
GTIP                 

04 Kodu

GTIP                  

11 Kodu
GTIP Adı 

07.10

[07101000008:

07109000006]  

[07122000100:   

07129005903]   

[07129019001: 

07129090904]

Sebzeler

08.01               

08.02               

08.03               

08.04                   

08.05                       

08.06                    

08.11               

08.13       

08011100012     

08011100090            

08021210096      

08021290098    

08031090006     

08039090004     

08042090112     

08042090190     

08042090918    

08042090996    

08043000098    

08044000094    

08045000078    

08045000089    

08051080017    

08051080039     

08051080051    

08051080084     

08059000091    

08111090000    

[08112031005:

08112090006]   

[08119050002: 

08119095003]   

[08131000008: 

08135099005]  

[08062010012: 

08062090092]

Meyveler                                                                                                                             

Üzümler (taze veya kurutulmuş):

09.01

09012100028     

09012100051     

09012100062     

09012200023     

09012200067

Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları ; 

içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler  (3 kg.ı 

geçmeyen hazır ambalajlarda)

09.02

09021000013      

09021000091     

09023000015     

09023000093

Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda)

Gıda Ürünleri Sıhhi Güvenliği Kurumu                                                                                                                                     Ürün 

listesi



[09.03:09.10]

[09030000003: 

09083200006]   

09092100091     

09092200007     

09093100097     

09093200003     

[09096100915:

09109190005]   

[09109910092:

09109999091]

Baharatlar

[11.01:11:02] [11010011004:

11029090093]
Buğday unu veya mahlut unu :

11.03
[11031110108:

11031990995]
Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, hububat kaba unları 

ve pelletleri:

11.04 [11041210008:

11043090091]
Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri

11.05
11051000090     

11052000096
Patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri

[11.06:11.08]

11061000100     

11061000906     

11062010008      

11062090000      

11063010004      

11063090006      

[11071019006:

11072000090]      

11081300007      

11081400002      

11081990105

Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri 

12.07 12074090008 Susam tohumu



15.09:15.15

[15091010009:

15099000898]      

[15100010008:

15100090895]      

15119011002      

15119019006      

15119099100      

15119099906     

15121990027      

15121990094      

15122990001      

15131911003      

15131919007      

15131991005     

15131999009      

15132130004      

15132911009      

15132919003      

15132950002     

15132990019      

15132990097      

15141990021        

15141990098      

15149990029      

15149990030      

15149990096      

15151990006      

15152990002     

Rafine bitkisel yağlar

[17.01:17.02]

17011310006      

17011390008      

17011490003     

17019990108      

17022010004      

17022090017     

17022090095     

17023050108      

17023050904     

17024090100      

17024090917      

17025000008      

17026010100      

17026095107      

17026095914      

17029010006      

17029095105      

17029095207      

17029095912

Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave 

aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal iIe 

karıştırılmış olsun olmasın); karamel:

17.04
[17041010013:

17049099098]
Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) :



18.06
[18061015000:

18069090005]
Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları:

19.01
[19012000012:

19019099095]

Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, 

hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya 

malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları 

19.02

[19021100007:

19022099001]  

[19023010008:

19030000003]

Makarnalar

19.04
[19041010000:

19049080006]
Hububat ve hububat kabartılması ve kavrulması ile elde edilen gıda mamulleri

19.05

[19051000003:

19054090007]   

[19059020918:

19059090095]

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri 

20.01
[20011000004:

20019097996]

Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke veya 

asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş)

20.02

[20021010016:

20029091019]  

20029099013:2

0029099091

Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve 

edilmiş) :

20.03
[20031020006:

20039090002]
Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya 

konserve edilmiş)

[20.04:20.05]

[20041010009:

20049098092]  

[20051000013:

20059980095]

Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve 

edilmiş, dondurulmuş) 

20.06
[20060010007:

20060099006]
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar, meyva kabukları ve diğer bitki parçaları 

(şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş)

20.07

[20071010000:

20079190094]  

[20079920007:

20079997095]

Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya 

sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazır lanmış) (ilave şeker veya diğer 

tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)

20.08
[20081110002:

20089999009]

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu 

meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve 

edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun 

olmasın)

20.09
[20091111002:

20099098008]
Meyve veya sebze suyu

21.01
[21011100100:

21013099008]

Kahve, çay veya Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler 

veya kahve, çay, Paraguay çayı olan müstahzarlar;kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş 

kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri:

21.02
21021031005   

21021039009
Mayalar



21.03

21031000007   

21032000003   

21033010003   

21033090005   

21039010009   

21039090001

Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve kaba unu ve 

hazır hardal:

21.04
[2104100001: 

21041000093]

Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homo jenize gıda 

müstahzarları

21.05
[21050010009:

21050099008]
Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)

21.06

[21069020106: 

21069098200]   

21069098915    

[21069098959:

21069098982]

Gıda müstahzarları:

22.02 [22021000009:

22029999005]

 Alkolsüz içecekler

22.09

22090011009    

22090091012    

22090091090
Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler

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


