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 E-POSTA 

 

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

 

2022 / 445 

 

Sayın üyemiz, 

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Türkiye 

İhracatçılar Meclisinden 21/10/2022 tarih 214-3154 sayılı yazıda; 

 

Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı, Sanayi Maden ve Enerji Bakanlığı ve 

Sağlık Bakanlığı tarafından ortak bir bildirge yayımlanarak ithal ürünlerin kalitesinin 

sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla, aralarında işlenmiş fındık (20.08) fındık 

füresi (20.07), buğday unu (11.01), makarna (19.02) gibi Birliklerimizin iştigal 

alanındaki ürünlerin de yer aldığı bazı ürünlerin ithalat işlemlerinde ön kontrol sistemi 

uygulamasına geçildiği, ekte tüm listesi yer alan ürünlerin doğrudan ihraç ülkesindeki üretim 

tesisinden ithal edilmesi zorunluluğunun getirildiği, söz konu düzenlemenin 17 Ekim 2022 

tarihinde yürürlüğe girdiği ve ithal edilecek ürünlerin niteliğine göre Ticaret ve İhracat 

Geliştirme Bakanlığı (Ek-1), Sanayi, Maden ve Enerji Bakanlığı (Ek-2) ve Gıda Ürünleri 

Sıhhi Güvenliği Kurumu (Ek-3) yetkili mercilerine onaylı faturanın sunulması gerektiği 

belirtilmektedir.  

 

Aynı yazıda devamla, onay işlemleri için ithalatçının aşağıdaki belgelerden oluşan 

dosyayı ilgili kuruma ibraz etmesinin gerektiği bildirilmektedir: 

 

1. Üretici tarafından düzenlenen fatura,  

2. İhracatın yapıldığı ülkedeki resmi bir kuruluş tarafından fabrikanın yasal 

durumunu ve faaliyet iznini gösteren belge, 

3. Fabrikanın kalite kontrol sistemini benimsediğini gösterir belge,  

4. İthal edilecek ürünlerin kategorilerini gösteren liste, 

5. Ürünün ticari markasının adı ve sahibinin izniyle üretilecek markanın adı, 

6. İthal edilecek ürünler için etiket modeli,  

7. İhracatçı ülkenin resmi kurumu tarafından verilen serbest satış belgesi,  

8. Ürünlerin kalitesinin yürürlükteki şartnamelere uygun olduğunu kanıtlayan belge 

ve raporlar 
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Yazıda son olarak, yetkili kurumların, ürünün kalitesini ve güvenliğini doğrulamaya 

yardımcı olabilecek ek belge talebinde bulunabileceği, ithal edilecek üründen muayene için 

numune talep edebileceği ve bu hükümlerden muafiyetin aşağıdaki durumları kapsadığı ifade 

edilmektedir. 

 

1. Devlet, kamu kuruluşlarından ve yerel makamlardan yapılan ithalatlar,  

2. Sanayi, hizmet ve zanaat sektörleri için hammadde, yarı mamul ithalatı,  

3. Endüstriyel faaliyet için gerekli hammadde ve yarı mamul ürünler, ekipman, yedek 

parçalar,  

4. Yenilenebilir enerji üretim projelerine yönelik ekipmanlar 

5. Ödemesiz veya döviz transferi olmadan yapılan ithalat, 

6. Vergi avantajı olan ithalatlar: elçilik ve benzer kuruluşlar tarafından yapılan 

ithalatlar, gurbetçilerin proje lansmanı kapsamında yaptığı ithalatlar,  

7. 29 Ağustos 1994 tarihinde düzenlenen 1994 tarihli 1743 sayılı kanuna göre dış 

ticaret usullerinden muaf tutulan ithalatlar,  

8. Posta kargoları. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

Ekler:  

Ek.1 – Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanlığı Onayına Tabi Ürün Listesi (4 Sayfa)  

Ek.2 – Sanayi, Maden ve Enerji Bakanlığı Onayına Tabi Ürün Listesi (5 Sayfa)  

Ek.3 – Gıda Ürünleri Sıhhi Güvenliği Kurumu Onayına Tabi Ürün Listesi (5 Sayfa) 
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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)

Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı                                                                                                      

Ürün listesi
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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
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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)
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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
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GTIP              

04 Kodu

GTIP                 

11 Kodu
GTIP Adı 

25∙06                  

25∙15                   

25∙16

25062000099 

25151200196   

25151200903       

25161200091       

25162000097

Doğal Taşlar

25∙23

[25231000009:       

25232900000]       

25239000916       

25239000938       

25239000950       

25239000994

çimentosu,Klinker,beyaz çimentosu

[32∙08:32∙09]

[32081010005:       

32089099900]      

32091000111       

32091000199       

32091000906

Boyalar

[39∙22:39∙25]

39221000008 

39222000004  

39229000017 

39229000028 

39229000039 

39229000095 

39239000105 

39239000912 

39239000990 

39241000002 

39249000011 

39249000022 

39249000033 

39249000088 

39249000099 

39251000101 

39251000907 

39252000005 

39253000001

Plastiklerden banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga 

tuvaletler, kapaklar ve oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik eşya

392610
39261000040       

39261000095
Plastikten eşyalar 

40∙11
[40111000104:       

40112090902]       

[40117000008:       

40119000000]

Kauçuktan yeni dış lastikler

Sanayi, Maden ve Enerji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı                                                                                                  Ürün 

listesi
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42 [42010000017:       

42034000004]

Deri eşyalar

44∙18

44181010001       

44181050007       

44181090003       

44182010007       

44182050003       

44182080005

Ahşaptan bina ve inşaat mamülleri

[49∙09:49∙11]

49090000016       

49090000027       

49090000094       

49100000102       

49100000919       

49100000997       

[49111010007:      

49119900993]

Yayınlar 

61 [61012010014:       

61179000090]

62 [62011100029: 

62179000099]

65 [65040000004:      

65069990901]
Başlıklar Ve Aksamı

66

66011000008       

66019100103         

66019100909       

66019920010       

66019920021        

66019920098        

6601990007

Şemsiyeler

67 Yapma Çiçekler

68∙02 [68022:68029] Kalkerli taşlardan veya su mermerinden

68∙04          

68∙05  

68042250901       

68042290305        

6805*

Öğütme, ezme veya liflere ayırmaya mahsus değirmen taşları ve diğer öğütücü 

taşlar∙                                                                                                            Zımpara kağıdı, 

[69∙07:69∙08]

69072100008       

69072200092       

[69072300097: 

69089031916]

Seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları; seramikten mozaik 

küpler ve benzerleri (bir mesnet üzerinde olsun olmasın); bitirme seramikleri

69∙10

69101000017       

69101000028       

69101000095       

69109000015       

69109000026       

69109000093

Sıhhi ürünler

70
[70042010107: 

70139900985]
Cam Ve Cam Eşya

Hazır giyim
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76∙04         

76∙10         

76∙15         

76∙16

[76041010105: 

76042990006]      

76101000009       

76109010001       

76109090014       

76109090092       

76151010053       

[76161000012: 

76169990997]

Alüminyum ürünler

82∙01 82013000004 İnşaat ve bahçe aletleri

82∙11
[82119100105:   

82119200995]
Kesici ağızlı bıçaklar

82∙15
[82151020006:

82159990096]

Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları,yağ bıçakları, 

şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası

[84∙15:84∙19]  

84∙65         

84∙81

84151090900     

84158100207     

84158100901     

84172090104     

[84181020005:

84185090007]    

84186900513     

84186900808     

84186900900     

84191100010     

84191100098     

84651010102     

84651010908     

84651090104      

84651090900      

[84818011003:

84818099985]

Klima cihazları ,fırınlar,elektrikli su ısıtıcı

841850

84185011008      

84185019002       

84185090007

Dondurucu ve soğutucu ekipmanlar ile mücehhez depolama ve teşhir amaçlı diğer 

mobilya ( konsol, dolap, teşhir tezgahları, vitrinler ve benzerleri)

85∙14
85141010002      

85141080000
Elektrikli fırınlar

85∙16 85161080106 Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi

85∙25

85258019108    

85258019904  

85258099100

Güvenlik kamerası
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85∙28

85284900018       

85284900096       

85285291018        

85285291096       

[85285900014: 

85287115093]      

85287119915        

[85287199019: 

85287300094]

Televizyon Görüntü Ve Seslerinin Kaydedilmesine Ve Kaydedilen Görüntü Ve Sesin 

Tekrar Verilmesine Mahsus Cihazlar (Tunsu Radyo Televizyon Kurumu

85∙29

85299065019      

85299065020     

85299065097

Tablet

85∙41 85414090016
Fotovoltaik paneller

85∙31          

85∙36          

85∙43

[85311030005:     

85318070092]   

[85361010013:    

85369095994]   

[85437001004: 

85437090803]

Elektrik ekipmanları

8708

87088035005     

87088020017     

87088020028

Suspansiyon sistemleri 

87.08

87087050115     

87087050126     

87087099118     

87087099129

Kullanılan tipler hariç, endüstriyel olmayan kullanım için pnömatik lastiklerle 

donatılmış tekerlekler

[87∙11:87.12]
[87111000118: 

87120070004]

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar 

(sepetli olsun olmasın)

87.14

87149110003     

87149130001       

87149190005    

87149210008     

87149290000     

87149300009

Taşıtların aksam, parça ve aksesuar

87.16 87169090935 Tarımda kullanılanlar hariç, pnömatik lastiklerle donatılmış tekerlekler

90.03

90031100003     

90031900105      

90031900901     

90039000017     

90039000028     

90039000095

 Çerçeveler

90.04 [90041010907: 

90049090996]

Gözlükler
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90.18

90183110013      

90183110024     

90183110091     

90183190004

Plastik şırıngalar (tek kullanımlık)

94.01 [94013000002:   

94018000900]

Oturmaya mahsus mobilyalar 

94.03 [94031051007:   

94039090008]
Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları

94∙05

94054035105     

94054039903     

94054099305     

94054099496     

94054091992

Aydınlatma cihazları

96.03 [96031000002:   

96039099990]

Süpürgeler 

96.05 96050000000
İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya dikiş dikmekte veya elbise ve 

ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları seyahat takımları

[96.13:96.19]

96131000000      

96132000119     

96132000120      

96132000197     

96132000904     

96138000115     

96138000126     

96138000193     

96138000900

Diğerleri

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

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9129664012022102094128. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:75882992120221024105653. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



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
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[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
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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) :
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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
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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
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