 Elektrikli bağlantı aletleri
39870 Elektrikli vurma aletleri
39880 Elektrikli aletler, diğer
39890 Ekran Panoları, elektrikli
39900 Elektrikli eşya üretimi için gerekli makine ve

ekipmanlar
39910 Elektrik sanayi müteahhitleri
39920 Izotoplar
39930 Nükleer yakıtlar
39940 Emici materyaller, nükleer sanayî için
39950 Nükleer mühendislik fabrikası, teçhizatlar

ve donanımları
39970 Parça hızlandırma ekipmanları
39990 Nükleer mühendislik müteahitleri

40
Elektronik ekipmanlar,
Telekomünikasyon ekipmanları
40010 Elektronik güç kaynakları
40030 Elektronik bağlayıcılar
40050 Gerilim ölçer
40060 Elektronik regülatörler
40070 Güç bobinleri ve indüktörler
40090 Işınsal elektronik sistemler ve donanımları
40100 Elektronik endüstrisi için filtreler
40110 Elektronik bağlantılar ve mikro şemalar
40120 Mikroelektronik ekipmanları
40140 Elektronik tüpler
40150 Verici ve doğrultucu tüpler ve valfler,

elektronik
40160 Katot ışın tüpleri
40170 Gaz dolu tüpler
40180 Elektronik tüpler için bileşenler ve

aksesuarlar
40200 Yarı iletken diyotlar
40210 Yarı iletkenker, diğer
40220 Yarı iletkenler için bileşenler
40240 Transistörler, tristorlar ve metal redresörler
40260 Entegre devreler
40270 Baskılı devre kartları
40280 Elektronik devreler için bileşenler
40300 Elektronik röleler
40310 Elektronik dönüştürücüler
40320 Frekans seçiciler
40330 Ampfilikatörler (Bölüm 1)
40340 Amplifikatörler, kullanım alanına göre
40360 Osilatörler
40380 Mikro dalga sistemler
40400 Transdüserler
40410 Elektronik sensörleri
40430 Elektronik denetleyicileri
40450 Teller ve kablolar, telekomünikasyon ve

elektronikler için
40460 Fiber optik kablolar
40490 Askeri kullanım için elektronik ve

telekomünikasyon ekipmanları
40500 Konum belirleme ekipmanları
40520 Elektronik bilgi ekranı sistemleri
40550 Telekomünikasyon sistemleri
40560 Telekomünikasyon anahtarlama sistemleri
40570 Telefon ağları için ekipmanlar
40580 Radyo iletişim ağları için ekipmanlar
40590 Televizyon ağları için ekipmanlar
40610 Dijital ağlar için ekipmanlar
40620 Fiber optik ağlar için ekipmanlar
40630 Uydu iletişimi için ekipmanlar
40640 Dış yayın (OB) ve mobil üniteler

40650 Uzaktan yönetim ekipmanları
40660 Telefonlar
40670 Telefon aksesuarları
40680 Arama sistemleri
40690 Telefon irtibatı donanımları
40700 Uzaktan kumandalar, elektronik
40710 Uzaktan kumandalar, radyo
40720 Radyo yön bulma ekipmanları
40730 Radar ve radar bileşenleri
40740 Radar ve radar bileşenleri, hava yolları ve

hava araçları
40750 Radar ve radar bileşenleri, denizcilik ve

denizaltı
40760 Radyo vericileri
40770 Radyo alıcıları
40780 Rando vericileri ve alıcıları, kullanım

alanına göre
40790 Televizyon vericileri ve alıcıları
40800 Televizyon sistemleri
40810 Televizyon kameraları
40820 Video sistemleri
40840 Televizyonlar
40850 Dijital kayıt cihazları
40860 Dijital oynatıcılar
40880 Ses-görüntü ekipman bileşenleri ve

aksesuarları
40890 Simültane çeviri ekipmanları
40900 Ses ekipmanları
40910 Hoparlörler
40920 Kulaklıklar
40930 Mikrofonlar
40940 Sınaî kullanım için kaydetme donanımları
40950 Kaset çalarlar, bant kaydediciler
40960 Antenler, radyoelektrik
40970 Elektronik sanayi için üretim makineleri
40980 Elektronik sanayi müteahitleri
40990 Elektronik sanayi için montaj ve bakım

hizmetleri

42
Ölçüm ve test etme ekipmanları
42010 Elektrikli ölçüm ve kontrol aletleri
42020 Elektronik ölçüm ve kontrol aletleri
42030 Manyetik ve elektromanyetik ölçüm aletleri
42040 Ölçüm aletleri, manyetik
42050 Elektrik direnci ölçüm aletleri
42060 İletkenlik ölçüm aletleri
42070 Elektrik akımlarını ölçmek için aygıtlar
42080 Elektrik frekanslarını ölçmek için aygıtlar
42090 Elektromanyetik dalgaları ölçmek için

aygıtlar
42100 Ultrasonik ölçüm ekipmanları
42110 Ses ölçüm aletleri
42120 Titreşim ölçüm aletleri
42130 Hız ölçüm aletleri
42140 Basınç ölçüm aletleri
42150 Basınç düzenleme ve kontrol etme aletleri
42160 Teknik çizim aletleri
42170 Matematiksel ve geometrik aygıtlar
42180 Uzunuluk ölçüm aletleri
42190 Hacim ölçüm aletleri
42200 Yoğunluk ölçüm aletleri
42210 Ölçekler, teraziler ve tartı aletleri
42220 Ölçekler, teraziler ve tartı aletleri, kullanım

alanına göre
42230 Ölçekler, teraziler ve tartı aletleri için

aksesuarlar
42240 Dozaj ekipmanları
42250 Elastiklik ölçüm aletleri
42260 Viskozite ölçüm aletleri
42270 Asidite ölçüm aletleri
42290 Gözenek ölçüm aletleri
42300 Termometreler
42310 Sıcaklık ölçme aletleri, diğer
42320 Termostatlar
42330 Sıcaklık düzenleme ve kontrol ekipmanları,

diğer
42340 Sualtı test edilmesi ve ölçme aletleri
42350 Flowmetre
42360 Akış kontrol ekipmanları
42370 Sıvılar için sızıntı algılama ekipmanları
42380 Sıvılar için düzey ölçme ve kontrol

donanımları
42390 Nem ölçüm cihazları
42400 Meterolojik donanımlar
42410 Jeodezi aletleri
42420 Topoğrafya ve arazi ölçüm aletleri
42430 Pusulalar
42440 Jeomekanik ölçüm aletleri
42450 Sismografi aletleri
42460 Karşılaştırıcılar
42470 Test donanımları
42480 Mekanik test ekipmanları
42490 Gerilim test ekipmanları
42500 Dinamik test etme donanımları
42510 Yapısal test etme donanımları
42520 Sertlik test ekipmanları
42530 Hidrolik test ekipmanları
42540 Termal test ekipmanları
42560 Gaz tespik ekipmanları

42570 Gaz analiz ekipmanları
42580 Koku analiz ekipmanları
42590 Sıvı analiz ekipmanları
42600 Sızdırmazlık test ekipmanları
42610 Kromatografi ekipmanları
42630 Granülometri analiz ekipmanları
42680 Kaydediciler araştırma ve sanayî için
42700 Elektrik sanayi için test ekipmanları
42710 Elektronik sanayi için test ekipmanları
42720 Havacılık sanayi için test ekipmanları
42730 Motorlu taşıt sanayi için test ekipmanları
42740 Kağıt ve kağıt hamuru için test etme

donanımları
42750 Kimya sanayi için test ekipmanları
42760 Renkler, boyalar ve vernikler için test etme

donanımları
42770 Kauçuk ve plastik için test ekipmanları
42780 Tekstil sanayi için test ekipmanları
42790 Tarla bitkileri test edipmanları
42800 Gıda işleme sanayi için test ekipmanları
42810 Test  donanımları, değerli taşlar için
42820 Mekanik sanayi için test ekipmanları
42830 İklimlendirme mühendisliği için test

ekipmanları
42840 Metal test etme ekipmanları
42850 Telekomünikasyon ölçme ve test etme

donanımları
42860 Sanayiler için test ekipmanları (diğer)
42870 Nükleer radyasyon test ekipmanları
42880 Nükleer kurulumlar için kontrol ekipmanları
42890 Ölçüm ve kontrol aletleri, nükleer teknoloji
42900 Numune alma ekipmanı
42910 Metal detektörler
42920 Sayaçlar (kontrol ekipmanları)
42930 Göstergeler (kontrol ekipmanları)
42940 Kontrol etme aletleri, mekanik
42950 Hassas ölçüm cihazları için bileşenler ve

aksesuarlar
42960 Regülatörler (kontrol ekipmanları)
42970 Kontrol sistemleri, otomatik
42990 Ölçüm ve test ekipmanları için kurulum ve

bakım hizmetleri

43
Optik, fotoğrafik ve sinematografik
ekipmanlar
43030 Optik lensler
43040 Optik lensler, kullanım alanına göre
43060 Optik aynalar
43070 Optik aynalar, kullanım alanına göre
43090 Optik prizmalar
43120 Optik filteler
43140 Kontakt lensler
43150 Gözlükler ve gözlük çerçeveleri
43160 Düzeltici lensler
43170 Optik sanayî ve gözlükçüler için malzemeler
43200 Büyüteçler
43230 Göz mercekleri
43260 Objektifler
43290 Dürbünler
43320 Teleskoplar
43350 Periskoplar
43380 Mikroskoplar
43390 Mikroskoplar, kullanım alanına göre
43400 Mikroskop aksesuarları
43430 Optik projektörler
43460 Fotometreler
43480 Spektrometreler
43490 Spektrofotometreler
43500 Spektroskopi aletleri
43510 Refraktometreler
43520 Optik ölçüm aletleri, diğer
43540 Lazerler
43550 Lazer bileşenleri
43560 Lazer ekipmanları
43570 Gama ışın rekipmanı
43580 X-ray ekipmaları
43590 Morötesi ışın ekipmanları
43620 Kızılötesi ışın ekipmanları
43650 Astronomi donanımları
43680 Askerî kullanıma yönelik optik aletler
43690 Fotoelektrik kontrol sistemleri ve aletleri
43700 Kameralar
43710 Kameralar, kullanım alanına göre
43720 Kameralar, fotoğraf ekipmanları ve

projektörler için bileşenler ve aksesuarlar
43740 Foroğraf stüdyoları için ekipmanlar
43750 Fotoğraf işlem donanımları
43770 Sinema ve video kameraları
43780 Sinema ve video karela aksesuarları
43820 Sinema filmi işleme donanımları
43830 Film stüdyosu ekipmanları
43840 Film projeksiyon ekipmanları
43850 Video projektörler
43860 Fotoğrafik yansıtma ekipmanları
43870 Mikrofilm donanımları
43950 Optik sanayi için kurulum ve bakım

hizmetleri

45
Değerli taşlar, saat ve mücevherat
45010 Pırlantalar, ham
45020 Değerli taşlar, ham
45040 Kristaller ve petrografik koleksiyonlar
45050 İşlenmiş elmaslar
45060 Değerli taşlar, şekil verilmiş
45080 Değerli taşlar, sentetik
45100 Mücevherat
45110 Mücevherat, materyal türüne göre
45120 Fantazi mücevherler
45140 Değerli metallerden ürünler
45150 Altın ve gümüş kaplamalı ürünler
45160 Kalay ürünler
45170 Sanatsal bronz, bakır, pirinç ve dövme

demir ürünler
45190 Fildişi, kemik ve boynuzdan ürünler
45200 Hıristiyanlık dinine dair sanat eserleri ve

eşyalar
45210 İslâm dinine dair sanat eserleri ve eşyalar
45220 Budist ve Hindu dinine dair sanat eserleri

ve eşyalar
45230 Musevîlik dinine dair sanat eserleri ve

eşyalar
45260 Cenaze ve tabut döşemeleri
45300 Kupalar ve tören plaketleri
45320 Madeni paralar ve jetonlar
45330 Madalyalar, nişanlar, süslemeler
45340 Rozetler ve armalı kalkanlar
45400 Saatler
45410 Saatler, özel kullanımlar için
45420 Kol saatleri
45430 Kronograf saatler
45440 Kronometreler
45460 Zaman ölçerler, zamanlayıcılar
45470 Zaman ölçerler, zamanlayıcılar, özel

kullanımlar için
45490 Zamanlama mekanizmaları, diğer
45500 Saat kayışları
45510 Saatler için kör hareketler
45530 Saatçilik ve aletler için değerli taşlar
45540 Saatler ve zamanlayıcılar için kadranlar
45550 Saatler ve zamanlayıcılar için akrep ve

yelkovanlar
45560 Saatler ve zamanlayıcılar için camlar
45570 Saatler ve zamanlayıcılar için kutular
45580 Saatçilik ve aletleri için yaylar
45590 Saat ve zamanlayıcı bileşenleri, diğer
45610 Saat sanayi için makineler
45620 Saat sanayi için alet ve ekipmanlar
45640 Değerli taş sanayî için malzemeler
45660 Mücevher sanayi için makineler
45670 Mücevler sanayi için alet ve ekipmanlar
45700 Mücevher ve saat sanayi için aksesuarlar
45740 Dövme ve piercing ekipmanları
45850 Değerli taş işleme hizmetleri
45900 Mücevher tasarım hizmetleri
45950 Mücehver ve saat yapım ekipmanları için

kurulum ve bakım hizmetleri

46
Spor ve eğlence malzemeleri
46010 Kayak malzemeleri
46020 Dağcılık ve mağaracılık malzemeleri
46040 Kayak dışındaki board sporları, kızak ve

buz pateni malzemeleri
46060 Yüzme ve dalış malzemeleri
46070 Yelkencilik ve su sporları malzemeleri
46090 Takım sporları malzemeleri
46110 Raketle yapılan sporlar için ekipmanlar
46120 Golf malzemeleri
46140 Dövüş sanatları ve sporları için malzemeleri
46160 Hassaslık gerektiren sporlar ve hedef

sporları
46180 Atletizm donanımları
46200 Jimnastik ve egzersiz donanımları
46220 Binicilik ve atlı spor malzemeleri
46240 Spor donanımları NES
46260 Spor zemin malzemeleri, diğer
46280 Balıkçılık ve avcılık malzemeleri
46300 Kamp yapma donanımları
46310 Oyun alanları
46320 Yumuşak oyuncaklar
46330 Oyuncak bebekler ve kuklalar
46360 Mekanik oyuncaklar ve oyunlar
46380 Oyuncaklar ve oyunlar, elektrik, elektronik

ve bilgisayarlar için
46400 Müzikal eşyalar ve oyuncaklar
46410 Eğitici oyunlar ve masa oyunları
46420 Sanat ve zanaat geliştiren oyunlar
46430 Beceri oyunları
46440 Lastik oyuncaklar ve oyunlar
46450 Oyuncaklar ve oyunlar, plastik
46460 Tahta oyuncaklar ve oyunlar
46480 Ölçekli modeller
46490 Oyuncak ve oyun bileşenleri
46510 Boyama ve çizme araçları ve malzemeleri
46530 Müzik aletleri, klavye
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46540 Yaylı müzikal aletleri
46550 Pirinç ve tahtadan nefesli çalgılar
46560 Müzik aletleri, perküsyon
46580 Pianololar, müzik kutuları ve laternalar
46590 Müzikal alet bileşenleri ve aksesuarları
46600 Müzik aleti bakım ve onarım hizmetleri
46610 Gece kulübü ekipmanları
46620 Oyun ve kumar makineleri
46640 Eğlence parkı donanımları
46660 Piroteknik gösteriler için ekipmanlar
46670 Festival ve parti malzemeleri ve süsleri
46680 Bayraklar, pankartlar ve flamalar
46700 Hatıralık eşyalar, promosyon olmayan

hediyelik eşya ve yeni modalar
46750 Seyahat eşyaları ve çantaları
46770 Kasalar ve küçük kutular
46800 Sigara kullanıcı ihtiyaçları
46900 Spor ve eğlence malzemeleri için üretim

makineleri

48
Tarım ve ormancılık makine ve
ekipmanları
48010 Tarımsal traktörler
48030 Hafriyat ve toprak tesviye ekipmanları,

tarımsal kullanım
48040 Zeminin yüzeysel işlenmesi için aletler.

Tırmıklar
48050 Sabanlar ve tarla sürme ekipmanları
48070 Tohum arıtma ekipmanları
48080 Ekim ve dikim makineleri
48090 Hidrokültür veya suda bitki yetiştirme

ekipmanları
48110 Gübre işleme makineleri
48120 Gübre serpme / Gübreleme makineleri
48140 Sulama ve su püskürtme malzemeleri
48160 Ekin koruma malzemeleri
48190 Tahıl hasatı ve işlenmesi için ziraî

malzemelerler
48200 Hayvan yemi hasatı ve işlenmesi için ziraî

malzemelerler
48230 Balya makineleri, tarımsal
48260 Kök ve yumru kök hasat ekipmanları
48280 Meyve hasat ve işleme makine ve

ekipmanları
48290 Sebze hasat ve işleme makine ve

ekipmanları
48320 Mantar yetiştiriciliği için ziraî malzemelerler
48350 Bağ bozumu malzemeleri
48380 Sığır yetiştiriciliği ve çiftçiliği ekipmanları
48390 Domuz, koyun ve keçi yetiştiriciliği ve

çiftçiliği ekipmanları
48400 Süt üretimi ve dönüştürülmesi için ziraî

malzemelerler
48410 Kuş ve kümes hayvanları yetiştiriciliği için

malzemelerler
48420 Arıcılık ekipmanları
48430 Balık, yumuşakca ve kabuklu deniz

mahsüllerinin yetiştirilmesi için
malzemelerler

48440 Kürklü hayvan yetiştiriciliği için
malzemelerler

48450 Evcil hayvan besleme ekipmanları
48460 Çiftlik hayvanı besleme ekipmanları
48470 Çiftlik hayvanları bakım ve tımar

ekipmanları
48480 Kozacılık ekipmanları
48500 Zirai taşıma ekipmanları
48510 Zirai depolama ekipmanları
48520 Hijyen ekipmanları, çiftlik kullanımı için
48540 Ziraî römorklar, vagon ve arabalar
48570 Ziraî malzemelerler için parçalar ve

aksesuarlar
48600 Tarım ve bahçecilik aletleri
48620 Tarımsal motorlu kültüvatörler
48630 Çim bakım makine ve ekipmanları
48640 Çiçek yetiştiriciliği ekipmanları
48660 Çiçekçiler için malzemeler
48680 Plantasyonlar için malzemelerler
48710 Ormancılık makine ve donanımları
48800 Çiftlik ayar sistemleri
48900 Tarım ve ormancılık ekipmanları için

kurulum ve bakım hizmetleri

49
Gıda, içecek, tütün ve catering sanayi
makine ve ekipmanları
49030 Gıda sanayi için öğütme makineleri ve

ekipmanları
49040 Gıda sanayi için kurutma makineleri ve

ekipmanları
49050 Gıda sanayi için pişirme makineleri ve

ekipmanları
49060 Gıda sanayi için karıştıma makineleri ve

ekipmanları
49070 Gıda sanayi için kesim makineleri ve

ekipmanları
49080 Gıda sanayi için santrifüj makineleri ve

ekipmanları
49090 Gıda sanayi için soğutma makineleri ve

ekipmanları

49100 Gıda sanayi için dondurma makineleri ve
ekipmanları

49110 Kazanlar, basınçlı - gıda sanayî için
49130 Gıda sanayi için makineler ve ekipmanlar

NES
49140 Gıda işleme sanayi için kurulum ve bakım

hizmetleri
49160 Şeker pancarı işlemesi için sınaî

malzemelerler
49170 Şeker kamışı işlemesi için sınaî malzemeler
49180 Şeker tasfiyehanesi için malzemelerler
49190 Şeker esaslı şekercilik için malzemeler
49200 Şurup, konserve meyve ve reçel üretimi için

malzemeler
49250 Nişasta ve glikoz/dekstroz üretim makina ve

ekipmanları
49260 Buğday ve mısırın sınaî ön işlenmesi için

malzemelerler
49270 Değirmencilik, irmik değirmenciliği ve

çeltikhaneler için malzemelerler
49280 Makarna ve mantı benzerleri üretimine

yönelik malzemeler
49290 Ekmek fırınları ve pastaneler için

malzemelerler (Bölüm 1)
49300 Fırın sanayi için hamur işleme makineleri ve

ekipmanları
49310 Fırın sanayi için pişirme ekipmanları
49350 Kakao hazırlanması ve çikolata üretimi için

malzemeler
49360 Kahve, çay ve hindiba hazırlanması için

malzemeler
49390 Yemeklik nebatî sıvı ve katı yağların

hazırlanması için malzemeler
49400 Yemeklik hayvansal sıvı ve katı yağların

hazırlanması için malzemeler
49430 Mezbahalar için malzemeler (Bölüm 1)
49440 Sınaî kasaplar, şarküteriler, işkembeciler ve

tuzlamacılar için malzemeler
49450 Zanaatçı kasap ve şarküteriler için

malzemeler
49480 Sebze ve meyvelerin işlenmesi için sınaî

malzemeler
49490 Sirke, çeşni ve hardal üretimi için

malzemeler
49500 Balıkların, yumuşakcaların, deniz

kabuklularının ve yosunların işlenmesi için
sınaî malzemeler

49570 Kazein ve laktoz sanayî için malzemeler
49580 Süt sanayî için malzemeler
49590 Yoğunlaştırılmış ve toz süt sanayî için

malzemeler
49600 Tereyağ, krema ve yoğurt sanayî için

malzemeler
49610 Peynir sanayî için malzemeler
49620 Yumurta sanayî için malzemeler
49630 Dondurma üretimi ve dağıtımı için

malzemeler
49700 Damıtma malzemeleri
49710 Malt fabrikaları için malzemeler
49720 Şarap üretimi için malzemeler (Bölüm 1)
49730 Birahaneler için malzemeler
49740 Elma şarabı üretimi için malzemeler
49750 Alkolsüz içecek ve meyve suyu üretimi için

malzemeler
49760 Maden suyu ve gazlı içecek üretimi için

malzemeler
49770 nda içecek sanayî için malzemeler
49800 Hayvan yemlerinin sınaî hazırlığı için

malzemelerler
49870 Tütün işleme ve püro üretimi için

malzemeler
49880 Sigara üretim tesis ve donanımları
49900 Catering sanayi için öğütme makine ve

ekipmanları
49910 Catering sanayi için kesim makine ve

ekipmanları
49920 Catering sanayi için pişirme ekipmanları
49930 Catering sanayi için içecek ve yiyecek

dağıtıcıları
49940 Catering makineleri ve ekipmanları, diğer
49950 Gıda öğütme ve kesim makine ve

ekipmanları, ev kullanımı için
49960 Pişirme ekipmanları, ev kullanımı için
49970 Karıştırma ekipmanları ve robotları, ev

kullanımı için
49980 Mutfak aletleri, elektrik, ev kullanımı için,

diğer
49990 Catering sanayi için kurulum ve bakım

hizmetleri

50
Tekstil, kumaş, deri ve ayakkabı yapımı
makine ve donanımları
50010 Pamuk hazırlama makine ve donanımları
50020 İpek ve şap hazırlama makine ve

donanımları
50030 Tabak, yün hazırlama makine ve

donanımları
50040 Yün taraklama ve fırçalama makine ve

donanımları  (Bölüm 1)
50050 Kenevir, keten ve diğer sebze elyaf

hazırlama makine ve donanımları
50060 İnsan yapımı elyaf üretim ve işleme tesisi

50070 Tekstil sanayi için açma makineleri ve
ekipmanları

50080 Tekstil taraklama ve tarama makineleri ve
ekipmanları

50100 Tekstil iplikleme ve çevirme makinesi
50120 İplikler için tekstil sarma ve makaralama

makineleri
50130 Parlatma makineleri ve ekipmanları
50140 Kumaş, iplikleme, kıvırma, bobinaj ve

makaralama makine parçaları ve
aksesuarları

50180 Kordon, halat, sicim ve şerit üretim
makineleri

50190 İplik hazırlama makine ve donanımları
(Bölüm 1)

50200 Kumaş dokuma makineleri. Dokuma
tezgahları

50220 Tekstil dokuma makine bileşenleri ve
aksesuarları (Bölüm 1)

50300 Örgü makinesi ve ekleri
50320 Metal ve inorganik iplikler için dokuma

makineleri
50340 Halı ve halı dokuma yapımı makine ve

donanımları
50370 Şerit ve süs yapım makinesi
50400 Nakış, dantel, ağ ve tül yapım makinesi
50460 Tekstil karbonlama makineleri ve

ekipmanları
50500 Tekstil temizleme, doldurma, yıkama,

şardonlama, yakma/gazlama ve ağartma
makineleri

50510 Tekstil merserizasyon makine ve
ekipmanları

50540 Tekstil boyama ve kaynatma makine ve
donanımları

50550 Tekstil kalenderleme makine ve
donanımları

50560 Tekstil baskı makine ve donanımları
50570 Tekstil kaplama makine ve donanımları
50590 Tekstil makaslama makine ve ekipmanları
50600 Tekstil perdahlama makine ve donanımları

(Bölüm 1)
50630 Dokuma ve kumaş havalandırma, sarma,

katlama ve kesme makineleri ve
ekipmanları

50650 Pamuk yün ve cerrahi giyim yapma makine
ve ekipmanı

50700 Keçe ve dokuma olmayan kumaş yapım
makinesi

50710 Tekstil sanayi için kurutma makineleri ve
ekipmanları

50720 Tekstil sanayi için makineler ve ekipmanlar,
diğer

50750 Dikiş makineleri ve parçaları
50800 Giyim sanayî için makine ve donanımlar
50820 Şapka, eldiven ve şemsiye yapım makine

ve donanımları
50850 Çadır, güneşlik, örtü ve kanaviçe torbası

yapım makinesi
50910 Tabakhane makine ve donanımları
50920 Deri işleme ve saraçlık makine ve

donanımları
50930 Kürk işleme makine ve donanımları
50940 Çizme ve ayakkabı yapım makine ve

donanımları (Bölüm 1)
50960 Döşemecilik ve döşek üretim makine ve

donanımları
50980 Tekstil sanayi için kurulum ve bakım

hizmetleri

52
Kimya sanayi tesisleri ve ekipmanları
52010 İnorganik kimyasal üretim tesisi ve

donanımları
52020 Organik kimyasal üretim tesisleri ve

donanımları  (Bölüm 1)
52030 Kimya endüstrisi için soğutucular
52070 Tanen çıkarma üretim tesisleri ve

donanımları
52110 Asit üretim tesisleri ve donanımları (Bölüm

1)
52130 Alkali, fosfat, süperfosfat ürünler tesisleri ve

donanımları
52150 Metaloid üretim ve işleme tesisleri ve

donanımları
52170 Gübre üretim tesisleri ve donanımları
52180 Kimyasal işleme tesisleri ve ekipmanları,

diğer
52200 Kimya endüstrisi için eziciler, değirmenler

ve pulvarizörler
52230 Kimya endüstrisi için mikserler ve

blenderlar
52240 Kimya endüstrisi için santrifüjler
52250 Kimya endüstrisi için elekler
52260 Kimya endüstrisi için taneleyiciler, kırma

makineleri, granülatörler
52280 Kimya endüstrisi için kurutucular
52300 Kimya endüstrisi için buharlaştırıcılar
52310 Kimya endüstrisi için kristalizatörler
52340 Kimya endüstrisi için damıtma ekipmanları
52360 Kimya endüstrisi için filtreler ve süzgeçler
52370 Kimya endüstrisi için filtreler ve süzgeçler,

kullanım alanına göre
52380 Kimya endüstrisi için ayırıcılar

52400 Kimya endüstrisi için tesisler ve büyük
saklama kapları

52410 Kimya endüstrisi için yardımcı ekipmanlar
52420 Elektro kimyasal ve elektrolitik tesis ve

donanımlar
52500 Sınaî alkol ve bira mayası üretim tesis ve

donanımları
52520 Esans ve parfüm üretim tesisi ve

donanımları
52550 Teknik gaz üretim tesis ve donanımları
52670 Sanayî yağı ve yağ üretim tesisi ve

donanımları
52690 Sabun ve gliserol/gliserin üretim tesisi ve

donanımları
52710 Stearin ve mum üretim tesisi ve

donanımları
52730 Yapıştırıcı, jelatin ve döşeme balmumu

üretim tesisi ve donanımları
52750 Patlayıcılar ve fişekleyiciler (piroteknik)

üretim tesisi ve ekipmanları
52760 Kibrit üretme tesisi ve ekipmanları
52770 Boya, vernik, emaye ve mürekkep üretim

tesisi ve donanımları
52790 Laboratuvar donanımları, genel
52800 Labaratuvar ekipmanları, özel
52820 Mikrobiyolojik labaratuar donanımları
52840 Eczacılık ve kozmetik labaratuar

donanımları
52860 Eczacılık ve kozmetik üretim tesisleri ve

donanımları
52950 Kimyasal işleme ekipmanları ve makineleri

için kurulum ve bakım hizmetleri

53
Kauçuk ve plastik sanayi tesisleri ve
ekipmanları
53010 Ham kauçuk işleme ekipmanları
53020 Ham kauçuk vulkanize makineleri ve

ekipmanları
53030 Kauçuk işleme makine ve ekipmanları
53040 Kauçuk ürün yapma makine ve ekipmanları
53050 Lastik üretim makine ve ekipmanları
53300 Plastik ekstrüzyon ekipman ve makineleri
53350 Plastik kalıp ekipman ve makineleri
53400 Enjeksiyon kalıplama makine ve

ekipmanları, plastik için
53450 Isı ile şekillendirme makineleri. Plastikler

için
53470 Fırınlar, plastik sanayî için
53500 Genişletilmiş/köpük plastik imalatı makine

ve donanımları
53550 Astar kalınlaştırma ve çentikleme

makineleri, plastikler için
53600 Plastik yüzey işleme makine ve ekipmanları
53650 Makineleme donanımları, plastikler için
53680 Yüksek hassalıkta plastik işleme makine ve

donanımları
53700 Plastik işleme makine ve ekipmanları, diğer
53800 Plastik ürün üretimi makine ve ekipmanları
53950 Kauçuk ve plastik işleme ekipmanları için

kurulum ve bakım hizmetleri

55
Kağıt ve karton üretim tesisleri ve
ekipmanları
55020 Kağıt hamuru üretimi için kütük işleme

makina ve ekipmanı
55060 Kağıt hamuru üretimi için pişirme makineleri
55080 Kağıt hamuru üretimi için arıtma makineleri
55100 Kağıt hamuru üretimi için yıkama makineleri
55140 Kağıt hamuru üretimi için tarama, eleme

arındırma ekipmanları
55150 Kağıt hamuru üretimi için karıştırma makine

ve ekipmanları
55180 Kağıt hamuru üretimi için ağartma makine

ve ekipmanları
55190 Kağıt hamuru üretimi için susuzlandırma

makine ve ekipmanları
55200 Bez hamuru üretme makine ve ekipmanları
55210 Saman hamuru üretme makine ve

ekipmanları
55220 Atık kağıt hamuru üretme makine ve

ekipmanları
55240 Taşıma ve depolama donanımları, kağıt

yapım sanayi
55260 Kağıt yapım fabrikası ve donanımları
55280 Kağıt yapım makine ve ekipmanları için

bileşenler
55300 Kağıt kalıplama makine ve ekipmanları
55320 Susuzlandırma tesisleri ve ekipmanları,

kağıt üretim sanayi
55340 Presler ve baskı silindirleri, kağıt üretim

sanayi
55380 Kurutucular, kağıt üretim sanayi
55460 Perdahlama makine ve ekipmanları, kağıt

üretim sanayi
55500 Kaplama makine ve ekipmanları, kağıt

üretim sanayi
55540 Sarma makine ve ekipmanları, kağıt üretim

sanayi
55580 Kağıt dilimleme makine ve ekipmanları,

kağıt üretim sanayi
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55600 Kağıt dönüştürme makine ve ekipmanları
55620 Ambalajlama ekipmanları, kağıt yapım

endüstrisi
55640 Tutma/taşıma makine ve ekipmanları, kağıt

yapımı endüstrisi
55660 Kağıt ürün üretimi makine ve ekipmanları
55700 Kağıt etiket üretimi makine ve ekipmanları
55740 Mukavva yapım makinesi ve donanımları
55760 Karton kaplama ve yapıştırma makine ve

ekipmanları
55780 Karton şekillendirme makine ve ekipmanları
55820 Karton kesme ve delme  makine ve

ekipmanları
55860 Karton ürün üretimi makine ve ekipmanları
55880 Karton taşıma ve depolama makine ve

ekipmanları
55900 Kağıt yapım sanayi için makine ve

ekipmanlar
55950 Kağıt üretim sanayi için kurulum ve bakım

hizmetleri

56
Baskı ekipmanları. Ofis ve mağaza
ekipmanları
56010 Baskı presleri
56020 Rotasyon baskı makineleri
56030 Ofset baskı makineleri
56040 Taşbaskı baskı makineleri (litografik)
56050 Sıcak damgalama makinele ve ekipmanları
56060 Özel yüzeyler için baskı presleri
56090 Baskı presleri için makine ve ekipmanlar
56100 Ofset baskı makineleri için ekipmanlar
56110 Fotomekanik baskı makine ve ekipmanları
56120 Tampon baskı makine ve ekipmanları
56130 Ekran baskı donanımları
56140 Mürekkep püskürtmeli baskı makine ve

ekipmanları
56150 Lazer baskı makineleri ve ekipmanları
56160 Dijital baskı makineleri ve ekipmanları
56180 Anilin / fleksografik baskı makineleri ve

ekipmanları
56190 Gravür baskı makineleri ve ekipmanları
56200 Oyma baskı makine ve ekipmanları NES
56210 Baskı mürekkepleri kullanımı için makineler

ve ekipmanlar
56230 Önbaskı makine ve ekipmanları
56290 Kesme ve delme makine ve ekipmanları,

baskı endüstrisi
56320 Yapıştırma makine ve ekipmanları, baskı

endüstrisi
56350 Yumuşak bağlama makine ve ekipmanları,

baskı endüstrisi
56380 Katlama makine ve ekipmanları, baskı

endüstrisi
56410 Laminasyon makine ve ekipmanları, baskı

endüstrisi
56440 Ciltçilik makine ve ekipmanları, baskı

endüstrisi
56470 Yaldızlama/parlatma makine ve ekipmanları
56480 Temizleme makine ve ekipmanları, baskı

sanayi
56490 Taşıma makine ve ekipmanları, baskı

endüstrisi
56500 Baskı endüstrisi makine ve ekipmanları

NES
56510 Baskı makine ve ekipmanları için kurulum

ve bakım hizmetleri
56530 Fotokopi makineleri
56540 3D Yazıcılar
56560 Dosyalama sistemleri
56570 Tebeşir, işaretleme
56580 Kurşun kalemler ve kurşun kalem parçaları
56600 Tükenmez kalemler ve tükenmez kalem

parçaları
56620 Daktilo ve teleprinterler
56630 Yazım ve sergileme panoları
56660 Ofis makine ve donanımları, NES
56690 Promosyon eşyalar ve hediyelik eşyaları
56720 Tanıtım panoları
56730 İlan panoları
56740 Tabelalar
56750 İsim levhaları, profesyonel
56780 Vitrin, teşhir standları
56810 Vitrin mankenleri
56820 Modeller
56840 Hesap makineleri
56850 Muhasabe ve faturalama

makineleri.Otomatik kasa yazıcılar
56870 Madeni para yönetim ekipmanları
56890 Banknot yönetim ekipmanları
56910 Çek yönetim ekipmanları
56920 Kredi ve banka kardı yönetim ekipmanları
56940 Otomatlar
56950 Otomatlar için madeni para kontrol cihazları

ve mekanizmaları
56960 Madeni para ya da biletle çalışan

ekipmanlar
56980 Postalama ve posta ile ilgili makine ve

donanımlar
56990 Ofisler ve dükkanlar için kurulum ve bakım

hizmetleri

57
Bilgi teknolojileri ve internet
57010 Bilgisayar işlemcileri
57020 Sunucular (bilgisayar)
57040 Kişisel bilgisayarlar
57060 Endüstriyel bilgisayarlar
57080 Monitörler, ekranlar
57100 Giriş çevre birimleri
57120 Bilgisayar çevre birimleri için bağlantı

elemanları
57140 Bilgisayarlar için kartlar
57160 Bilgisayar bellekleri
57180 Veri kayıt cihazları, bilgisayarlar için
57200 Optik disk okuyucuları
57220 Yazıcılar (Bilgisayar için)
57240 Doküman tarayıcıları
57260 Bilgisayar aksesuarları
57280 Bilgisayar kablo aksamları
57300 Bilgisayarlar için ağ donanımları
57320 Manyetik kartlar ve manyetik kart

okuyucuları
57340 Eğitici donanımlar, simülatörler
57360 İşletim sistemleri
57380 Yazılım, sistemler
57400 Yazılım, ağ yönetimi
57420 Yazılım, bilgisayar güvenliği
57440 Yazılım, kodlama ve programlama
57460 Yazılım, veritabanı ve bilgi yönetimi
57480 Yazılım, internet ve intranet
57500 Yazılım, iletişim için
57520 Yazılım, masaüstü tasarım ve yayın
57540 Yazılım, grafik tasarım
57560 Yazılım, müzik ve ses tanıma
57580 Yazılım, ofis
57600 Kurumsal yazılım (EAS)
57620 Yazılım, endüstriyel
57640 Yazılım, elektronik ticaret (E-ticaret)
57660 Yazılım, eğitim amaçlı
57680 Yazılım, donatımlar
57700 Yazılım, simülasyon
57720 Yazılım, sanallaştırma
57730 Yazılım, oyun ve eğlence
57750 Bilgi teknolojileri bakım hizmetleri
57770 Elektronik veri işleme hizmetleri (EDP)
57790 Bilgi teknolojileri dış kaynak kullanım

sevisleri
57810 Bilgi teknolojileri barındırma hizmetleri
57830 Bilgi teknolojileri denetim ve danışmanlık

hizmetleri
57850 Bilgi teknolojileri mühendisliği
57890 Bilgi teknolojileri desteği ve bakım

hizmetleri (Destek masaları)
57910 Bilgi teknolojileri güvenlik hizmetleri
57930 İnternet hizmetleri
57950 Sosyal medya

59
Petrol ve gaz endüstrisi tesisi ve
ekipmanı
59050 Petrol ve gaz araştırma ve test makine ve

ekipmanı
59090 Petrol ve gaz üretim platformları
59120 Açık deniz platformları için makine ve

ekipman
59140 Açık denizde petrol ve gaz üretimi için

makine ve ekipman
59170 Su kuyuları için sondaj aleti makineleri ve

donanımları
59210 Petrol ve gaz üretimi için delici makine ve

ekipman
59250 Petrol ve gaz sondajı için çıkarma makinesi

ve ekipmanı
59280 Petrol ve gaz çıkarımı için gözlem makine

ve ekipmanı
59310 Petrol ve gaz pompalama makine ve

ekipmanı
59350 Petrol gaz üretim tesisi ve donanımları
59370 Gaz parlatma ekipmanı ve makinesi
59390 Filtreler ve ayırıcılar, petrol ve gaz üretimi
59470 Petrol rafineri tesisi ve donanımları
59490 Petrolü tuzdan ayrıştırma ekipmanı ve

makinesi
59510 Petrol tekrar ısıtma ekipmanı
59550 Petrol ölçümleme ve test ekipmanı
59610 Petrol ürünleri depolama kurulumları
59660 Kömür gaz üretim tesisi ve ekipman
59690 Doğalgaz üretim tesis ve ekipmanı
59810 Gaz depolama ekipmanı
59820 Keşif ekipmanı ve makinesi, petrol ve gaz
59890 Nakliye ekipmanı, petrol ve gaz
59920 Makine ve ekipman temizliği, petrol ve gaz
59950 Yağ ve benzin üretim ekipmanları için

kurulum ve bakım hizmetleri

60
Madencilik, taş ocağı ve taş işleme
tesis ve ekipmanı
60010 Madencilik güvenlik makine ve ekipmanı
60020 Madenci aletleri
60030 Maden araştırma ve boru döşeme makine

ve ekipmanı
60040 Maden ve mineraller için test ekipmanı
60050 Kaya delme makine ve ekipmanı
60070 Yer altı maden araştırma makine ve

ekipmanı
60080 Maden destekleme makine ve ekipmanı
60110 Maden havalandırma makine ve ekipmanı
60140 Maden ve mineral çıkarma ekipmanı
60170 Pompalar, madencilik
60190 Açık döküm madencilik makine ve

donanımları
60220 Maden ve mineral temizliği ve atığı makine

ve ekipmanı
60230 Maden araştırma makine ve ekipmanı

istifleme
60250 Maden araştırma tesis araçları
60260 Maden araştırma tesis konveyörleri
60270 Tuz tesisi makine ve ekipmanı
60280 Maden kömürü ve maden işleme tesis ve

ekipmanı
60290 Katran işleme tesis ve ekipmanı
60300 Turba üretimi makine ve ekipmanı
60310 Ayırma makinesi ve ekipmanı, maden ve

mineral üretimi
60330 Maden araştırma ekipman ve makinesi için

kurulum ve bakım hizmetleri
60350 Koklaştırma tesisi ve donanımları
60370 Taş ocağı makine ve ekipmanı
60380 Elleçleme ekipman ve makinesi, taş ocağı

ve taş işleme
60390 Damtaşı işleme makine ve ekipmanı
60400 Taş kesme ekipman ve makinesi
60410 Mermer ve granit kesim makine ve

ekipmanı
60430 Kum ve çakıl özütleme, yıkama, ezme ve

sınıflandırma makine ve donanımları
60450 Mineral lif işleme tesis ve ekipmanı
60460 Elyaf çimento işleme tesis ve ekipmanı
60600 Makine ve ekipman, seramik endüstrisi
60610 Seramik ürünler için makine ve ekipman
60640 Seramik endüstrisi için öğütücüler
60670 Seramik endüstrisi için karıştırıcılar
60700 Seramik endüstrisi için kalıp ve baskılar
60720 Seramik endüstrisi için ocak ve fırınlar
60740 Seramik endüstrisi için sonlandırma

makinesi
60750 Seramik endüstrisi için kurulum ve bakım

hizmetleri
60770 Ateşe dayanıklı ürünler için üretim makine

ve ekipmanı
60800 Cam endüstrisi için makine ve ekipman
60820 Fırınlar, cam sanayî için
60830 Cam kesme makine ve ekipmanı
60860 Cam ürünler için üretim makine ve

ekipmanı
60890 Cam endüstrisi için sonlandırma makine ve

ekipmanı
60910 Cam tesisleri için makine ve ekipman
60920 Optik cam üretimi makine ve ekipmanı
60930 Optik elyaf üretimi tesis ve ekipmanı
60950 Cam endüstrisi için kurulum ve bakım

hizmetleri
60960 Aşındırıcı ürün üretim tesis ve donanımları

61
İnşaat mühendisliği ve yapı makine ve
ekipmanı
61010 Kil işleme makine ve ekipmanı
61020 Kil kiremit ve tuğla üretim tesisi ve

donanımları
61030 Kil kiremit ve tuğla kalıp makine ve

ekipmanı
61040 Kireç üretimi makine ve ekipmanı
61050 Çimento tesisleri için makine ve ekipman
61060 Çimento ve kumlu kireç üretim tesis ve

ekipmanı
61070 Endüstriyel alçı işleme tesisleri için makine

ve ekipman
61080 Yapı materyalleri için test donanımları
61090 İnşaatçıların aletleri
61100 Yapı boyacıları ve ve dekoratörleri araçları
61110 Perdahçı araçları
61120 Taş işçiliği araçları
61130 Alçıcılar için makine ve ekipman
61140 Kiremit tabakaları için makine ve ekipman
61170 İnşaat mühendisliği için delme ve boru

döşeme ekipmanı
61190 Yapı endüstrisi için metal şekillendirici

makine ve ekipman
61220 Yapı endüstrisi için destekleme makine ve

ekipmanı
61260 Beton karıştırma ve yerleştşrme makine ve

donanımları
61270 Beton kalıplama makine ve ekipmanı

61280 Beton ürünleri üretim makine ve ekipmanı
61300 Yapı endüstrisi için püskürtme makine ve

ekipmanı
61340 Yapı endüstrisi için kesim makine ve

ekipmanı
61380 Yapı endüstrisi için yıkım makine ve

ekipmanı
61420 Toprak kaldırma makine ve ekipmanı
61430 Kablo ve boru hattı döşeme makine ve

ekipmanı
61440 Traktörler, inşaat mühendisliği
61450 İnşaat mühendisliği araçları ve makineleri

için parça ve aksesuarlar
61460 Yol yapım makine ve akipmanı
61470 Yol silindirleri ve sıkıştırıcıları
61500 Yol bakım makine ve donanımları
61540 Yol temizleme makine ve ekipmanı
61560 Kar temizleme makine ve ekipmanı, yollar

için
61600 Demiryolu yapı makine ve ekipmanı
61620 Demiryolları için raylar ve demiryolu

traversleri
61640 Demiryolları için havai hat ekipmanı
61660 Demiryolu bileşenleri bakım makine ve

ekipmanı
61680 Tünel yapı makine ve ekipmanı
61700 Köprü yapım makine ve ekipmanı
61720 Süzme makine ve ekipmanı
61740 Liman, nehir ve kanal yapımı makine ve

ekipmanı
61750 Kanal kapağı makine ve ekipmanı
61760 Liman, nehir ve kanal bakımı makine ve

ekipmanı
61800 İnşaat mühendisliği ve yapı endüstrisi için

pompalar
61840 Kepçeler, mekanik, inşaat mühendisliği ve

yapı endüstrisi için
61880 Yapı materyalleri elleçleme makine ve

ekipmanı
61920 Yapı makine ve ekipmanı NES
61960 İnşaat mühendisliği ve yapı endüstrisi için

güvenlik ekipmanı
61980 İnşaat mühendisliği ve yapı makine ve

ekipmanı için kurulum ve bakım hizmetleri

62
Elleçleme ve depolama tesis ve
ekipmanı
62020 Vinçler
62030 Mobil vinçler
62040 Vinç parçaları ve aksesuarları
62060 Kızaklar, kaldırma kirişleri ve vinç kolu

eklentileri
62090 Çekiciler
62110 Makaralar
62130 Kablo makaraları ve retraktörleri
62150 Yük asansörleri
62180 Krikolar, mekanik elleçleme
62240 Kaldırma platformları
62300 Kaldıraçlar ve asansörler
62330 Kaldıraç ve asansör parçaları ve

aksesuarları
62360 Yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar
62370 Yürüyen merdiven ve yürüyen bant

bileşenleri ve aksesuarları
62400 Konveyörler
62410 Büyük yük konveyörleri
62420 Birim yük konveyörleri
62430 Konveyör bantları
62440 Konveyör ve konveyör bantları için

bileşenler ve aksesuarlar
62450 Besleyiciler
62480 Yükleyiciler
62510 Ürün ve depo sınıflandırma makineleri
62530 Büyük yükler için sürekli mekanik taşıma
62560 Birim yükler için sürekli mekanik taşıma
62590 Devamlı mekanik kullanım ve depolama

donanımları, birim yükler için
62600 Hava amortisörü taşıma ekipmanı
62610 Kaldırma donanımları, vakum
62620 El arabaları
62640 Çekçekler
62660 Taşıma çantaları, kamyon ve troleyler
62670 Endüstriyel çantalar, kamyon ve troleyler
62680 Forklift kamyonlar
62690 Endüstriyel traktörler
62700 Endüstriyel römorklar
62720 Transpaletler
62740 Stacker'lar
62770 Endüstriyel taşıma araçları için bileşenler

ve aksesuarlar
62790 Konteynerler ve kovalar
62800 Paletler
62810 Nakliye konteynerleri
62820 Taşıma ekipmanı NES
62830 Kaldırma ekipmanı için maşalar, tırnaklı

kaldıraçlar ve kelepçeler
62840 Kullanım donanımlar parçaları ve

aksesuarları
62890 Büyük yükler için depolama ekipmanı
62900 Otomatikleştirilmiş elden geçirme ve

depolama tesisi ve teçhizatları
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62910 Depolama sistemleri
62920 Endüstriyel istifleme ve raflama
62940 Otomasyon sistemleri ve

servomekanizmalar
62960 Sınaî robotlar
62980 Sınaî robot bileşenleri, otomatikleştirilmiş

donanımlar aksesuarları
62990 Taşıma makine ve ekipmanı için kurulum ve

bakım hizmetleri

63
Paketleme makinesi, ekipman ve
servisler
63010 Konserveleme tesis ve ekipmanı
63020 Konserveleme tesis ve ekipmanı, ürüne

göre
63030 Şişeleme tesis ve donanımları
63050 Sıvı ürünler, kremler, tutkallar ve yarı katı

ürünler için paketleme makinesi
63100 Katı, granül ve parçalı ürünler için

paketleme makinesi
63110 Kişisel bakım, ilaç ve medikal ürünler için

paketleme makinesi
63120 Katı, granül ve parçalı ürünler için

paketleme makinesi NES
63130 Çanta doldurma makine ve ekipmanı
63140 Sarma makinesi ve ekipmanı
63150 Sarma makinesi ve ekipmanı, ürüne göre
63180 Kutulama ve kasalama makine ve

donanımları
63200 Ambalajlama ve şişeleme makine

aksesuarları
63220 Etiketleme ve işaretleme makine ve

donanımları
63230 Markalama ve işaretleme makine ve

ekipmanı, ürüne göre
63480 Paketleme endüstrisi için kurulum ve bakım

hizmetleri
63500 Paketleme üstlenicileri
63520 Tadilat üstlenicileri

65
Endüstriyel alt yükleniciler
65010 Kalıp ve endüstriyel desen yapım

üstlenicileri
65020 Dökümhane kalıpları ve desenleri yapım

üstlenicileri
65050 Dökümhaneler
65090 Metal kalıplama üstlenicileri
65100 Metal dövme üstlenicileri
65110 Metal şekillendirme üstlenicileri
65120 Dövme metal hizmetleri
65130 Metal yuvarlama üstlenicileri
65140 Metal presleme üstlenicileri
65160 Metal tozu biçimlendirme hizmetleri
65180 Kaynatma hizmetleri
65190 Kaplama hizmetleri
65200 Metal boru döşeme hizmetleri
65220 Metal parçalar için lehimleme hizmetleri
65230 Metal parçalar için kaynak hizmetleri
65270 Torna edilmiş metal ürünler
65280 Tornalanmış ürünler, sektörel
65310 Metal işleme aracı firmaları
65320 Metal kablolar için işleme hizmetleri
65330 Metaller için döndürme ve frezeleme

hizmetleri
65350 Metal oyma hizmetleri
65360 Diş açma işleri
65370 Metal kesme hizmetleri
65380 Metal delme hizmetleri
65390 Metaller için bükme hizmetleri
65400 Metaller için delik açma hizmetleri
65420 Metaller için öğütücü hizmetleri
65450 Metaller için cilalama hizmetleri
65460 Metaller için temizleme hizmetleri
65490 Metal ısıl işlem için aracı firmalar
65520 Metal parçalar için kimyasal işlem hizmetleri
65540 Yüzey kaplama, metal olmayan, metal

yüzeyler için
65550 Metalik yüzeyler için metalizasyon

hizmetleri
65560 Metal yüzey boyama hizmetleri
65580 Değerli metalleri taşeron olarak arıtma
65590 Taşeron olarak yüzey işleme ve değerli

madenleri işleme
65620 Taşeron olarak metallerin yüzeyini işleme

ve kuyumculuk için işleme
65660 Kauçuk ve plastik endüstrisi için kalıp ve

desen yapım hizmetleri
65670 Kauçuk sanayî için ikinci elden işlem
65680 Kauçuk kalıplama hizmetleri
65690 Kauçuk işleme hizmetleri
65700 İşleme hizmetleri, silikon kauçuk için
65710 Plastiklerin ön işlenmesi
65720 Plastik işleme hizmetleri
65740 Plastik kalıplama hizmetleri
65760 Plastikler için sıcak mühürleme hizmetleri
65770 Termoplastik işleme hizmetleri
65790 Sıcakta sertleşen inşaatlar
65820 Plastik için işleme üstlenicileri
65840 Plastik materaller için kaynak hizmetleri

65860 Gravür yapma, plastik malzemelere
65870 Plastik ve kauçuk materyaller için kaplama

hizmetleri
65880 Plastik kaplama hizmetleri
65900 Prototipleme hizmetleri
65910 Mekanik yapı hizmetleri
65930 Mekanik birleştirme işleri aracı firmaları
65960 Endüstriyel ekipman kurulum hizmetleri
65980 Endüstriyel ekipman için bakım ve onarım

hizmetleri

66
Nakliye araçları
66010 Gemi yapımı ve bakım hizmetleri
66020 Tekne ve gemi bakımı için ekipmanlar
66030 Kargo gemileri
66040 Yolcu gemileri
66050 Hizmet gemileri
66060 Özel gemiler
66070 Askeri gemiler
66080 Balıkçı tekneleri
66090 Yatlar ve tekneler
66100 Yarış tekneleri
66110 Sualtı gemileri ve ekipmanı
66120 Şişme ve kürekli botlar
66130 Yapısal tekne, gemi ve bot parçaları ve

aksesuarları
66140 Deniz sevk, iletim ve dümen üniteleri,

kazanlar
66150 Tekneler ve gemiler için direkler
66160 Tekneler ve gemiler için bakım, bağlama ve

palamarlama ekipmanları
66170 Sinyalizasyon ve güvenlik ekipmanları,

gemi ve botlar için
66180 Gemiler için kontrol ve seyir aletleri
66190 Tekneler ve gemiler için balık tutma

ekipmanları
66200 Parçalar ve aksesuarlar, gemi ve botlar için,

NES
66210 Liman donanımları
66220 Deniz feneri donanımları. Deniz feneri ve

şamandıralar
66240 Lokomotifler ve raylı sistem araçları

(raybüs, metrobüs)
66250 Raylı ve tramvay taşıyıcıları ve vagonlar
66260 Tramvaylar
66270 Yeraltı/ metro trenleri
66280 Raylı sistem parçaları ve aksesuarlar
66290 Demiryolu cereyan aktarma telleri ve eşya

nakliye donanımları
66300 Demiryolları ve tramvay yolları için elektrikli

sinyalizasyon ve güvenlik donanımları
66310 Ray ekipmanları için kurulum ve bakım

hizmetleri
66320 Teleferikle nakliye ekipmanı
66330 Binek otomobiller
66340 Ticari taşıtlar
66350 Motorlu taşıtlar, özel amaç
66360 Paletli ve amfibi taşıtlar ve yedek parçalar
66370 Otobüsler ve motorlu arabalar
66380 Kamyonlar
66390 Kamyon yedek parçaları
66400 Kamyon/Kamyonet traylerleri
66410 Hafif römorklar
66420 Motorlu karavan ve kamp araçları
66430 Çekilebilir karavanlar
66440 Hafif römork ve karavan parçaları ve

aksesuarları
66450 Karoseri imalatçıları, motorlu taşıtlar
66460 Motorlu taşıt gövde yedek parçaları
66470 Motorlu taşıt şasileri
66480 Motorlu taşıtlar için modifikasyon ve

özelleştirme hizmetleri
66490 Engelliler için taşıtlar
66500 Araçlar için tekerlekler ve küçük tekerlekler

/ makaralar
66510 Motorlu araç transmisyon / vites parça ve

yedek parçaları
66520 Motorlu taşıt direksiyon ve süspansiyon

parçaları
66530 Motorlu taşıt  fren sistemi parçaları
66550 Motorlu taşıt kontrol sistemi bileşenleri
66560 Motorlu araç havalandırması, ısıtma ve

klima sistemleri
66570 Motorlu araç elektrik ve elektronik

donanımları
66580 Motorlu araç kontrol aletleri ve panelleri
66590 Motorlu araç aksesuarları
66600 Motorlu taşıt güvenlik ekipmanları ve

aksesuarları
66610 Yol güvenliği ekipmanları
66620 Karayolu trafik yönetim ve kontrol

ekipmanları ve aksesuarları
66630 Araba park ekipmanları
66640 Benzin istasyonu donanımları
66650 Motorlu taşıt yıkama ekipmanları ve

hizmetleri
66660 Motorlu taşıt garaj ve onarım atölyesi

ekipmanları
66670 Motorlu araç bakım ve onarım hizmetleri
66680 Motorlu araç garaj ve oto tamirhanesi

donanımları (Bölüm 1)

66690 Oto tamirhaneleri için motorlu araç test
donanımları

66700 Garajlar ve petrol istasyonları için kurulum
ve bakım hizmetleri

66710 Motorsikletler, mobilet ve mopedler
66720 Motorsiklet parçaları
66730 Motorsiklet aksesuarları
66740 Bisikletler
66750 Bisiklet parçaları ve aksesuarlar (Bölüm 1)
66760 Hayvanla çekilen araçlar
66780 Helikopterler
66790 Helikopter bileşenleri
66800 Uçak
66810 Uçak yapısal bileşenleri
66820 Uçak kokpit donanımları
66830 Uçak kabin ekipmanı ve donanımı
66840 Uçak kontrol sistemleri
66850 Uçak navigasyon sistemleri
66860 Uçak elekrik ekipmanları
66880 Uçuş aletleri ve uçak kabin yardımcı

ekipmanları
66890 Uçak havalandırma, ısıtma ve klima

(HVAC) sistemleri
66900 Uçak sinyalizasyon ve güvenlik ekipmanları
66910 Uçak bileşenleri
66920 Uçaklar için bakım, yenileme ve onarım

hizmetleri
66930 Uçak bakım ve onarım donanımları
66940 Havalimanı donanımları
66950 Uçuş eğitimi donanımları
66960 Planörler, yelken kanatlar ve yamaç

paraşütleri
66970 Balonlar ve zeplinler
66980 Uydular
66990 roketler

70
İnşaat ve deniz mühendisliği
müteahhitleri
70020 Toprağı temizleme ve ıslah müteahhitleri
70040 Patlatma Müteahhaitleri
70060 Bomba imha hizmetleri
70100 Toprak taşıma, hafriyat, temel atma ve

temel açma firmaları
70200 Ulaşım altyapı mühendisliği aracı firmaları
70250 İnşaat mühendisliği firmaları NES
70300 Hidroelektrik, liman ve iç suyolu

müteahhitleri
70350 Su pınarları, kuyu, sulama ve su kaynakları

firmaları
70400 Offshore ve sualtı işleri müteahhitleri
70500 Petrol ve gaz delme ve sondaj müteahhitleri
70550 Mineral araştırma ve çıkartma müteahhitleri
70600 Elektrik hatları ve kablo müteahhitleri
70700 Karayolu ve havalimanı işaretleri aracı

firmaları

71
Yapı endüstri
71100 İnşaat aracı firmaları
71120 Yapı onarım üstlenicileri
71140 Dış cepheye biçim veren müteahhitler
71160 Yardımcı yapı firmaları
71180 Beton kırma müteahhitleri
71190 Mimari beton, dekoratif beton mütehhitleri
71200 Çatı ve duvar kaplama müteahhitleri
71240 Su tesisatı, boru devresi ve tüp

müteahhitleri
71260 Sıvı/Alçı Müteahhitleri
71270 Boyama ve dış cephe kaplama

müteahhitleri
71300 Zemin inşası ve fayans müteahhitleri
71320 Bina izolasyonu ve hava sızdırmazlık

sağlama müteahhitler
71350 Gaz, su, ısıtma, havalandırma ve air-

condition ünitesi kurma ve bakım
müteahhitleri

71380 Sınaî ve konut tipi bacalar, müteahhitler
71400 Spor kompleksleri ve spor sahaları inşa ve

bakım aracı firmaları
71440 Yüzme havuzu kurma ve bakım

müteahhitleri
71460 Elektrik tesisatı kurma aracı firmaları
71470 Telekomünikasyon sistemleri kurma

müteahhitleri
71480 Yangına karşı korunma, emniyet ve

güvenlik sistemi kurma müteahhileri.
Çilingirler.

71600 Kurma ve döşeme müteahhitleri, iç
dekorasyon ve dizayn

71700 Çitleme müteahhitleri
71710 Cam müteahhitleri
71720 Yapı iskelesi kurma müteahhitleri, bina

koruma hizmetleri
71760 Bina kurutma hizmetleri
71940 Bina bakım servisleri

72
Çevresel servisler, yenilenebilir
enerjiler
72020 Biyokütle enerji üretim ekipmanları,

parçaları ve aksesuarları
72060 Jeotermal ve aerotermal enerji üretim

ekipmanları, parçaları ve aksesuarları
72100 Hidroelektrik ve gelgit enerji üretim

ekipmanları, parçaları ve aksesuarları
72140 Fotovoltaik güneş, termal güneş ve elektrik

güneş enerjisi ekipmanları
72170 Fotovoltaik güneş, termal güneş ve elektrik

güneş enerjisi parçaları ve aksesuarları
72190 Rüzgar enerjisi üretimi ekipmanları,

parçaları ve aksesuarları
72200 Hibrid yenilenebilir enerji üretim

ekipmanları, parçaları ve aksesuarları
72210 Hava kirliliği giderme ve kontrol ekipmanı
72220 Toprak kirliliği giderme ve kontrol ekipmanı
72230 Ses kirliliği giderme ve kontrol ekipmanı
72240 Su, kanalizasyon ve sanayî atık bakım

tesisleri ve donanımları
72250 Marinalar için kirlilik kontrol ve giderme

ekipmanı, nehir ve göl
72260 Nükleer atık yönetim ve nükleer tesis

demontajı kurulum ve ekipmanı
72270 Kağıt ve tahta atık toplama ve geri

dönüşüm ekipmanları
72290 Tekstil atığı toplama ve geri dönüşüm

ekipmanları
72310 Cam toplama ve geri dönüşüm ekipmanları
72330 Plastik ve kauçuk atık toplama ve geri

dönüşüm ekipmanları
72350 Metal atık toplama ve geri dönüşüm

ekipmanları
72360 İnşaat atık toplama ve geri dönüşüm

ekipmanları
72370 Tehlikeli ve kimyasal atık toplama ve geri

dönüşüm ekipmanları
72390 Elektronik ve elektrikli atık toplama ve geri

dönüşüm ekipmanları
72410 Evsel ve endüstriyel atık toplama ve geri

dönüşüm ekipmanları (NES)
72420 Atık yakma tesisleri, endüstriyel
72430 Kağıt ve tahta atık toplama ve geri

dönüşüm hizmetleri
72440 Yeşil atık toplama ve geri dönüşüm

hizmetleri
72450 Cam toplama ve geri dönüşüm hizmetleri
72460 Tekstil atık toplama ve geri dönüşüm

hizmetleri
72470 Plastik ve kauçuk atık toplama ve geri

dönüşüm hizmetleri
72490 Metal atık toplama ve geri dönüşüm

hizmetleri
72510 Elektrik ve elektronik atık toplama ve geri

dönüşüm hizmetleri
72520 Zehirli ve kimyasal atık toplama ve geri

dönüşüm hizmetleri
72530 Atık toplama ve geri dönüşüm hizmetleri
72550 Refuse derived yakıtlar (RDF)
72570 Yakma ve çöp atık operatörleri
72590 Kanalizasyon sistemi bakımı; boru ve tank

temizleme servisleri
72610 Hava kirliliği analiz ve tedavi hizmetleri
72630 Atık su ve su kirliliği analiz ve arıtma

hizmetleri
72650 Toprak kirliliği analizleri ve tedavi hizmetleri
72670 Gürültü kirliliği analizleri ve tedavi hizmetleri
72690 Teknik çevre hizmetleri ve yüklencisi
72730 Hava kirliliği danışmanları
72750 Su kirliliği danışmanları
72770 Toprak kirliliği danışmanları
72790 Gürültü kirliliği danışmanları
72800 Toksik ve kimyasal atık yönetim

danışmanları
72810 Evsel ve endüstriyel atık yönetim

danışmanları
72830 Yenilenebilir enerji danışmanları
72870 Ekoloji ve çevre danışmanları
72920 Çevresel araştırma ve geliştirme
72950 Biriktirme ve geri dönüşüm ekipmanı için

kurulum ve bakım hizmetleri

75
Nakliye ve lojistik hizmetleri
75010 Karayolunda dökme yük çekilerek taşıma
75020 Karayolunda parsiyel yük çekerek taşıma
75040 Karayolunda tanker çekerek taşıma
75050 Yük cinsine göre karayolu taşıma hizmetleri
75060 Tehlikeli maddeleri çekerek taşıma ve

depolama
75080 Karayolu ulaşımı tarifeli yolcu seferleri
75090 Turistler için çok katlı otobüs servisleri
75100 Ambülans hizmetleri
75130 Taksi ve mini-taksi hizmetleri
75190 Motorlu araç kontrol bakım hizmetleri
75200 Motorlu araç arıza giderme hizmetleri
75230 Tramvay, troleybüs ve otobüs yönetimi
75240 Otoyol Yönetimi
75260 Hava kablolu taşıma ve asansör hizmetleri
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75290 Raylı nakliye hizmetleri
75310 Demiryolu yönetimi
75320 Toprakaltı ulaştırma yönetimi
75350 Deniz nakliye hizmetleri, yolcu ve yük
75380 Tankerler ile deniz nakliye hizmetleri
75390 İç suyolları nakliye hizmetleri
75420 Trol operatörleri
75430 Fabrika gemisi operatörleri
75460 Yükleme/boşaltma, liman ve dok hizmetleri,

gemilere nezaret
75470 Gemilere malzeme temin edenler/chandlers
75510 Feribot hizmetleri
75520 Romorkör, kurtarma ve açıkdeniz nakliye

hizmetleri
75530 Gemi denetim hizmetleri
75570 Liman Yönetimi
75580 İç su yolları denetimi
75590 Gemi sicili hizmet birimleri
75600 Gemi klası
75630 Hava nakliye hizmetleri, yolcu ve yük
75640 Hava charter hizmetleri
75660 İhtisaslaşmış havacılık hizmetleri
75680 Havalimanı yönetimi
75690 Hava limanı elleçleme temsilcileri
75700 Havalimanı hizmetleri
75710 Uzay turizmi operatörleri
75720 Motorlu araç kiralama hizmetleri
75740 Tekne kiralama hizmetleri
75760 Uçak kiralama hizmetleri, hava taksileri
75780 Sevk ve nakliye acenteleri
75800 Konteyner ve paket kiralama hizmetleri
75820 Kargo teyid ve denetim hizmetleri
75840 Nakliye için paketleme ve kutulama servisi
75860 Sıvıların stoklanması
75880 Docklar, depolar ve genel mağazalar
75900 Soğuk hava depoları
75920 Mağazalar ve depolar üzerine uzmanlaşmış

hizmetler
75940 Lojistik ve tedarik hizmetleri
75970 Taşıma ve depolama

78
Misafir ağırlama, turizm, hotel ve toplu
yemek endüstrileri
78010 Oteller ve moteller
78030 Yüzer oteller
78050 Otel rezervasyon hizmetleri
78180 Tatil köyleri ve turistik kompleksler
78200 Turizm promosyon büroları
78220 Seyahat Acentaları, tur operatörleri
78350 Toplantı ve işe adam bulma hizmetleri
78480 Restoranlar ve barlar
78700 Catering hizmetleri
78920 Otel, restoran ve bar işletmeleri

79
Posta hizmetleri, telekomünikasyon,
radyo ve televizyon
79050 Yer bazlı telekomünikasyon operatörleri
79090 Telekomünikasyon hizmetleri
79120 Posta ve kurye hizmetleri
79190 Radyo ve televizyon operatörleri
79200 Radyo ve televizyon yayıncılık hizmetleri
79220 Uydu iletişim operatörleri
79230 İletişim uyduları tarafından sağlanan

hizmetleri

80
İşletmeler için servisler
80020 Yönetim hizmetleri hizmetleri
80060 Proje yönetim hizmetleri
80100 Sekreterlik hizmetleri
80140 Tercüme hizmetleri
80160 Tercümanlar (sözlü çeviri)
80300 İşletme yönetimi danışmanları
80310 Endüstriyel geliştirme danışmanları
80320 Patent ve ticarî marka acentaları
80330 İhracat danışmanları ve hizmetleri
80340 Finansal yönetim danışmanları ve

hizmetleri
80360 Muhasebe hizmetleri
80370 Yasal danışmanlar
80380 Yasal hizmetleri
80390 Avukatlar
80400 Hakemler
80410 Yasal uzmanlar
80420 Mahkeme mübaşirleri
80430 Noterler
80480 İnsan kaynakları danışmanları
80490 İnsan kaynakları hizmetleri
80500 Personel araştırma ve seçme
80510 Geçici personel ajansları
80570 Bilgi yönetimi danışmanları
80580 Bilgi yönetimi hizmetleri
80590 Tematik bilgi ve dokümantasyon hizmetleri
80600 Ofis doküman yönetim hizmetleri
80610 Veritabanı bilgi hizmetleri
80640 Pazarlama ve iş geliştirme danışmanları

80650 Ekonomik çalışmalar
80660 Pazarlama ve ticarî hizmetler
80670 Doğrudan pazarlama hizmetleri
80680 Satış sonrası servisler
80690 Lojistik hizmetleri
80700 İletişim danışmanları
80710 Halkla ilişkiler danışmanları ve hizmetleri
80720 Sergi ve konferans organizatörleri
80730 Müşteri temsilcileri (reklamcılık)
80740 Reklam ajansları
80750 Afiş, açık alan reklamcılık hizmetleri
80770 Fotoğraf stüdyoları, film banyo hizmetleri
80800 Teknik resim hizmetleri
80850 Emlakçılar
80860 Emlak geliştirme, yönetim ve satış

hizmetleri
80870 Konferans merkezleri
80880 Ticari binalar ve iş merkezleri
80890 Alışveriş merkezleri
80900 Sınaî mülk ve emlak
80950 Güvenlil danışmanları hizmetleri
80960 Soruşturma ve özel dedektiflik hizmetleri
80980 Taşeronlar için hizmet ajansları
80990 Yabancı temsilcilikler

81
Genel tüccarlar, perakende mağazalar
81050 Adil ticaret ürünleri (trade)
81070 Uzmanlık dışı ticaret
81090 Yardımcı ticarî faaliyetler
81100 İthalatçılar ve ihracatçılar
81200 Ham maddeler ve tarım ürünleri (ticaret)
81220 Tüccarlar, tekstil iplikleri
81240 Satınalma ve komisyoncu aracılar
81250 Toptan ticaret
81300 Alışveriş zincirleri ve merkezleri
81400 Zincir mağazalar
81450 Perakendecilik
81460 Hurdalar ve atıklar (ticaret)
81470 İkinci el mağazaları
81480 Ticari, antika ve koleksiyoncu
81500 Tarım kooperatifleri
81640 Yazışma yollu satış organizasyonu
81650 Online perakendeciler/e-ticaret
81670 Uzmanlar ve mezatçılar
81700 Otomatik dağıtma makinalarının işletilmesi

82
Finans ve sigorta hizmetleri
82010 Merkez bankaları
82030 Ticaret bankaları
82050 Off-shore bankalar/kısıtlı lisansı olan

bankalar
82070 Yatırımcı ve tüccar bankaları
82090 İnşaat birlikleri ve ipotek bankaları, tasarruf

bankaları
82110 İndirim ofisleri
82120 Yabancı banka temsilciliği
82140 Bankacılık hizmetleri
82160 Borç verenler ve menkul rehni brokerleri
82180 Tahvil çıkaranlar ve menkul kıymet satanlar
82200 Menkul kıymet brokerleri
82220 Yabancı kambiyo brokerları ve tüccarları
82240 Mal brokerları ve mal gelecek brokerları ve

tüccarları
82250 Poliçe kambiyo senedi brokerleri
82260 Finansal gelecek ve opsiyon brokerları
82280 Külçe altın brokerları
82300 Garanti fonları
82320 Döviz büroları
82340 Faktöring
82360 Kredi raporlama ve borç tahsili
82380 Finans kurumları
82400 Kredi ve alışveriş kartı organizasyonları
82420 Gümrük
82440 Belgeli kuruluşları, mallar ve hizmetleri
82460 Borsa ve finans vadeli işlem kurumları
82480 Emtea ve vadeli emtea kurumları
82500 Finansal hizmetler: finansal kiralama ve

uzun vadeli  kiralama
82520 Holding şirketler ve şirket grupları
82530 Birleşik girişim
82560 Yatırım firmaları (kredi)
82580 Birimsel tröst yönetim şirketleri
82600 Birim kredi
82620 Bağımsız finansal danışmanlar
82640 Hayat sigortası şirketleri
82660 Genel sigorta şirketleri
82680 Sağlık sigortası şirketleri
82700 Kredi sigortası şirketleri
82710 Yasal koruma sigorta şirketleri
82720 Tekrar sigorta şirketleri
82740 Yabancı sigorta şirketleri hizmet ofisleri
82750 Yabancı sigorta şirketi temsilcilikleri
82760 Sigorta acentaları
82780 Sigorta brokerleri
82800 Tekrar sigorta brokerleri
82860 Sigorta danışmanları
82930 Hasar/kayıp tesbiti yapanlar ve sörveyörler

83
Kiralama ve kiraya verme hizmetleri
83050 Tarım makine ve donanımları kiralaması
83090 Sınaî makine alet ve donanımları kiralaması
83130 Madencilik için kiralık makine ve ekipman,

petrol ve gaz endüstrisi
83210 Kiralama ve işlenme makina ve ekipman

kiralama
83250 İnşaat mühendisliği ve sanayî makine ve

donanımlar kiralaması
83290 Geçici binaların kiralaması
83320 Isıtma soğutma ve klima donanımları

kiralaması
83360 Sanayî tipi temizlik donanımları kiralaması
83440 Kiralık endüstriyel tekstil ürünleri
83480 Kiralık profesyonel ve koruyucu giysi
83520 Hastane, tıp, dişçi ve veteriner donanımları

kiralaması
83560 Tartı, ölçme ve test donanımları kiralaması
83580 Kiralık kontrol, gözlem ve güvenlik ekipmanı
83600 Bilgisayarları ve bilgisayar donanımlarını

kiralamave kiraya verme
83640 Ofis makine, donanımlar ve mobilya

kiralaması
83660 Kiralık otomatlar
83680 Kiralık iletişim ve sesli-görsel ekipman
83780 Kiralık TV, sinema ve tiyatro stüdyoları
83800 Kiralık toplantı ve organizasyon mekanları
83820 Kiralık toplantı ve organizasyon ekipmanı
83870 Kiralık spor ve eğlence ekipmanı
83890 Eşya ve kostüm kiralama, film ve tiyatro için
83920 Alet ve ekipmanların kiralama servisi (NES)

84
Teknik ofisler ve mühendislik
danışmanlıkları, mimarlar
84100 Mimarlar
84120 Şehir ve bölgesel planlama
84150 Turizm ve dinlence için danışmanlar
84160 Spor mühendisliği danışmanları
84170 Sanat ve kültür danışmanları
84200 Sınaî güvenlik ve kazalara karşı önlem

danışmanları
84220 Hastane ve doktor donanımları

mühendisliği danışmanları
84250 Sınaî tasarım danışmanları
84340 İnşaat endüstri enformasyon danışmanları
84350 Jeolojik, jeoteknik, jeokimyasal mühendislik

danışmanları
84360 Açık deniz, kıyı ve su yolu mühendislik

danışmanları
84380 Petrol ve gaz çıkarma mühendisliği

danışmanları
84600 Taşımacılık ve trafik mühendisliği

danışmanları
84620 Motorlu taşıt sanayi mühendisliği

danışmanları
84630 Gemi inşa sanayi mühendisliği

danışmanları
84640 Havacılık ve uzay sanayi mühendisliği

danışmanları
84650 Ulaşım araçları mühendisliği danışmanları

NES
84680 Askerî ve uzay proje mühendisliği

danışmanları
84700 Elektrik mühendisliği danışmanları
84710 Elektronik ve telekomünikasyon

mühendisliği danışmanları
84720 Nükleer mühendisliği danışmanları
84760 Mekanik kullanım mühendislik danışmanları
84780 Robotik mühendisliği danışmanları
84800 Metalurji ve makine mühendisliği

danışmanları
84900 Hayvancılık ve balıkçılık mühendisliği

danışmanları
84910 Zirai ve agronomik mühendisliği

danışmanları
84920 Yiyecek ve içecek işleme mühendisliği

danışmanları
84940 Kimya, fizik ve biyolojik mühendislik

danışmanları
84970 Lojistik mühendisliği danışmanları

85
Araştırma ve test
85100 Genel araştırmalar
85120 Tıbbi ve ecza araştırma ve geliştirme
85150 Ürün araştırma ve geliştirmesi
85200 Toprak araştırması ve analizi
85300 Oşinografi ve açıkdeniz araştırmaları
85400 Meteorolojik araştırma
85500 Uzaysal ve gök bilimsel araştırmalar
85600 Nükleer enerji araştırması
85700 Cevher bilimi laboratuarları
85730 Materyal ölçüm, raporlaması, analiz ve

denetim hizmetleri
85750 Test hizmetleri için makine ve ekipman
85770 Test ve kontrol hizmetleri, tekstil ürünleri ve

giyim
85790 Test hizmetleri, tüketici eşyaları için

85810 Gıda ölçüm hizmetleri
85830 Kalite kontrol hizmetleri
85850 Kalibrasyon hizmetleri
85870 Ürün belgelendirme hizmetleri
85890 Belgelendirme hizmetleri yönetim sistemi

86
Eğitim ve öğretim
86010 Kreşler ve anaokulları
86040 Genel öğretim okulları (Bölüm 1)
86070 Teknik ve mesleki okullar, kolejler ve

enstitüler
86220 Okullar ve akademiler, sanat ve sahne

sanatları
86240 Üniversiteler (Bölüm 1)
86260 Uluslararası okullar
86400 Eğitim kursları, yönetim ve insan kaynakları
86410 Eğitim kursları, finans, muhasebe ve sigorta
86430 Eğitim kursları, işletme, ticaret, pazarlama

ve reklamcılık
86500 Eğitim kursları, bilgi ve belge bilimi
86520 Eğitim kursları, bilgi işlem, internet ve

multimedya
86540 Eğitim kursları, üretim süreçleri ve

endüstriyel dizayn
86560 Eğitim kursları, inşaat mühendisliği ve

bayındırlık hizmetleri
86590 Eğitim kursları, tıbbi bakım, sağlık ve sosyal

bakım
86610 Eğitim kursları, kalite, güvenlik ve çevre
86620 Eğitim kursları, tarım, bahçe ve peyzaj

tasarımı
86640 Eğitim kursları, turizm, misafir ağırlama,

eğlence, halkla ilişkiler ve organizasyon
yönetimi

86650 Eğitim kursları NES
86670 Eğitim kursları, özel eğitime ihtiyacı olanlar

için
86710 Eğitim kursları, uzaktan eğitim
86730 Dil okulları
86740 Dalgıçlık okulları
86750 Yelken Okulları
86760 Sürücü yetiştiren okullar
86770 Uçuş Okulları
86790 Eğitim ve öğretim danışmanları
86850 Eğitim ve öğretim hizmetleri NES

87
Uluslararası organizasyonlar, yönetim
ve dernekler
87100 Uluslararası organizasyonlar
87200 Diplomatik Temsilcilikler. Elçilikler
87250 Ticaret komisyonları, ticari promosyon

kuruluşları
87300 Uluslararası Ticaret Odaları
87400 Kamu Yönetimi
87450 Standart organizasyonlar
87500 Konfederasyonlar
87520 Ticari kuruluşlar/birlikler
87530 Ticari birlikler, profesyonel
87580 Çalışma konseyleri / ortak danışma

komiteleri

88
Tıbbî Bakım, sosyal hizmetler
88100 Sosyal hizmetler
88400 Yaşlı ve engelliler için yardım hizmetleri
88500 Ev ve kişisel hizmetler ajansları
88800 Huzur evleri ve barınak yerleşme
88900 Mezarlıklar, krematoryumlar ve cenaze

evleri
88920 Bağış organizasyonları
88950 Parapsikolojik hizmetler

89
Hobiler, kültür ve eğlence
89100 Film yapımları
89110 Film ve video endüstrisi için hizmetler
89120 Radyo ve televizyon yapımları
89130 Sinema, radyo ve TV program dağıtımı
89140 Video yayıncıları
89150 Ses kayıt hizmetleri
89200 Müzik yayıncıları ve kayıt stüdyoları
89250 Yayıncılar, kutu ve video oyunlar
89270 Sinemalar
89300 Tiyatrolar
89350 Gece klüpleri ve diskotekler
89380 Klüpler ve salonlar, spor amaçlı olmayan
89400 Eğlence ve hobi parkları
89420 Spor klüpleri
89430 Spor organizasyonları
89450 Hobi ve spor merkezleri
89500 Ulusal parklar, koruma altındaki doğal

alanlar, hayvanat ve botanik bahçeleri
89620 Gazinolar, lotolar, bingo ve at yarışı

muhasebecileri
89630 Eğlence mekanları
89650 Bilet acenteleri
89680 Parti, eğlence ve festival organizatörleri
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89700 Gösteri (show) acenteleri, artistler ve
tiyatrolar için

89900 Kütüphaneler
89930 Kültürel birlikler
89950 Müzeler, Sanat Galerileri


