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15 8419.35.00.00.00
Diğerleri, ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya 

kartonlar için olanlar
korelasyon--> 15 8419.32.00.00.00

Ağaç, kâğıt hamuru, kâğıt veya kartonlar için kurutma 

cihazları

41 8457.10.10.00.11
Yatay olanlar,4 ve daha az hareketli eksenli 

olanlar
korelasyon--> 41 8457.10.10.00.00 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri; yatay olanlar

42 8457.10.90.00.11
Köprülü tip olmayanlar, 4 ve daha az hareketli 

eksenli olanlar
korelasyon--> 42 8457.10.90.00.00

Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri; yatay olanlar 

HARİÇ

43 8457.10.90.00.13
Köprülü tip olmayanlar, Hızlı delik delme ve 

kılavuz çekme merkezleri
korelasyon--> 43 8457.30.90.00.00

Metal işlemeye mahsus çok istasyonlu transfer tezgahları; 

nümerik kontrollü olanlar HARİÇ

44 8457.10.90.00.14
Köprülü tip olanlar, 4 ve daha az hareketli eksenli 

olanlar
korelasyon--> 44

45 8457.30.90.00.00
Metal işlemeye mahsus çok istasyonlu transfer 

tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
korelasyon--> 45

46 8458.11.20.00.11
Tornalama merkezleri, 4 ve daha az hareketli 

eksenli olanlar
korelasyon--> 46 8458.11.20.00.00

Metal işlemeye mahsus nümerik kontrollü yatay tornalama 

merkezleri

58 8462.22.10.00.00
Profil şekillendirme makineleri: Nümerik 

kontrollü olanlar
korelasyon--> 58 8462.21.10.00.00

Yassı metaller için kavislendirme, katlama, düzeltme veya 

yassılaştırma tezgahları; nümerik kontrollü olanlar

59 8462.23.00.00.00 Nümerik kontrollü abkant presler korelasyon--> 59 8462.21.80.00.00
Diğer metaller için kavislendirme, katlama, düzeltme veya 

yassılaştırma tezgahları; nümerik kontrollü olanlar

60 8462.24.00.00.00 Nümerik kontrollü panel bükücüler korelasyon--> 60 8462.31.00.00.11 Metalleri nümerik kontrollü makasla kesme tezgahları

61 8462.25.00.00.00 Nümerik kontrollü rulo şekillendirme makineleri korelasyon--> 61 8462.41.10.00.11

Yassı metalleri zımbalı kesmek için nümerik kontrollü 

tezgahlar (kombine (zımbalı ve makasla kesme) tezgahlar 

dahil)

62 8462.26.00.00.00
Nümerik kontrollü diğer kavislendirme, katlama, 

düzeltme veya yassılaştırma tezgahları
korelasyon--> 62 8462.41.90.00.11

Yassı olmayan metalleri zımbalı kesmek için nümerik 

kontrollü tezgahlar (kombine (zımbalı ve makasla kesme) 

tezgahlar dahil)

63 8462.29.10.00.00 Diğerleri, Nümerik kontrollü olanlar korelasyon--> 63 8462.91.20.90.00 Metaller için nümerik kontrollü diğer hidrolik presler

64 8462.33.00.00.00 Nümerik kontrollü makasla kesme tezgahları korelasyon--> 64 8462.99.20.90.00
Metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus nümerik 

kontrollü diğer tezgahlar

65 8462.42.00.00.11
Nümerik kontrollü olanlar, Zımbalı kesme 

tezgahları
korelasyon--> 65

66 8462.49.00.00.11 Diğerleri, Zımbalı kesme makinaları korelasyon--> 66
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67 8462.61.10.90.00
Hidrolik presler, Nümerik Kontrollü olanlar, 

Diğerleri
korelasyon--> 67

68 8462.69.10.90.00
Soğuk metal işleme presleri, Diğerleri, Nümerik 

Kontrollü olanlar,Diğerleri
korelasyon--> 68

129 8704.41.10.00.00
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel 

olarak yapılmış
korelasyon--> 104 8704.21.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) 

dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton

130 8704.41.31.00.00 Yeni olanlar korelasyon--> 105 8704.21.31.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer 

taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 

cm3

131 8704.41.39.00.00 Kullanılmış olanlar korelasyon--> 106 8704.21.39.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer 

taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 

2500 cm3

132 8704.41.91.00.00 Yeni olanlar korelasyon--> 107 8704.21.91.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer 

taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2500 

cm3

133 8704.41.99.00.00 Kullanılmış olanlar korelasyon--> 108 8704.21.99.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer 

taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi 

<= 2500 cm3

134 8704.42.10.00.00
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel 

olarak yapılmış
korelasyon--> 109 8704.22.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış 

(EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; 5 ton < 

brüt ağırlığı <= 20 ton

135 8704.42.91.00.00 Yeni olanlar korelasyon--> 110 8704.22.91.00.00
Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer 

taşıtlar; YENİ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton

136 8704.42.99.00.00 Kullanılmış olanlar korelasyon--> 111 8704.22.99.00.00
Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer 

taşıtlar; KULLANILMIŞ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton

137 8704.43.10.00.00
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel 

olarak yapılmış
korelasyon--> 112 8704.23.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış 

(EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt 

ağırlığı > 20 ton

138 8704.43.91.00.00 Yeni olanlar korelasyon--> 113 8704.23.91.00.00
Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer 

taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı > 20 ton

139 8704.43.99.00.00 Kullanılmış olanlar korelasyon--> 114 8704.23.99.00.00
Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer 

taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 20 ton

140 8704.51.10.00.00
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel 

olarak yapılmış
korelasyon--> 115 8704.31.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) 

benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton

141 8704.51.31.00.00 Yeni olanlar korelasyon--> 116 8704.31.31.00.00
Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, 

brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3



142 8704.51.39.00.00 Kullanılmış olanlar korelasyon--> 117 8704.31.39.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; 

KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 

cm3

143 8704.51.91.00.00 Yeni olanlar korelasyon--> 118 8704.31.91.00.00
Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, 

brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3

144 8704.51.99.00.00 Kullanılmış olanlar korelasyon--> 119 8704.31.99.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; 

KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 

cm3

145 8704.52.10.00.00
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel 

olarak yapılmış
korelasyon--> 120 8704.32.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) 

benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 5 ton

146 8704.52.91.00.00 Yeni olanlar korelasyon--> 121 8704.32.91.00.00
Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, 

brüt ağırlığı > 5 ton

147 8704.52.99.00.00 Kullanılmış olanlar korelasyon--> 122 8704.32.99.00.00
Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; 

KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 5 ton

148 8704.60.00.00.00
Diğerleri (sadece elektrik motorundan tahrikli 

olanlar)
korelasyon--> 123 8704.90.00.00.00 Eşya taşımaya mahsus motorlu diğer taşıtlar

155 8903.32.10.00.00

Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m 

geçmeyenler; Denizde seyretmeye mahsus 

olanlar

korelasyon--> 155 8903.92.10.00.00
Denizde seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma 

motoru olanlar hariç)

156 8903.33.10.00.00
Uzunluğu 24 m.yi geçenler' Denizde seyretmeye 

mahsus olanlar
korelasyon--> 156 8903.92.91.00.00

Diğer sularda seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan 

takma motoru olanlar hariç); uzunluk <= 7.5 m

157 8903.31.00.00.00

Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç) 

(şişirilebilir olanlar hariç): Uzunluğu 7,5 m.yi 

geçmeyenler

korelasyon--> 157 8903.92.99.00.00
Diğer sularda seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan 

takma motoru olanlar hariç); uzunluk > 7.5 m

158 8903.32.90.00.00
Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m 

geçmeyenler: Diğerleri:
korelasyon--> 158

159 8903.33.90.00.00 Uzunluğu 24 m.yi geçenler, Diğerleri: korelasyon--> 159

160 9401.31.00.00.00
Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner 

koltuk ve Ahşap olanlar sandalyeler:
korelasyon--> 160 9401.30.00.00.11

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus ahşaptan döner 

koltuk ve sandalyeler

161 9401.39.00.00.12 Adi metallerden koltuk ve sandalyeler korelasyon--> 161 9401.30.00.00.12
Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus adi metallerden 

döner koltuk ve sandalyeler

162 9401.39.00.00.19 Diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler korelasyon--> 162 9401.30.00.00.19
Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus diğer 

maddelerden döner koltuk ve sandalyeler

163 9401.41.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus 

mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar 

hariç) Ahşap olanlar

korelasyon--> 163 9401.40.00.00.00
Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar; 

kamp veya bahçede kullanılanlar HARİÇ



164 9401.49.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus 

mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar 

hariç) Diğerleri

korelasyon--> 164


