
 

Sezai Kaya, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi 

HS4 Madde adı 
2018 
(USD) 

2019 
(USD) 

2020 
(USD) 

7108 
Altın (platin kaplamalı altın dahil); işlenmemiş veya 
yarı işlenmiş ya da pudra halinde 

11.300.396.230 11.230.798.115 23.638.209.395 

8703 
Binek otomobilleri ve insan taşımak üzere imal 
edilmiş diğer motorlu taşıtlar (steyşın vagonlar ve 
yarış rabaları dahil) 

5.905.940.033 3.382.147.550 7.761.831.418 

7204 
Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve 
hurdaları veya bunların yeniden ergitilmesi ile elde 
edilen külçeler 

7.137.092.306 5.615.162.094 6.253.156.706 

8708 
87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu 
kara taşıtlarının aksam ve parçaları 

5.967.112.611 5.058.500.587 5.104.930.407 

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar ve petrol veya bitümenli yağ oranı 
>=%70 olan müstahzarlar 

12.692.809.601 8.891.526.956 4.927.169.850 

8408 
Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu 
motorlar (dizel veya yarı dizel) 

4.785.599.522 4.093.286.610 4.081.006.388 

8802 
Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi), uzay 
araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı 
araçlar ve  

1.961.121.241 2.550.143.557 2.910.654.085 

2701 
Taşkömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, 
topak vb. katı yakıtlar 

4.387.981.737 3.603.209.813 2.724.660.529 

3902 
Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk 
şekillerde) 

2.902.978.475 2.801.361.334 2.708.853.113 

8471 
Otomatik bilgi işlem makinaları ve birimleri, 
manyetik/optik okuyucular, verileri kayıt ortamına 
kod şekline dönüştürere 

1.672.846.910 1.692.269.818 2.443.304.840 

1001 Buğday ve mahlut 1.289.234.228 2.265.386.716 2.365.096.818 

3004 
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende 
satış için ambalajlanmış) 

2.401.535.275 2.463.790.593 2.356.693.995 

8407 
Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya 
döner pistonlu motorlar (patlamalı motor) 

2.324.858.574 2.475.282.650 2.196.288.298 

3002 
İnsan kanı, tedavi/korunma/teşhis için hayvan kanı, 
antiserum vb., bağışıklık sağlayan ürünler, aşı, 
toksin, mikroorgani 

1.667.179.626 1.957.096.493 2.147.629.925 

7601 İşlenmemiş aluminyum 2.555.100.076 2.244.921.890 2.124.955.465 

7403 Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) 2.454.167.273 2.078.296.931 2.124.208.283 

7208 
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri; 
sıcak haddelenmiş, kaplanmamış, en >= 600 mm 

2.349.901.274 2.294.045.175 2.020.023.962 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 2.176.152.804 1.843.316.540 1.945.961.134 

7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller 2.521.327.431 1.489.854.866 1.580.457.705 

7113 
Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden 
veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) 

1.704.529.320 3.232.962.132 1.505.203.866 
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3907 
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, 
polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, 
vb.(ilk şekillerd 

1.513.892.394 1.369.504.639 1.257.668.017 

8421 
Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil) ve 
sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya 
arıtılmasına mahsus  

1.159.858.640 1.122.647.757 1.246.995.344 

5402 
Sentetik filamentlerden iplikler (dikiş ipliği hariç); 
perakende satılacak hale getirilmemiş 

1.537.860.605 1.610.009.448 1.215.756.370 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 1.916.439.537 1.388.826.106 1.168.779.905 

1201 Soya fasulyesi 1.115.397.822 988.084.632 1.157.546.169 

8414 
Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz 
kompresörleri, fanlar (vantilatörler-aspiratörler), 
aspiratörü olan haval 

1.090.022.060 977.581.043 1.087.191.637 

2601 
Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir 
cevherleri (kavrulmuş demir piritleri dahil) 

995.440.157 1.090.280.583 1.061.994.657 

7225 
Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri; eni >= 
600 mm 

1.270.792.709 997.338.168 1.022.854.422 

9018 
Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte 
kullanılan alet ve cihazlar 

832.826.023 827.769.848 986.912.836 

8481 
Boru, kazan, tank, depo vb. diğer kaplar için musluk, 
valf (vana) vb. cihazlar (basınç düşürücü valfler ile 
termostatik  

1.031.805.123 1.012.582.720 986.878.087 

8502 
Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve 
rotatif elektrik konvertörleri 

600.271.493 565.278.318 971.112.731 

7326 Demir veya çelikten diğer eşya 1.513.726.106 1.432.080.388 968.091.792 

8413 Sıvılar için pompalar ve sıvı elevatörleri 907.008.519 820.023.865 950.626.378 

7219 
Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri; eni >= 
600 mm 

1.036.495.691 925.700.818 930.986.475 

8479 
Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya 
yer almayan kendine özgü bir fonksiyonu olan 
makinalar ve mekanik ci 

886.799.964 721.452.010 920.327.083 

8504 
Elektrik transformatörleri, statik konvertörler 
(örneğin; redresörler) ve endüktörler 

850.684.896 830.409.055 883.824.287 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 883.555.882 483.331.957 863.695.237 

7318 
Demir veya çelikten vida, civata, somun, tirfon, 
çengelli vida, perçin çivi, pim, kama, rondela 
(yaylanmayı sağlayıcı ro 

1.105.939.488 924.684.128 837.866.542 

3302 
Sanayide ve içecek imalinde hammadde veya koku 
verici olarak kullanılan maddeler ve karışımlar 

835.958.874 760.077.514 821.781.166 

8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri 1.593.337.055 1.304.588.782 819.161.003 

8409 
Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 
pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları 

974.599.906 811.680.987 813.330.784 
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8501 
Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi 
üretim (elektrojen) grupları hariç] 

786.808.895 776.559.095 784.005.318 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 849.395.255 732.789.043 780.033.425 

3904 
Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin 
polimerleri (ilk şekillerde) 

736.508.222 683.086.089 776.619.687 

3920 
Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye; 
gözeneksiz, takviye edilmemiş, mesnetsiz 

819.455.304 762.817.356 749.341.031 

2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 565.644.418 529.878.587 747.188.850 

3102 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler 756.867.338 820.651.883 725.876.224 

8483 
Transmisyon mili, krank, yatak kovanı, mil yatağı, 
dişli, dişli sistemi, bilyalı ve makaralı vida, dişli 
kutusu, ? devam 

693.756.595 643.744.919 722.318.837 

2905 
Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, 
sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış 
türevleri 

878.978.024 685.119.443 681.707.086 

2917 
Polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri, 
peroksitleri, halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış 
veya nitrozo 

620.070.324 692.552.351 675.431.560 

4810 
Bir veya iki yüzü kaolin (porselen kili) veya diğer 
inorganik maddeler ile sıvanmış kağıt ve kartonlar; 
rulo veya tabaka 

688.655.957 732.781.335 650.129.525 

1512 
Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları 
ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak 
değiştirilmemiş) 

400.540.129 392.806.604 642.949.939 

8803 
88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının 
aksam ve parçaları 

586.325.631 760.494.185 611.575.021 

9032 Otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları 664.094.130 594.123.832 610.447.654 

7304 
Demir (dökme demir hariç) veya çelikten ince ve 
kalın borular ve içi boş profiller; dikişsiz 

684.794.760 614.619.966 606.929.830 

3903 Stiren polimerleri; ilk şekillerde 835.921.795 627.176.133 592.576.017 

8477 
Kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya 
plastikten eşyanın imaline mahsus başka yerde yer 
almamış makina ve c 

629.498.172 420.686.823 577.428.676 

8402 
Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su 
buharı da üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su 
kazanları hariç) ve kı 

55.474.182 332.794.576 572.107.252 

3926 
Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 
pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya 

635.694.566 585.326.871 566.417.379 

3204 
Sentetik organik boyayıcı maddeler ve 
müstahzarları, fluoresanlı aydınlatma maddeleri 
veya lüminofor olarak kullanılan s 

561.886.376 646.310.824 564.974.314 
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3824 
Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus 
müstahzar bağlayıcılar, kimya ve bağlı sanayide 
kullanılan diğer kimyasal ü 

606.499.009 559.387.450 564.558.745 

7210 
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde 
mamüller; kaplanmış, en >= 600 mm 

655.953.416 546.055.719 548.362.052 

8701 Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç) 461.758.899 189.985.747 528.480.457 

7202 Ferro - alyajlar 686.596.792 549.529.261 522.549.676 

8443 
Levha, silindir ve diğer tabedici unsurlar aracılığıyla 
baskı yapan makinalar, diğer baskı, kopyalama ve 
faks makinaları 

546.193.750 466.928.878 509.743.250 

8419 
Isı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için 
makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları, 
elektrikli olmayan şofb 

474.298.881 416.931.754 500.147.232 

 


