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

12.441.970.503 11.898.180.975 9.536.081.045 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 5.309.799.831 4.863.861.536 4.169.742.431 

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

4.533.249.339 4.364.151.206 3.959.489.404 

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

4.412.241.037 5.102.659.606 3.571.160.998 

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

2.587.679.723 2.000.727.617 2.678.624.090 

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

3.726.658.002 6.067.500.984 2.655.829.587 

7214 
Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar; dövülmüş, 
sıcak haddelenmiş veya sıcak çekilmiş, haddeleme 
işleminden sonra buru 

3.363.333.602 2.738.126.213 2.557.956.839 

6109 
Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç 
giyim eşyası (örme veya kroşe) 

2.797.816.343 2.723.992.282 2.257.784.200 

5702 
Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli 
maddelerden diğer yer kaplamaları (tufte veya floke 
edilmemiş) 

1.908.442.793 2.118.556.478 2.215.865.608 

8544 
İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik 
iletkenleri, tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber 
optik kablolar 

2.142.619.258 2.071.693.145 2.013.675.302 

6110 
Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri 
eşya (örme veya kroşe) 

1.931.343.395 1.972.446.584 1.974.396.204 

8418 
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve 
dondurucu cihazlar, ısı pompaları (84.15 
pozisyonundaki klima cihazları  

1.970.357.464 1.891.819.248 1.850.075.496 

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 1.488.011.008 1.703.588.683 1.693.731.871 

8702 
10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü 
dahil) motorlu taşıtlar 

1.792.442.649 2.053.929.089 1.532.573.105 

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

2.395.974.937 1.788.714.933 1.426.255.583 

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

1.621.948.170 1.531.422.530 1.349.837.118 

7308 
Demir veya çelikten inşaat (94.06 pozisyonundaki 
prefabrik yapılar hariç), inşaat aksamı ve inşaatta 
kullanılan sac çubu 

1.213.412.188 1.326.648.011 1.338.608.920 

0803 Diğer sert kabuklu meyveler (taze veya kurutulmuş) 1.183.911.530 1.500.235.110 1.329.507.432 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 1.379.447.834 1.505.803.907 1.273.119.102 

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

1.007.625.676 1.016.570.824 1.195.919.795 

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

1.096.853.178 1.092.958.133 1.181.760.134 

8528 Monitörler, projektörler ve televizyon alıcı cihazları 1.489.483.891 1.340.304.826 1.120.287.166 
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6104 
Kadın ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, 
blazer, elbise, etek, pantolon, tulum ve şortlar (örme 
veya kroşe)(y 

1.237.995.233 1.248.383.134 1.117.943.068 

2523 
Portland çimentosu, şaplı çimento ("ciment fondu"), 
cüruf çimentosu, süper sülfat çimentosu ve benzeri 
su altında sertle 

614.328.166 876.258.217 1.112.544.691 

1905 
Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik 
mamulleri, hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç 
kapsülleri, mühür gülla 

1.002.491.248 1.071.798.007 1.082.241.136 

8516 
Elektrikli su ısıtıcıları, mekan ısıtıcıları, berber ve 
evler için elektrotermik cihazlar, el kurutma 
makinaları, elektr 

1.047.728.425 1.073.946.783 1.074.722.413 

6802 
Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar 
(kayagan taşı hariç) ve mamülleri, mozaik için küp 
şeklinde taşlar, ta 

941.835.027 971.384.486 1.037.792.118 

3923 
Plastiklerden eşya taşınmasına veya 
ambalajlanmasına mahsus malzemeler, 
plastiklerden tıpa, kapak ve diğer kapama malzem 

1.009.091.547 1.017.378.957 1.033.002.330 

8701 Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç) 1.338.240.019 1.351.739.455 1.030.816.939 

7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller 1.116.506.541 1.071.568.029 1.005.430.048 

7306 
Demir/çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş 
profiller; açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin 
yapılmış veya b 

1.266.607.692 1.107.447.533 999.258.289 

7604 Aluminyumdan çubuklar ve profiller 823.956.006 883.147.592 993.866.656 

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

702.024.857 786.892.863 961.921.859 

1101 Buğday unu veya mahlut unu 1.006.196.951 1.051.782.414 950.636.586 

8450 
Çamaşır yıkama makinaları (yıkama ve kurutma 
tertibatı bir arada olanlar dahil) 

1.066.320.947 1.034.769.034 950.198.568 

9401 
Oturmaya mahsus mobilyalar ( 94.02 
pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirilebilir 
türden olsun olmasın) ve bunları 

956.001.750 1.055.955.467 943.241.737 

0806 Turunçgiller (taze veya kurutulmuş) 889.967.012 750.819.091 938.078.738 

2008 
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen meyve ve 
yenilen diğer bitki parçaları; diğer şekillerde 
hazırlanmış veya konserve 

725.780.084 825.641.019 894.000.645 

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

736.491.568 793.100.067 879.345.240 

8422 
Bulaşık yıkama makinaları, şişeleri veya diğer kapları 
temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar, 
şişeleri, kutuları . 

765.888.065 825.124.230 873.819.240 

6006 Diğer örme veya kroşe mensucat 824.478.814 858.283.147 841.269.331 

2836 
Karbonatlar, peroksikarbonatlar (perkarbonatlar), 
amonyum karbamat içeren ticari amonyum 
karbonat 

714.976.334 895.910.152 806.188.502 

6907 
Seramikten döşeme/kaplama karoları, kaldırım 
taşları, mozaik küpler, vb. ve bitirme seramikleri 

597.706.839 664.372.983 776.800.242 
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1902 Makarnalar ve kuskus 552.416.191 607.468.744 758.419.392 

7326 Demir veya çelikten diğer eşya 857.216.035 801.391.975 744.660.372 

2515 
Mermer, traverten, ekosin ve belirgin yoğunluğu >= 
2.5 olan yontulmaya veya inşaata elverişli kireçli 
taşlar ve su merme 

944.193.251 863.889.320 663.131.256 

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

423.046.713 443.031.489 648.868.010 

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

393.782.137 433.568.802 648.196.165 

5407 Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat 804.252.137 732.098.285 648.081.711 

8451 
Tekstil ürünleri ve tekstil sanayi için makinalar 
(çamaşır makinaları HARİÇ) (ayrıntı için resmi 
gazeteye bakınız) 

576.136.718 639.510.490 635.601.201 

0807 Üzümler (taze veya kurutulmuş) 611.294.477 671.579.960 625.521.638 

8431 
Özellikle veya esasen 84.25 ila 84.30 
pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte 
kullanılmaya elverişli aksam ve  

486.502.123 519.457.853 617.832.046 

3917 
Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları 
(manşon, nipel, dirsek, flanşlar, vb.) 

551.218.528 601.178.090 604.194.274 

4819 
Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif 
tabakalarından kutu, mafhaza, torba vb. 

523.664.006 556.577.505 591.442.375 

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

673.781.614 686.993.344 586.955.156 

4016 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya 649.929.692 613.776.237 581.663.931 

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

585.199.844 630.195.497 581.559.111 

7213 
Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, 
kangal halinde filmaşin 

1.030.312.937 904.777.538 576.533.760 

8413 Sıvılar için pompalar ve sıvı elevatörleri 542.892.863 565.981.778 570.238.841 

7408 Bakır teller 583.427.224 562.852.425 569.795.961 

7606 
Aluminyumdan saclar, levhalar, şeritler; kalınlık > 0.2 
mm 

637.698.350 647.289.742 552.428.819 

8716 
Römorklar ve yarı römorklar, hareket ettirici 
tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar ve bunların 
aksam ve parçaları 

641.920.994 627.389.476 525.635.900 

6307 Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil) 125.097.940 130.241.105 516.823.055 

8403 
Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler 
hariç) ve bunların aksam ve parçaları 

527.772.701 487.259.321 513.069.488 

8536 
Elektrik devrelerinin anahtarlanması/korunması 
veya elektrik devresine/devresinden bağlantı 
yapmaya mahsus elektrik teçh 

495.422.695 504.937.203 511.216.722 

3921 
Plastikten diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, 
folyolar ve şeritler 

438.415.371 461.139.801 509.244.040 
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8537 
Elektriğin kontrol/dağıtımı için, 85.35-85.36'daki 
iki/daha fazla cihazla donatılmış tablolar, panolar, 
konsollar, sayıs 

490.560.185 498.337.643 506.470.204 

 


