
GTIP               

04 Kodu

GTIP                       

11 Kodu
GTIP Adı 

33∙03
[33030010116:           

33030090992]
Parfümler 

33∙04
[33041000002:          

33049000094]
Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstah zarlar 

33∙05
[33051000009:           

33059000994]
Saç müstahzarları

33∙06
33061000006           

33069000093

Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma dişleri 

temizlemeye ve onları ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve tozlar dahil) 

33∙07

[33071000116:           

33074900017]          

33074900095           

33079000023           

33079000034           

33079000090

Traş öncesinde, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstah zarlar, 

vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka 

yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya 

tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar 

(parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın):

34∙01

34011100914           

34011100925           

34011100936           

34011900107           

34011900209           

34012010011           

34012010099           

34012090024           

34012090035           

34012090091           

34013000002

Sabunlar; çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak 

kullanılan yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar

34∙07 34070000211 Model patları 

35∙06 35061000004

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yeralmayan müstahzar tutkallar 

ve diğer müstahzar yapıştırıcılar; tutkal veya yapıştırıcı olarak perakende 

satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, 

tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler:

39∙26
39261000017           

39261000039
Plastikten diğer eşya 

61∙07
[61071100011:           

61071900997]

Erkekler ve erkek çocuklar için külotlar, slipler, gece gömlekleri, pijamalar, 

bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya 

61∙08
[61082100014:           

61082900990]

Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler ve 

külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve benzeri 

eşya (örme veya kroşe) :

61∙15
[61151010105:           

61159900808]

Külotlu çoraplar,taytlar, kısa ve uzun konçlu çoraplar, soketler, dereceli 

olarak baskı yapan çoraplar (örneğin varis çorapları) ve patik şeklinde 

çoraplar dahil (örme veya kroşe)
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62∙07
[62071100010:           

62071900985]

Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, külotlar, slipler, gece 

gömlekleri, pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya:

62∙12
[62121010103:           

62129000992]

Sütyenli, korseler, korse kemerler, pantolon askıları, çorap bağları, 

jartiyerler ve benzeri eşya ve bunlar için parçalar (örülmüş veya kroşe olsun 

olmasın):

64∙01

[64011000000:           

64019900081]           

[64021900002:           

64029998000]           

[64031900009:           

64042090092]           

[64051000097:           

64059090002]

Ayakkabı

69∙11

69111000116             

69111000194           

69111000901
Porselenden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyas

69∙12

69120021094              

69120023090           

69120025198           

69120025994           

69120029098

Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası 

(porselenden olanlar hariç)

73∙21

[73211110108: 

73211190995]           

73218100093

Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları (merkezi ısıtmada 

yardımcı kazanlarla birlikte kullanılanlar dahil

73∙23

73239300015           

73239300026           

73239300060           

73239300082

Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve 

aksamı; demir veya çelik yünü; demir veya çelikten sünger ve temizleme 

veya parlatmada kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri

84∙15

84151010000           

84151090104           

84158100105           

84158200008           

84159000106           

84159000208    

Klima cihazlar

84∙18

84181020005           

84181080009            

[84182110002:             

84182900097]

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar 

84∙50
[84501111016:          

84501900097] Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları 

85∙09
85094000014           

85094000092
Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presIeri



85∙16

85162100003           

85162910007           

85162950003           

85162991002           

85162999006           

85163100098           

85164000011           

85164000099           

85165000006           

85166050104           

85166050900           

85166070000           

85166080004             

85166090008           

85167920001           

85167970012

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi 

bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli 

cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, 

saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma 

makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik 

cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar 

85∙36

85361010013           

85361010091           

85361050019           

85361050097           

85361090015           

85361090093           

85362010100           

85362010906           

85363010004           

85363030002           

85365007003           

85365019207           

85365080106           

85365080208           

85366110109           

85366110905            

85366190101           

85366190907           

85366990101

Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanmasına veya 

korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devresinden bağlantı 

yapmaya mahsus elektrik teçhizatı (örneğin; anahtarlar, röleler, sigortalar, 

dalga bastırıcılar, fişler, prizler ve soketler, ampul duyları ve diğer 

bağlayıcılar, bağlantı kutuları); optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları 

için bağlayıcılar)

85∙39

85392130002           

85392192002           

85392198000           

85392210101           

85392290103           

85392930002            

[85393110011:          

85393190091]         

85395000003

Kızma esaslı veya deşarj esaslı elektrik ampulleri (monoblok far üniteleri ve 

mor ötesi veya kızıl ötesi ışınlı ampuller dahil); ark lambaları; LED ışık 

kaynakları

85∙44
[85441110103:        

85446090906]

İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, 

kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler 

(bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış 

liflerden oluşan fiber optik kablolar (bağlantı parçalarıyla veya elektrik 

iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın)



95∙03

95030010012           

95030010090           

95030021020           

95030021097           

95030030112           

95030030190           

95030030918           

95030030996           

95030041095           

95030049022           

95030049099           

[95030070016:           

95030085004]           

[95030095019:           

95030099099]       

Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli 

oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar;oyuncak bebekler; diğer 

oyuncaklar; küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller( 

hareketli olsun olmasın );her türlü bilmeceler (puzzle),

96∙08

96081010909           

96081092907           

96081099908           

960820000901

Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri

96∙09
96091010008           

96091090000
Kurşun kalemler 

*Bu GTİP'ler arasında bulunan GTİP'ler dahil olmak üzere


