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0208.90 ex 0208.90 

Amendment of the scope of subheading 0208.90 as a 
result of the separate identification of edible, non-living 
insects in new subheading 0410.10. 
 
Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
provide separately in the HS for edible insects. 
 
Edible insects were classified differently in the 
Contracting Parties. This Table includes all likely 
correlations of edible insects and their preparations that 
were identified in the discussions. 
  

Yenilebilir ve cansız böceklerin 0410.10 yeni alt pozisyonunda 
ayrı olarak tanımlanmasının sonucunda 0208.90 alt pozisyonu 
kapsamında yapılan değişiklik. 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yenilebilir 
böceklerin Armonize Sistemde (HS) ayrı ayrı karşılanması 
önerisinin sonucu olarak kabul edilen değişiklik. 
 
Yenilebilir böcekler, Taraf Ülkelerce farklı şekillerde 
sınıflandırılmıştır. Bu tablo müzakerelerde tanımlanan yenilebilir 
böceklerin ve müstahzarlarının tüm olası korelasyonlarını içerir. 

0210.99 ex 0210.99 

Amendment of the scope of subheading 0210.99 as a 
result of the separate identification of edible, non-living 
insects in new subheading 0410.10. 
 
Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
provide separately in the HS for edible insects for food 
and nutritional security monitoring. 
 
Edible insects were classified differently in the 
Contracting Parties. This Table includes all likely 
correlations of edible insects and their preparations that 
were identified in the discussions. 
  

Yenilebilir ve cansız böceklerin 0410.10 yeni alt pozisyonunda 
ayrı olarak tanımlanmasının sonucunda 0210.99 alt pozisyonunda 
yapılan değişiklik. 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) gıda ve 
beslenme güvenliğinin izlenmesi amacıyla yenilebilir böceklerin 
Armonize Sistemde (HS) ayrı ayrı karşılanması önerisinin sonucu 
olarak kabul edilen değişiklik. 
 
Yenilebilir böcekler, Taraf Ülkelerce farklı şekillerde 
sınıflandırılmıştır. Bu tablo müzakerelerde tanımlanan yenilebilir 
böceklerin ve müstahzarlarının tüm olası korelasyonlarını içerir. 

0306.19 
0306.39 
0306.99 

ex 0306.19 
ex 0306.39 
ex 0306.99 

Amendment of the scope of heading 03.06, as a result 
of the creation of new heading 03.09 which makes 
separate provision for flours, meals and pellets of fish 
and crustaceans, molluscs and other aquatic 
invertebrates, fit for human consumption. 
  

Balık, kabuklular, yumuşakçalar ve diğer suda yaşayan 
omurgasızların insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve 
peletleri için ayrı hükümler getiren yeni 03.09 pozisyonunun 
oluşturulması sonucu olarak 03.06 pozisyon kapsamında yapılan 
değişiklik. 



 

0307.21 
0307.22 
0307.29 

ex 0307.91 
0307.22 

ex 0307.92 
0307.29 

ex 0307.99 

Expansion of the scope of series 0307.2, and 
subheadings 0307.21, 0307.22 and 0307.29 in order to 
cover all molluscs of the family Pectinidae, which, in HS 
2017, are included in the 0307.2 and 0307.9 series. 

HS 2017'de 0307.2 ve 0307.9 serilerine dahil olan Pectinidae 
familyasının tüm yumuşakçalarını kapsayacak şekilde 0307.2 
serisi ve 0307.21, 0307.22 ve 0307.29 alt pozisyonlarının 
kapsamının genişletilmesi. 

0307.910307.9203
07.99 

ex 0307.91ex 
0307.92ex 
0307.99 

Amendment of the scope of subheadings 0307.91, 
0307.92 and 0307.99, as a result of the creation of new 
heading 03.09 which makes separate provision for 
flours, meals and pellets of fish and crustaceans, 
molluscs and other aquatic invertebrates, fit for human 
consumption.Amendment of the scope of subheadings 
0307.91, 0307.92 and 0307.99, as a result of all 
molluscs of the family Pectinidae being classified 
together in series 0307.2 and subheadings 0307.21, 
0307.22 and 0307.29. 

Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların ve diğer suda yaşayan 
omurgasızların insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve 
peletleri için ayrı hükümler getiren yeni 03.09 pozisyonunun 
oluşturulması sonucunda 0307.91, 0307.92 ve 0307.99 alt 
pozisyonlarının kapsamında düzenleme.Pectinidae familyasına ait 
tüm yumuşakçaların 0307.2 serisi ve 0307.21, 0307.22 ve 
0307.29 alt pozisyonlarında birlikte sınıflandırılması sonucunda 
0307.91, 0307.92 ve 0307.99 alt pozisyonlarının kapsamında 
düzenleme. 

0308.90 ex 0308.90 

Amendment of the scope of heading 03.08, as a result 
of the creation of new heading 03.09 which makes 
separate provision for flours, meals and pellets of fish 
and crustaceans, molluscs and other aquatic 
invertebrates, fit for human consumption.  

Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların ve diğer suda yaşayan 
omurgasızların insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve 
peletleri için ayrı hükümler getiren yeni 03.09 pozisyonunun 
oluşturulmasının bir sonucu olarak 03.08 pozisyonunun 
kapsamında düzenleme. 

0309.10 0305.10 
Creation of new subheading 0309.10 to provide 
separately for flours, meals and pellets of fish, fit for 
human consumption.  

Balıkların insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve peletlerini 
ayrı olarak sağlamak amacıyla 0309.10 yeni alt pozisyonunun 
oluşturulması. 

0309.90 

ex 0306.19 
ex 0306.39 
ex 0306.99 
ex 0307.91 
ex 0307.92 
ex 0307.99 
ex 0308.90 

Creation of new subheading 0309.90 to provide 
separately for flours, meals and pellets of crustaceans, 
molluscs and other aquatic invertebrates, fit for human 
consumption. 

Kabukluların, yumuşakçaların ve diğer suda yaşayan 
omurgasızların insan tüketimine uygun unlarını, kaba unlarını ve 
peletlerini ayrı olarak sağlamak amacıyla 0309.90 yeni alt 
pozisyonunun oluşturulması. 

0403.20 
0403.10 

ex 1901.90 

Restructuring of subheading 0403.10 to reflect the 
expansion of the scope of heading 04.03 in respect of 
yogurt containing added spices, coffee or coffee 

İlave baharatlar, kahve ve kahve özleri, bitkiler, bitki parçaları, 
tahıllar veya fırıncılık ürünleri içeren yoğurtların 04.03 yeni 



 

extracts, plants, parts of plants, cereals or bakers’ 
wares. 

pozisyonunun kapsamının genişletilmesini yansıtmak üzere 
0403.10 alt pozisyonunun yeniden yapılandırılması. 

0410.10 
ex 0208.90 
ex 0210.99 
ex 0410.00 

Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
provide separately in the HS for edible insects for food 
and nutritional security monitoring. 
 
Edible insects were classified differently in the 
Contracting Parties. This Table includes all likely 
correlations of edible insects and their preparations that 
were identified in the discussions.  

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) gıda ve 
beslenme güvenliğinin izlenmesi amacıyla yenilebilir böceklerin 
Armonize Sistemde (HS) ayrı ayrı karşılanması önerisinin sonucu 
olarak kabul edilen değişiklik. 
 
Yenilebilir böcekler, Taraf Ülkelerce farklı şekillerde 
sınıflandırılmıştır. Bu tablo müzakerelerde tanımlanan yenilebilir 
böceklerin ve müstahzarlarının tüm olası korelasyonlarını içerir. 

0410.90 ex 0410.00 

Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
provide separately in the HS for edible insects for food 
and nutritional security monitoring. 
 
Edible insects were classified differently in the 
Contracting Parties. This Table includes all likely 
correlations of edible insects and their preparations that 
were identified in the discussions.  

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) gıda ve 
beslenme güvenliğinin izlenmesi amacıyla yenilebilir böceklerin 
Armonize Sistemde (HS) ayrı ayrı karşılanması önerisinin sonucu 
olarak kabul edilen değişiklik. 
 
Yenilebilir böcekler, Taraf Ülkelerce farklı şekillerde 
sınıflandırılmıştır. Bu tablo müzakerelerde tanımlanan yenilebilir 
böceklerin ve müstahzarlarının tüm olası korelasyonlarını içerir. 

0704.10 
0704.90 

0704.10 
ex 0704.90 
ex 0704.90 

Expansion of the scope of subheading 0704.10 in order 
to group all varieties of broccoli in that subheading. 

Tüm brokoli çeşitlerini bu alt pozisyonda gruplandırmak için 
0704.10 alt pozisyonunun kapsamının genişletilmesi. 

0709.52 
0709.53 
0709.54 
0709.55 
0709.56 
0709.59 

ex 0709.59 
ex 0709.59 
ex 0709.59 
ex 0709.59 
ex 0709.59 
ex 0709.59 

Subheading 0709.59 has been subdivided as a result of 
the FAO proposal to provide separately in the HS for 
truffles and certain varieties of mushrooms, because of 
the increasing volume of trade in these products. 

Artan ticaret hacimleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü'nün (FAO) yer mantarı ve belirli mantar çeşitlerini 
Armonize Sistemde (HS) ayrı olarak gösterme önerisinin sonucu 
olarak 0709.59 alt pozisyonu alt bölümlere ayrılmıştır.  

0712.340712.39 
ex 0712.39ex 

0712.39 

Subheading 0712.39 has been subdivided as a result of 
the FAO proposal to provide separately in the HS for 
truffles and certain varieties of mushrooms, because of 
the increasing volume of trade in these products.  

Artan ticaret hacimleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü'nün (FAO) yer mantarı ve belirli mantar çeşitlerini 
Armonize Sistemde (HS) ayrı olarak gösterme önerisinin sonucu 
olarak 0712.39 alt pozisyonu alt bölümlere ayrılmıştır.  



 

0802.91 
0802.92 
0802.99 

ex 0802.90 
ex 0802.90 
ex 0802.90 

Subheading 0802.90 has been subdivided as a result of 
the FAO proposal to provide separately in the HS for 
pine nuts in shell, and shelled, because of the increasing 
volume of trade in these products.  

Artan ticaret hacimleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü'nün (FAO) kabuk içindeki çam fıstığı ve kabuklu çam 
fıstığının Armonize Sistemde (HS) ayrı olarak gösterme önerisinin 
sonucu olarak 0802.90 alt pozisyonu alt bölümlere ayrılmıştır.  

1211.60 
1211.90 

ex 1211.90 
ex 1211.90 

Subheading 1211.90 has been subdivided as a result of 
the FAO proposal to provide separately in the HS for the 
bark of African cherry (Prunus africana), in order to 
monitor the potential impact of the over-exploitation of 
this tree in the wild because of the increasing use of its 
bark, especially by the international pharmaceutical 
industry. 

Afrika Kirazı (Prunus Africana) kabuğunun özellikle uluslararası 
ilaç endüstrisi tarafından kullanımının artması nedeniyle bu 
ağacın vahşi doğada aşırı kullanımının potansiyel etkilerini izleme 
amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 
Armonize Sistemde (HS) ayrı olarak gösterme önerisinin sonucu 
olarak 1211.90 alt pozisyonu alt bölümlere ayrılmıştır.  

1509.20 
1509.30 
1509.40 

ex 1509.10 
ex 1509.10 
ex 1509.10 

Restructuring of subheading 1509.10 to separately 
identify in the HS certain categories of oils representing 
a considerable volume of trade, and to align their 
descriptions with the definitions specified in the IOC 
trade standard applicable to olive oils and olive pomace 
oils. 

Önemli bir ticaret hacmini temsil eden belirli yağ kategorilerini 
Armonize Sistemde (HS) ayrı ayrı tanımlamak ve zeytin/prina 
yağlarının açıklamalarını Uluslararası Zeytin Konseyi'nin (IOC) 
ticaret standartlarında belirtilen tanımlarla uyumlu hale getirmek 
amaçlarıyla 1509.10 alt pozisyonunun yeniden yapılandırılması. 

1510.10 
1510.90 

ex 1510.00 
ex 1510.00 

Restructuring of subheading 1510.00 to separately 
identify in the HS certain categories of products 
representing a considerable volume of trade, and to 
align their descriptions with the definitions specified in 
the IOC trade standard applicable to olive oils and olive 
pomace oils. 

Önemli bir ticaret hacmini temsil eden belirli ürün kategorilerini 
Armonize Sistemde (HS) ayrı ayrı tanımlamak ve zeytin/prina 
yağlarının açıklamalarını Uluslararası Zeytin Konseyi'nin (IOC) 
ticaret standartlarında belirtilen tanımlarla uyumlu hale getirmek 
amaçlarıyla 1510.00 alt pozisyonunun yeniden yapılandırılması. 

1515.60 
1515.90 

ex 1515.90 
ex 1515.90 

Creation of new subheading 1515.60 to provide 
separately in the HS for oils of microbial origin. 

Mikrobiyal kökenli yağların Armonize Sistemde (HS) ayrı olarak 
gösterilmesi amacıyla 1515.60 alt pozisyonu oluşturulmuştur.  

1516.20 
1516.30 

ex 1516.20 
ex 1516.20 

Reduction of the scope of subheading 1516.20 as a 
result of the separate identification in subheading 
1516.30 of chemically modified oils of microbial origin.  

Kimyasal olarak değiştirilmiş mikrobiyal kökenli yağların 1516.30 
alt pozisyonunda ayrı olarak tanımlanması sonucunda 1516.20 alt 
pozisyonunun kapsamının daraltılması. 

1601.00 
ex 0410.00 

1601.00 
ex2106.90 

Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
provide separately in the HS for edible insects for food 
and nutritional security monitoring. 
 
Edible insects were classified differently in the 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) gıda ve 
beslenme güvenliğinin izlenmesi amacıyla yenilebilir böceklerin 
Armonize Sistemde (HS) ayrı ayrı karşılanması önerisinin sonucu 
olarak kabul edilen değişiklik. 
 



 

Contracting Parties. This Table includes all likely 
correlations of edible insects and their preparations that 
were identified in the discussions.  

Yenilebilir böcekler, Taraf Ülkelerce farklı şekillerde 
sınıflandırılmıştır. Bu tablo müzakerelerde tanımlanan yenilebilir 
böceklerin ve müstahzarlarının tüm olası korelasyonlarını içerir. 

1602.10 
ex 0410.00 

1602.10 
ex2106.90 

Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
provide separately in the HS for edible insects for food 
and nutritional security monitoring.Edible insects were 
classified differently in the Contracting Parties. This 
Table includes all likely correlations of edible insects and 
their preparations that were identified in the discussions. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) gıda ve 
beslenme güvenliğinin izlenmesi amacıyla yenilebilir böceklerin 
Armonize Sistemde (HS) ayrı ayrı karşılanması önerisinin sonucu 
olarak kabul edilen değişiklik.Yenilebilir böcekler, Taraf Ülkelerce 
farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Bu tablo müzakerelerde 
tanımlanan yenilebilir böceklerin ve müstahzarlarının tüm olası 
korelasyonlarını içerir.  

1602.90 

ex 0410.00 
1602.90 

ex1704.90 
ex1806.90 
ex1901.90 
ex1904.90 
ex2106.90 

Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
provide separately in the HS for edible insects for food 
and nutritional security monitoring. 
 
Edible insects were classified differently in the 
Contracting Parties. This Table includes all likely 
correlations of edible insects and their preparations that 
were identified in the discussions.  

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) gıda ve 
beslenme güvenliğinin izlenmesi amacıyla yenilebilir böceklerin 
Armonize Sistemde (HS) ayrı ayrı karşılanması önerisinin sonucu 
olarak kabul edilen değişiklik. 
 
Yenilebilir böcekler, Taraf Ülkelerce farklı şekillerde 
sınıflandırılmıştır. Bu tablo müzakerelerde tanımlanan yenilebilir 
böceklerin ve müstahzarlarının tüm olası korelasyonlarını içerir. 

1704.90 ex 1704.90 

The scope of subheading 1704.90 was narrowed 
because of the transfer of goods to the new 3006.93 for 
placebos and blinded (or double-blinded) clinical trial 
kits for a recognized clinical trial, put up in measured 
doses .  
The scope of this subheading was also narrowed 
because of the transfer of goods containing more than 
20 % by weight of edible insects to subheading 1602.90 
by virtue of new Note 2 to Chapter 16.  
Edible insects were classified differently in the 
Contracting Parties. This Table includes all likely 
correlations of edible insects and their preparations that 
were identified in the discussions. 

Eşyanın tanımlanmış klinik deneylerde ölçülü dozlarda kullanılmak 
üzere plasebolar ve kör (veya çift kör) klinik deney testleri için 
yeni alt pozisyon 3006.93'e aktarılmış olması nedeniyle 1704.90 
alt poziyonunun kapsamı daraltılmıştır. 
 
Keza bu alt pozisyonun kapsamı 16. faslın 2 numaralı yeni notuna 
binaen ağırlık itibarıyla %20'den fazla yenebilir böcek içeren 
eşyanın 1602.90 alt pozisyona aktarılması nedeniyle daraltılmıştır. 
 
Yenilebilir böcekler, Taraf Ülkelerce farklı şekillerde 
sınıflandırılmıştır. Bu tablo müzakerelerde tanımlanan yenilebilir 
böceklerin ve müstahzarlarının tüm olası korelasyonlarını içerir. 



 

1806.90 ex1806.90 

The scope of subheading 1806.90 was narrowed 
because of the transfer of goods containing more than 
20 % by weight of edible insects to subheading 1602.90 
by virtue of new Note 2 to Chapter 16.  
 
Edible insects were classified differently in the 
Contracting Parties. This Table includes all likely 
correlations of edible insects and their preparations that 
were identified in the discussions. 

Bu alt pozisyonun kapsamı 16. faslın 2 numaralı yeni notuna 
binaen ağırlık itibarıyla %20'den fazla yenebilir böcek içeren 
eşyanın 1602.90 alt pozisyona aktarılması nedeniyle daraltılmıştır. 
 
Yenilebilir böcekler, Taraf Ülkelerce farklı şekillerde 
sınıflandırılmıştır. Bu tablo müzakerelerde tanımlanan yenilebilir 
böceklerin ve müstahzarlarının tüm olası korelasyonlarını içerir. 

1901.90 ex 1901.90 

Reduction of the scope of subheading 1901.90 as a 
result of the transfer to new subheading 0403.20 of 
yogurt containing added spices, coffee or coffee 
extracts, plants, parts of plants, cereals or bakers’ 
wares.The scope of this subheading was also narrowed 
because of the transfer of goods containing more than 
20 % by weight of edible insects to subheading 1602.90 
by virtue of new Note 2 to Chapter 16.Edible insects 
were classified differently in the Contracting Parties. This 
Table includes all likely correlations of edible insects and 
their preparations that were identified in the discussions. 

İlave baharatlar, kahve ve kahve özleri, bitkiler, bitki parçaları, 
tahıllar veya fırıncılık ürünleri içeren yoğurtların 0403.20 yeni alt 
pozisyonuna aktarılması sonucunda 1901.90 alt pozisyonunun 
kapsamının daraltılması.Keza bu alt pozisyonun kapsamı 16. faslın 
2 numaralı yeni notuna binaen ağırlık itibarıyla %20'den fazla 
yenebilir böcek içeren eşyanın 1602.90 alt pozisyona aktarılması 
nedeniyle daraltılmıştır.Yenilebilir böcekler, Taraf Ülkelerce farklı 
şekillerde sınıflandırılmıştır. Bu tablo müzakerelerde tanımlanan 
yenilebilir böceklerin ve müstahzarlarının tüm olası 
korelasyonlarını içerir. 

1904.90 ex1904.90 

The scope of subheading 1904.90 was also narrowed 
because of the transfer of goods containing more than 
20 % by weight of edible insects to subheading 1602.90 
by virtue of new Note 2 to Chapter 16.  
 
Edible insects were classified differently in the 
Contracting Parties. This Table includes all likely 
correlations of edible insects and their preparations that 
were identified in the discussions. 

 
Keza bu alt pozisyonun kapsamı 16. faslın 2 numaralı yeni notuna 
binaen ağırlık itibarıyla %20'den fazla yenebilir böcek içeren 
eşyanın 1602.90 alt pozisyona aktarılması nedeniyle daraltılmıştır. 
 
Yenilebilir böcekler, Taraf Ülkelerce farklı şekillerde 
sınıflandırılmıştır. Bu tablo müzakerelerde tanımlanan yenilebilir 
böceklerin ve müstahzarlarının tüm olası korelasyonlarını içerir. 



 

2106.90 ex 2106.90 

Reduction of the scope of subheading 2106.90 as a 
result of the transfer to new heading 24.04 of products 
containing nicotine and intended to assist tobacco use 
cessation.  
 
The scope of this subheading was also narrowed 
because of the transfer of goods to the new 3006.93 for 
placebos and blinded (or double-blinded) clinical trial 
kits for a recognized clinical trial, put up in measured 
doses.  
 
The scope of this subheading was also narrowed 
because of the transfer of goods containing more than 
20 % by weight of edible insects to subheading 1602.90 
by virtue of new Note 2 to Chapter 16.  
 
Edible insects were classified differently in the 
Contracting Parties. This Table includes all likely 
correlations of edible insects and their preparations that 
were identified in the discussions. 

 
Nikotin içeren ve tütün kullanımının bırakılmasına yardımcı olması 
amaçlanan ürünlerin 24.04 yeni pozisyonuna aktarılması 
sonucunda 2106.90 alt pozisyonunun kapsamının daraltılması. 
 
Bu alt pozisyonun kapsamı ayrıca, eşyanın tanımlanmış klinik 
deneylerde ölçülü dozlarda kullanılmak üzere plasebolar ve kör 
(veya çift kör) klinik deney testleri için yeni alt pozisyon 
3006.93'e aktarılmış olması nedeniyle daraltılmıştır. 
 
Keza bu alt pozisyonun kapsamı 16. faslın 2 numaralı yeni notuna 
binaen ağırlık itibarıyla %20'den fazla yenebilir böcek içeren 
eşyanın 1602.90 alt pozisyona aktarılması nedeniyle daraltılmıştır. 
 
Yenilebilir böcekler, Taraf Ülkelerce farklı şekillerde 
sınıflandırılmıştır. Bu tablo müzakerelerde tanımlanan yenilebilir 
böceklerin ve müstahzarlarının tüm olası korelasyonlarını içerir. 

2202.99 ex 2202.99 

The scope of this subheading was also narrowed 
because of the transfer of goods to the new 3006.93 for 
placebos and blinded (or double-blinded) clinical trial 
kits for a recognized clinical trial, put up in measured 
doses. 

Bu alt pozisyonun kapsamı ayrıca, eşyanın tanımlanmış klinik 
deneylerde ölçülü dozlarda kullanılmak üzere plasebolar ve kör 
(veya çift kör) klinik deney testleri için yeni alt pozisyon 
3006.93'e aktarılmış olması nedeniyle daraltılmıştır. 

2403.91 ex 2403.91 

Reduction of the scope of subheading 2403.91 as a 
result of the transfer to new heading 24.04 of 
reconstituted tobacco products intended for inhalation 
without combustion. 

Yanma olmadan solunması amaçlanarak yeniden yapılandırılmış 
tütün ürünlerinin yeni 24.04 pozisyonuna aktarılması sonucunda 
2403.91 alt pozisyonunun kapsamının daraltılması. 

2403.99 ex 2403.99 

Reduction of the scope of subheading 2403.99 as a 
result of the transfer to new heading 24.04 of products 
containing tobacco or tobacco substitutes and intended 
for inhalation without combustion. 

Yanma olmadan solunması amaçlanan tütün ürünleri ve 
ikamelerinin yeni 24.04 pozisyonuna aktarılması sonucunda 
2403.99 alt pozisyonunun kapsamının daraltılması. 



 

2404.11 
ex 2403.91 
ex 2403.99 

Creation of new subheading 2404.11 to provide 
separately for products containing tobacco or 
reconstituted tobacco and intended for inhalation 
without combustion, as defined in new Note 3 to 
Chapter 24. 

24. Faslın yeni 3 numaralı notunda tanımlandığı gibi tütün içeren 
veya yeniden yapılandırılmış tütün içeren ve yanmadan solunması 
amaçlanan ürünleri ayrı ayrı göstermek niyetiyle 2404.11 alt 
pozisyonunun oluşturulması. 

2404.12 ex 3824.99 

Creation of new subheading 2404.12 to provide 
separately for products containing nicotine and intended 
for inhalation without combustion, as defined in new 
Note 3 to Chapter 24.  

24. Faslın yeni 3 numaralı notunda tanımlandığı gibi nikotin 
içeren ve yanma olmaksızın solunması amaçlanan ürünleri ayrı 
olarak göstermek niyetiyle 2404.12 yeni alt pozisyonunun 
oluşturulması. 

2404.19 
ex 2403.99 
ex 3824.99 

Creation of new subheading 2404.19 to provide 
separately for products containing tobacco or nicotine 
substitutes and intended for inhalation without 
combustion, as defined in new Note 3 to Chapter 24.  

24. Faslın yeni 3 numaralı notunda tanımlandığı gibi tütün veya 
nikotin ikamelerini içeren ve yanmadan solunması amaçlanan 
ürünleri ayrı göstermek niyetiyle 2404.19 yeni alt pozisyonunun 
oluşturulması. 

2404.91 ex 2106.90 
Creation of new subheading 2404.91 to provide 
separately for products for oral application containing 
nicotine and intended to assist tobacco use cessation.  

Nikotin içeren ve tütün kullanımının bırakılmasına yardımcı olması 
amaçlanarak ağızdan uygulamaya yönelik ürünlerin ayrı 
gösterilmesi niyetiyle 2404.91 yeni alt pozisyonunun 
oluşturulması. 

2404.92 ex 3824.99 

Creation of new subheading 2404.92 to provide 
separately for products for transdermal application 
containing nicotine and intended to assist tobacco use 
cessation.  

Nikotin içeren ve tütün kullanımının bırakılmasına yardımcı olması 
amaçlanarak deri üzerinden uygulamaya yönelik ürünlerin ayrı 
gösterilmesi niyetiyle 2404.91 yeni alt pozisyonunun 
oluşturulması. 

2404.99 ex 3824.99 

Creation of new subheading 2404.99 to provide 
separately for products for application otherwise than 
orally or transdermally (for example, inhalers, nose 
drops or injections), containing nicotine and intended to 
assist tobacco use cessation. 

Tütün kullanımının bırakılmasına yardımcı olması amaçlanarak 
ağız yoluyla veya deri yoluyla (örneğin; inhalerler, burun 
damlaları veya enjeksiyonlar) uygulananlar haricindeki nikotin 
içeren uygulamalara yönelik ürünlerin ayrı olarak gösterilmesi 
niyetiyle 2404.99 yeni alt pozisyonunun oluşturulması. 

2844.41 
2844.42 
2844.43 
2844.44 

ex2844.40 
ex2844.40 
ex2844.40 
ex2844.40 

Subheading 2844.40 has been subdivided to create new 
subheadings 2844.41 to 2844.44 to facilitate the 
monitoring and control of dual use items containing 
certain radioactive elements and isotopes. 

Belirli radyoaktif elementler ve izotoplar içeren çift kullanımlı 
öğelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için 2844.40 alt 
pozisyonu, 2844.41 ila 2844.44 arası yeni alt pozisyonlar 
oluşturmak üzere alt bölümlere ayrılmıştır. 



 

2845.20 
2845.30 
2845.40 
2845.90 

ex2845.90 
ex2845.90 
ex2845.90 
ex2845.90 

Subheading 2845.90 has been subdivided to create new 
subheadings 2845.20 to 2845.40 to facilitate the 
monitoring and control of dual use items containing 
certain isotopes. 

Belirli izotopları içeren çift kullanımlı kalemlerin izlenmesini ve 
kontrolünü kolaylaştırmak için 2845.90 alt pozisyonu, 2845.20 ila 
2845.40 arası yeni alt pozisyonlar oluşturmak üzere alt bölümlere 
ayrılmıştır. 

2903.41 
2903.42 
2903.43 
2903.44 
2903.45 
2903.46 
2903.47 
2903.48 
2903.49 
2903.51 
2903.59 
2903.61 
2903.62 
2903.69 

ex2903.39 
ex2903.39 
ex2903.39 
ex2903.39 
ex2903.39 
ex2903.39 
ex2903.39 
ex2903.39 
ex2903.39 
ex2903.39 
ex2903.39 
ex2903.39 
2903.31 

ex2903.39 

Subheadings 2903.31 and 2903.39 have been deleted 
and substituted by new subheadings 2903.41 to 2903.69 
to facilitate the monitoring and control of substances 
controlled by virtue of the Kigali Amendments to the 
Montreal Protocol that deplete the ozone layer. 

Montreal Protokolü Kigali Değişiklikleri uyarınca kontrol edilmekte 
olan ozon tabakasını incelten maddelerin izlenmesini ve 
kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla 2903.31 ve 2903.39 alt 
pozisyonları silinerek 2903.41 ila 2903.69 yeni alt pozisyonları ile 
değiştirilmiştir. 

2909.60 
2909.60 

ex2911.00 

Amendments of the last paragraph of Note 4 to Chapter 
29 and heading 29.09 to clarify almost all organic 
peroxides in heading 29.09 entails the transfer of acetal 
and hemiacetal peroxides from heading 29.11 (2911.00) 
to heading 29.09 (subheading 2909.60). 

29.09 pozisyonundaki hemen hemen tüm organik peroksitleri 
netleştirmek için 29. faslın 4 numaralı notunun son paragrafı ve 
29.09 pozisyonundaki değişiklikler, asetal ve hemiasetal 
peroksitlerin 29.11 pozisyonundan (2911.00) 29.09 pozisyonuna 
(2909.60 alt pozisyonu) transferini gerektirir. 

2911.00 ex2911.00 See the remarks of heading 29.09 29.09 pozisyonundaki açıklamalara bakınız. 

2930.10 
2930.90 

ex2930.90 
ex2930.90 

Creation of new subheading 2930.10 for 2-(N,N-
Dimethlyamino) ethanethiol to facilitate the monitoring 
and control of substances controlled under the Chemical 
Weapon Convention.  

Kimyasal Silah Sözleşmesi gereği kontrol altında bulunan 
maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için 2-(N,N-
Dimentilamino) etantiyol için yeni 2930.10 alt pozisyonunun 
oluşturulması. 



 

2931.41 
2931.42 
2931.43 
2931.44 
2931.45 
2931.46 
2931.47 
2931.48 
2931.49 
2931.51 
2931.52 
2931.53 
2931.54 
2931.59 

2931.31 
2931.32 
2931.33 

ex2931.39 
2931.38 
2931.35 
2931.36 

ex2931.39 
2931.34 
2931.37 

ex2931.39 
ex2931.39 
ex2931.39 
ex2931.39 
ex2931.39 
ex2931.39 

Subheadings 2931.31 to 2931.39 have been deleted and 
substituted by new subheadings 2931.41 to 2931.49, 
subheadings 2931.51 to 2931.53 and subheading 
2931.59 to facilitate the monitoring and control of 
substances controlled under the Chemical Weapon 
Convention.At the same time, new subheading 2931.54 
has been created for trichlorfon (ISO) to facilitate the 
monitoring and control of substance controlled under 
the Rotterdam Convention. 

Kimyasal Silah Sözleşmesi gereği kontrol altında bulunan 
maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için 2931.31 
ila 2931.39 alt pozisyonları silinerek 2931.41 ila 2931.49, 2931.51 
ila 2931.53 ve 2931.59 alt pozisyonları ile değiştirilmiştir.Aynı 
zamanda, Rotterdam Sözleşmesi gereği kontrol altında bulunan 
maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için 
triklorfon (ISO) için yeni 2931.54 alt pozisyonu oluşturulmuştur. 

2932.96 
2932.99 

ex2932.99 
ex2932.99 

New subheading 2932.96 has been created for 
carbofuran (ISO) to facilitate the monitoring and control 
of substance controlled under the Rotterdam 
Convention.  

Rotterdam Sözleşmesi gereği kontrol altında bulunan maddelerin 
izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için triklorfon (ISO) için 
yeni 2932.96 alt pozisyonu oluşturulmuştur. 

2933.33 
2933.34 
2933.35 
2933.36 
2933.37 
2933.39 

2933.33 
ex2933.39 
ex2933.39 
ex2933.39 
ex2933.39 
ex2933.39 
ex2933.39 

Expansion of the scope of subheading 2933.33 to 
include cartentanil (INN) and remifentanil (INN) and 
creation of new subheadings 2933.34, 2933.36 and 
2933.37 for other fentanyls and their derivatives as well 
as two fentanyls precursors, to facilitate the monitoring 
and control of substances controlled under the 
Schedules of the United Nations Single Convention on 
Narcotic Drugs, 1961. 
 
At the same time, creation of new subheading 2933.35 
for 3-quinuclidinol to facilitate the monitoring and 
control of substance controlled under the Chemical 
Weapon Convention. 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek 
Sözleşmesi gereği kontrol altında bulunan maddelerin 2933.33 alt 
pozisyonunun kapsamının cartentanil (INN) ve remifentanili (INN) 
içerecek şekilde genişletilmesi ve kontrol edilen maddelerin 
izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için diğer fentaniller ve 
türevleri ile iki fentanil öncüsü için 2933.34, 2933.36 ve 2933.37 
yeni alt pozisyonlarının oluşturulmuştur. 
 
Aynı zamanda, Kimyasal Silah Sözleşmesi gereği kontrol altında 
bulunan maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak 
amacıyla 3-quinuclidinol için 2933.35 yeni alt pozisyonunun 
oluşturulmuştur. 



 

2934.92 
2934.99 

ex2934.99 
ex2934.99 

Creation of new subheading 2934.92 for other fentanyls 
and their derivatives to facilitate the monitoring and 
control of substances controlled under the Schedules of 
the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, 
1961. 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek 
Sözleşmesi gereği kontrol altında bulunan maddelerin 2933.33 alt 
pozisyonunun kapsamının cartentanil (INN) ve remifentanili (INN) 
içerecek şekilde genişletilmesi ve kontrol edilen maddelerin 
izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla Diğer 
Fentaniller ve Türevleri için 2934.92 yeni alt pozisyonunun 
oluşturulması.  

2939.45 
2939.49 
2939.72 
2939.79 

ex2939.71 
2939.49 

ex2939.71 
ex2939.79 
ex2939.71 
ex2939.79 

Expansion of the scope of subheading 2939.4 to include 
derivatives of alkaloids of ephedra to be in line with the 
current classification of other derivatives in heading 
29.39 entails the transfer of derivatives of alkaloids of 
ephedra from subheading 2939.71 to new subheading 
2939.45 and from subheadings 2939.71 and 2939.79 to 
subheading 2939.49. 

2939.4 alt pozisyonunun kapsamının, efedra alkaloitlerinin 
türevlerini içerecek ve 29.39 pozisyonundaki diğer türevlerin 
mevcut sınıflandırmasına uygun şekilde genişletilmesi ile efedra 
alkaloitlerinin türevlerinin 2939.71 alt pozisyonundan 2939.45 
yeni alt pozisyonuna ve 2939.71 ve 2939.79 alt pozisyonlarından 
2939.49 alt pozisyonuna transferini gerektirir. 

3002.13 ex3002.13 See the remarks of heading 38.22 38.22 pozisyonundaki açıklamalara bakınız. 

3002.14 ex3002.14 See the remarks of heading 38.22 38.22 pozisyonundaki açıklamalara bakınız. 

3002.15 ex3002.15 See the remarks of heading 38.22 38.22 pozisyonundaki açıklamalara bakınız. 

  (3002.19) 
This subheading was considered by the HS Committee 
as empty and therefore was deleted. 

Bu alt başlık Armonize Sistem Komitesi tarafından boş olarak 
kabul edildi ve bu nedenle silindi. 

3002.41 
3002.42 
3002.49 
3002.51 
3002.59 
3002.90 

3002.20 
3002.30 

ex3002.90 
ex3002.90 
ex3002.90 
ex3002.90 

Subheadings 3002.20 and 3002.30 have been deleted 
and substituted by new subheadings 3002.41, 3002.42 
and 3002.49 to facilitate the monitoring and control of 
certain dual use items covered under new subheading 
3002.49 (e.g., toxins and similar products). 
 
At the same time, new subheadings 3002.51 and 
3002.59 have been created to clarify the classification of 
cell cultures, including cell therapy products. 

3002.20 ve 3002.30 alt pozisyonları silinerek yeni 3002.49 alt 
pozisyonunda yer alan bazı çift kullanımlı kalemlerin (örneğin 
toksinler ve benzeri ürünler) izlenmesini ve kontrolünü 
kolaylaştırmak için 3002.41, 3002.42 ve 3002.49 yeni alt 
pozisyonları ile değiştirilmiştir. 
 
Aynı zamanda, hücre terapi ürünleri de dahil olmak üzere hücre 
kültürlerinin sınıflandırılmasını netleştirmek için 3002.51 ve 
3002.59 yeni alt pozisyonları oluşturulmuştur. 



 

3006.93 

ex1704.90, 
ex2106.90, 
ex2202.99, 
applicable 

subheadings of 
heading ex30.04, 

and 
ex3824.99 

Creation of new subheading 3006.93 for placebos and 
blinded (or double-blinded) clinical trial kits for a 
recognized clinical trial, put up in measured does entails 
the transfer of certain products currently covered under 
subheadings of other headings of the Nomenclature, in 
particular, but not limited to, headings: 
17.04, if made of sugar; 
21.06, if made of starch or other foodstuff; 
22.02, if in liquid form for oral intake; 
30.04, if kits containing medicaments; and 
38.24, if containing other chemicals. 

Tanınmış bir klinik araştırma için plasebolar ve kör (veya çift-kör) 
klinik deney kitleri için 3006.93 yeni alt pozisyonunun 
oluşturulması, ölçülü bir şekilde ortaya konulması, özellikle 
nomanklatürün diğer başlıklarının alt başlıkları altında halihazırda 
kapsanan belirli ürünlerin transferini gerektirir, ancak bunlarla 
sınırlı değildir. 
Başlıklar: 
 
17.04, şekerden yapılmışsa; 
21.06, nişasta veya diğer gıda maddelerinden yapılmışsa; 
22.02, oral alım için sıvı formda ise; 
30.04, ilaç içeren kitler ise; 
38.24, diğer kimyasalları içeriyorsa. 

3204.18 
3204.19 

ex3204.19 
ex3204.19 

Creation of new subheading 3204.18 for carotenoid 
colouring matters and preparations based thereon 
entails the transfer of products from subheading 
3204.19 to new subheading 3204.18 in relation to the 
previous Classification Opinion 3204.19/1. 

Karotenoid renklendirici maddeler ve bunlara dayalı müstahzarlar 
için yeni 3204.18 alt pozisyonunun oluşturulması, önceki 
3204.19/1 sayılı Sınıflandırma Görüşü ile ilgili olarak 3204.19 alt 
pozisyonundaki ürünlerin 3204.18 yeni alt pozisyonuna transferini 
gerektirir. 

3402.31 
3402.39 
3402.41 
3402.42 
3402.49 
3402.50 

ex3402.11 
ex3402.11 
3402.12 
3402.13 
3402.19 
3402.20 

Subheadings 3402.11 to 3402.19 and 3402.20 have 
been deleted and substituted by new subheadings 
3402.31 to 3402.50 to provide separately for linear 
alkylbenzene sulphonic acids and their salts. 

3402.11 ila 3402.19 ve 3402.20 alt pozisyonları silinmiş ve lineer 
alkilbenzen sülfonik asitleri ve bunların tuzlarını ayrı olarak 
sağlamak üzere 3402.31 ila 3402.50 yeni alt pozisyonları ile 
değiştirilmiştir. 

3603.10 
3603.20 
3603.30 
3603.40 
3603.50 
3603.60 

ex3603.00 
ex3603.00 
ex3603.00 
ex3603.00 
ex3603.00 
ex3603.00 

Creation of new subheadings 3603.10 to 3603.60 to 
facilitate the monitoring and control of goods required 
for the production and use of Improvised Explosive 
Devices. 

Doğaçlama Patlayıcı Cihazların üretimi ve kullanımı için gerekli 
malların izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için 3603.10 ila 
3603.60 arası yeni alt pozisyonların oluşturulması. 



 

3808.59 
3808.91 
3808.92 
3808.93 
3808.94 
3808.99 

3808.59 
ex3808.91 
ex3808.92 
ex3808.93 
ex3808.94 
ex3808.99 
ex3808.91 
ex3808.92 
ex3808.93 
ex3808.94 
ex3808.99 

Amendment of Subheading Note 1 to Chapter 38 by 
added carbofuran (ISO) and trichlorfon (ISO) expands 
the scope of subheading 3808.59 to facilitate the 
monitoring and control of substances controlled under 
the Rotterdam Convention. 

Rotterdam Sözleşmesi gereği kontrol altında bulunan maddelerin 
izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için 38. fasla ait alt 
pozisyon not 1'in karbofuran (ISO) ve triklorfon (ISO) eklenerek 
değiştirilmesi ve 3808.59 alt pozisyonunun kapsamını 
genişletmek. 

3816.00 
2518.30 
3816.00 

Creation of new exclusion Note 2 (e) to Chapter 25, 
amendment of heading 25.18, deletion of subheading 
2518.30 and expansion of the scope of heading 38.16 to 
transfer dolomite ramming mix from heading 25.18 
(subheading 2518.30) to heading 38.16 (3816.00) to 
classify all refractory raw materials under the same 
heading. 

Tüm refrakter hammaddelerin aynı başlık altında sınıflandırılması 
amacıyla dolomit sıkıştırma karışımının 25.18 pozisyonundan 
(2518.30 alt pozisyonu) 38.16 pozisyonuna (3816.00) transfer 
etmek için yeni hariç tutma 25. fasıl 2 (e) notu, 25.18 
pozisyonunun değiştirilmesi, 2518.30 alt pozisyonunun silinmesi 
ve 38.16 pozisyonunun kapsamının genişletilmesi. 

3822.11 
3822.12 
3822.13 
3822.19 
3822.90 

3002.11 
ex3002.13 
ex3002.14 
ex3002.15 
ex3002.13 
ex3002.14 
ex3002.15 
ex3822.00 
3006.20 

ex3002.13 
ex3002.14 
ex3002.15 
ex3822.00 
ex3822.00 

Creation of new exclusion Note 1 (ij) to Chapter 30 and 
new subheadings 3822.11, 3822.12 and 3822.19 entail 
the transfer of diagnostic reagents and kits (including 
malaria diagnostic kits) from subheadings 3002.11, 
3002.13, 3002.14 and 3002.15 to new subheadings 
3822.11, 3822.12 and 3822.19.At the same time, 
deletion and substitution of Note 4 (e) to Chapter 30 
and creation of new subheading 3822.13 entail the 
transfer of blood grouping reagents from subheading 
3006.20 to new subheading 3822.13. 

30. Faslın 1 (ij) Notu yeni alt pozisyonlarının ve yeni 3822.11, 
3822.12 ve 3822.19 alt pozisyonlarının oluşturulması; 3002.11, 
3002.13, 3002.14 ve 3002.15 alt pozisyonlarından tanı reaktifleri 
ve kitlerinin (sıtma teşhis kitleri dahil) 3822.11, 3822.12 ve 
3822.19 alt pozisyonlarına transferini gerektirir.Aynı zamanda, 
30. Faslın 4 (e) Notunun silinmesi ve ikame edilmesi ve yeni 
3822.13 alt pozisyonunun oluşturulması, kan gruplandırma 
reaktiflerinin 3006.20 alt pozisyonundan 3822.13 yeni alt 
pozisyonuna transferini gerektirir. 



 

3824.89 
3824.92 
3824.99 

ex3824.99 
ex3824.99 
ex3824.99 

Creation of new subheading 3824.89 for products 
containing short-chain chlorinated paraffins to facilitate 
the monitoring and control of substances controlled 
under the Rotterdam Convention. 
 
At the same time, creation of new subheading 3824.92 
for polyglycol esters of methylphosphonic acid to 
facilitate the monitoring and control of substances 
controlled under the Chemical Weapon Convention. 
 
Reduction of the scope of subheading 3824.99 as a 
result of the transfer to new subheadings 2404.12, 
2404.19, 2404.92 and 2404.99 of products containing 
nicotine and intended for inhalation without combustion, 
and of other nicotine containing products intended for 
the intake of nicotine into the human body. 
 
The scope of subheading 3824.99 was also narrowed 
because of the transfer of goods to the new 3006.93 for 
placebos and blinded (or double-blinded) clinical trial 
kits for a recognized clinical trial, put up in measured 
doses. 

Rotterdam Sözleşmesi kontrolü altındaki maddelerin izlenmesini 
ve kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla kısa zincirli klorlu 
parafinler içeren ürünler için yeni 3824.89 alt pozisyonunun 
oluşturulması. 
 
Aynı zamanda, Kimyasal Silah Sözleşmesi kontrolü altındaki 
maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla 
metilfosfonik asidin poliglikol esterleri için 3824.92 yeni alt 
pozisyonunun oluşturulması. 
 
Nikotin içeren ve yanmadan soluma amaçlı ürünler ile diğer 
nikotin içeren ve nikotinin insan vücuduna alınmasına yönelik 
ürünlerin 2404.12, 2404.19, 2404.92 ve 2404.99 yeni alt 
pozisyonlarına aktarılması sonucu 3824.99 alt pozisyonunun 
kapsamının daraltılması . 
 
Plasebolar için yeni 3006.93'e mal transferi ve tanınmış bir klinik 
deney için ölçülen dozlarda hazırlanmış kör (veya çift kör) klinik 
deney kitleri nedeniyle 3824.99 alt pozisyonunun kapsamı 
daralmıştır. 



 

3827.11 
3827.12 
3827.13 
3827.14 
3827.20 
3827.31 
3827.32 
3827.39 
3827.40 
3827.51 
3827.59 
3827.61 
3827.62 
3827.63 
3827.64 
3827.65 
3827.68 
3827.69 
3827.90 

3824.71 
3824.73 
3824.75 
3824.76 
3824.72 

ex3824.74 
ex3824.74 
ex3824.74 
3824.77 

ex3824.78 
ex3824.78 
ex3824.78 
ex3824.78 
ex3824.78 
ex3824.78 
ex3824.78 
ex3824.78 
ex3824.78 
3824.79 

Creation of new Note 4 to Section VI and new heading 
38.27 and deletion of subheading 3824.7 entail the 
transfer of the products of mixtures containing 
halogenated derivatives of methane, ethane and 
propane from subheading 3824.7 to new heading 38.27, 
to facilitate the monitoring and control of substances 
controlled by virtue of the Kigali Amendments to the 
Montreal Protocol that deplete the ozone layer. 

Montreal Protokolü Kigali Değişiklikleri uyarınca kontrol edilmekte 
olan ozon tabakasını incelten maddelerin izlenmesini ve 
kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla Bölüm VI'nın yeni 4 numaralı 
Notunun ve yeni 38.27 pozisyonunun oluşturulması ve 3824.7 alt 
pozisyonunun silinmesini, halojenli metan, etan ve propan 
türevlerini içeren karışımların ürünlerinin 3824.7 alt 
pozisyonundan yeni 38.27 pozisyonuna transferini 
gerektirmektedir. 

3907.21 
3907.29 

ex3907.20 
ex3907.20 

Subheading 3907.20 has been subdivided to create new 
subheading 3920.21 for bis(polyoxyethylene) 
methylphosphonate to facilitate the monitoring and 
control of substances controlled under the Chemical 
Weapon Convention. 

Kimyasal Silah Sözleşmesi kontrolü altındaki maddelerin 
izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla 
bis(polioksietilen) metilfosfonat için yeni 3920.21 alt pozisyonu 
oluşturmak üzere alt pozisyonlara ayrılmıştır. 

3911.20 
3911.90 

ex3911.90 
ex3911.90 

Creation of new subheading 3911.20 for Poly(1,3-
phenylene methylphosphonate) to facilitate the 
monitoring and control of substances controlled under 
the Chemical Weapon Convention. 

Kimyasal Silah Sözleşmesi kontrolü altındaki maddelerin 
izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla Poli(1,3-fenilen 
metilfosfonat) için 3911.20 alt pozisyonunun oluşturulması. 

4015.12 
4015.19 

4015.11 
ex4015.19 
ex4015.19 

Subheading 4015.11 has been redrafted and 
renumbered to cover medical, surgical, dental or 
veterinary gloves. 

4015.11 alt pozisyonu tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik 
eldivenlerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve yeniden 
numaralandırılmıştır. 



 

4401.32 
4401.39 

ex4401.39 
ex4401.39 

Creation of new subheading 4401.32 for wood 
briquettes. 

Ahşap briketler için 4401.32 yeni alt pozisyonunun oluşturulması. 

4401.41 
4401.49 

ex4401.40 
ex4401.40 

Creation of new subheadings 4401.41 and 4401.49 for 
sawdust and other waste and scrap, respectively. 

Talaş ve diğer atık ve hurdalar için ayrı ayrı 4401.41 ve 4401.49 
yeni alt pozisyonlarının oluşturulması. 

4402.20 
4402.90 

ex4402.90 
ex4402.90 

Creation of new subheading 4402.20 for wood charcoal 
of shell or nut. 

Kabuk veya yemişlerden yapılan odun kömürü için 4402.20 yeni 
alt pozisyonunun oluşturulması. 

4403.21 
4403.22 

ex4403.21 
ex4403.21 
4403.22 

Alignment of the English with the French text of 
subheading 4403.21 to replace the word “any” with 
“smallest”. 
 
The scope of subheading 4403.22 is enlarged to cover 
wood with variable cross section dimensions where the 
piece includes measurements both under 15 cm and 15 
cm or more. 

“Herhangi biri” kelimesinin “en küçük” ile değiştirilmesi için 
İngilizce'nin 4403.21 alt pozisyonundaki Fransızca metinle 
hizalanması. 
 
Parçanın hem 15 cm'nin altında hem de 15 cm veya daha fazla 
ölçülerini içerdiği değişken kesit boyutlarına sahip ahşabı 
kapsayacak şekilde 4403.22 alt pozisyonunun kapsamı 
genişletilmiştir. 

4403.23 
4403.24 

ex4403.23 
ex4403.23 
4403.24 

Alignment of the English with the French text of 
subheading 4403.23 to replace the word “any” with 
“smallest”. 
 
The scope of subheading 4403.24 is enlarged to cover 
wood with variable cross section dimensions where the 
piece includes measurements both under 15 cm and 15 
cm or more. 

“Herhangi biri” kelimesinin “en küçük” ile değiştirilmesi için 
İngilizce'nin 4403.21 alt pozisyonundaki Fransızca metinle 
hizalanması. 
 
Parçanın hem 15 cm'nin altında hem de 15 cm veya daha fazla 
ölçülerini içerdiği değişken kesit boyutlarına sahip ahşabı 
kapsayacak şekilde 4403.24 alt pozisyonunun kapsamı 
genişletilmiştir. 

4403.25 
4403.26 

ex4403.25 
ex4403.25 
4403.26 

Alignment of the English with the French text of 
subheading 4403.25 to replace the word “any” with 
“smallest”. 
 
The scope of subheading 4403.26 is enlarged to cover 
wood with variable cross section dimensions where the 
piece includes measurements both under 15 cm and 15 
cm or more. 

“Herhangi biri” kelimesinin “en küçük” ile değiştirilmesi için 
İngilizce'nin 4403.21 alt pozisyonundaki Fransızca metinle 
hizalanması. 
 
Parçanın hem 15 cm'nin altında hem de 15 cm veya daha fazla 
ölçülerini içerdiği değişken kesit boyutlarına sahip ahşabı 
kapsayacak şekilde 4403.25 alt pozisyonunun kapsamı 
genişletilmiştir. 

4403.42 
4403.49 

ex4403.49 
ex4403.49 

Subheading 4403.49 has been subdivided to create new 
subheading 4403.42 for Teak. 

Tik ağacı için 4403.42 yeni alt pozisyonu oluşturmak üzere 
4403.49 alt pozisyonu alt bölümlere ayrılmıştır. 



 

4403.93 
4403.94 

ex4403.93 
ex4403.93 
4403.94 

Alignment of the English and with the French the text of 
subheading 4403.93 to replace the word “any” with 
“smallest”. 
 
The scope of subheading 4403.94 is enlarged to cover 
wood with variable cross section dimensions where the 
piece includes measurements both under 15 cm and 15 
cm or more. 

“Herhangi biri” kelimesinin “en küçük” ile değiştirilmesi için 
İngilizce'nin 4403.21 alt pozisyonundaki Fransızca metinle 
hizalanması. 
 
Parçanın hem 15 cm'nin altında hem de 15 cm veya daha fazla 
ölçülerini içerdiği değişken kesit boyutlarına sahip ahşabı 
kapsayacak şekilde 4403.94 alt pozisyonunun kapsamı 
genişletilmiştir. 

4403.95 
4403.96 

ex4403.95 
ex4403.95 
4403.96 

Alignment of the English with the French of the text of 
subheading 4403.95 to replace the word “any” with 
“smallest”. 
 
The scope of subheading 4403.96 is enlarged to cover 
wood with variable cross section dimensions where the 
piece includes measurements both under 15 cm and 15 
cm or more. 

“Herhangi biri” kelimesinin “en küçük” ile değiştirilmesi için 
İngilizce'nin 4403.21 alt pozisyonundaki Fransızca metinle 
hizalanması. 
 
Parçanın hem 15 cm'nin altında hem de 15 cm veya daha fazla 
ölçülerini içerdiği değişken kesit boyutlarına sahip ahşabı 
kapsayacak şekilde 4403.95 alt pozisyonunun kapsamı 
genişletilmiştir. 

4407.11 ex4407.11 
Creation of new subheading 4407.13 entails the transfer 
of products from subheading 4407.11. 

4407.13 alt pozisyonunun oluşturulması, 4407.11 alt 
pozisyonundaki ürünlerin transferini gerektirir. 

4407.12 ex4407.12 
Creation of new subheadings 4407.13 and 4407.14 
entails the transfer of products from subheading 
4407.12. 

4407.13 ve 4407.14 alt pozisyonlarının oluşturulması, 4407.12 alt 
pozisyonundaki ürünlerin transferini gerektirir. 

4407.13 
4407.14 
4407.19 

ex4407.11 
ex4407.12 
ex4407.19 
ex4407.12 
ex4407.19 
ex4407.19 

Subheading 4407.19 has been subdivided to create new 
subheadings 4407.13 and 4407.14 to specifically provide 
for mixtures of S-P-F (spruce, pine and fir) and Hem-fir 
(Western hemlock and fir), respectively. 

4407.19 alt pozisyonu, sırasıyla S-P-F (ladin, çam ve köknar) ve 
Köknar (Batı baldıran otu ve köknar) karışımlarını özel olarak 
sağlamak için 4407.13 ve 4407.14 yeni alt pozisyonlarını 
oluşturmak üzere alt pozisyonlara ayrılmıştır. 

4407.23 
4407.29 

ex4407.29 
ex4407.29 

Subheading 4407.29 has been subdivided to create new 
subheading 4407.23 for Teak. 
 
Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
enhance the monitoring of the global trade. 

4407.29 alt pozisyonu, Tik ağacı için 4407.23 yeni alt pozisyonu 
oluşturmak üzere alt bölümlere ayrılmıştır. 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) küresel 
ticaretin izlenmesini iyileştirme önerisinin bir sonucu olarak kabul 
edilen değişiklik. 



 

4412.41 
4412.42 
4412.49 

ex4412.99 
ex4412.99 
ex4412.99 

Subheading 4412.99 has been subdivided to create new 
subheadings 4412.41, 4412.42 and 4412.49 for 
laminated veneered lumber (LVL) to include tropical, 
coniferous and non-coniferous wood. 
 
Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
enhance the monitoring of the global trade. 

4412.99 alt pozisyonu, tropikal, iğne yapraklı ve iğne yapraklı 
olmayan ahşabı içerecek şekilde lamine kaplamalı kereste (LVL) 
için yeni 4412.41, 4412.42 ve 4412.49 alt pozisyonlarını 
oluşturmak üzere alt pozisyonlara ayrılmıştır. 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) küresel 
ticaretin izlenmesini iyileştirme önerisinin bir sonucu olarak kabul 
edilen değişiklik. 

4412.51 
4412.52 
4412.59 

ex4412.94 
ex4412.94 
ex4412.94 

Subheading 4412.94 has been subdivided to create new 
subheadings 4412.51, 4412.52 and 4412.59 for 
blockboard, laminboard and battenboard to include 
tropical, coniferous and non-coniferous wood species. 
 
Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
enhance the monitoring of the global trade. 

Tropikal, iğne yapraklı ve iğne yapraklı olmayan ağaç türlerini 
içerecek şekilde mukavva, laminant ve tahta için yeni alt 
pozisyonlar 4412.51, 4412.52 ve 4412.59 oluşturmak üzere 
4412.94 alt pozisyonu bir kez daha alt pozisyonlara ayrılmıştır. 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) küresel 
ticaretin izlenmesini iyileştirme önerisinin bir sonucu olarak kabul 
edilen değişiklik. 

4412.91 
4412.92 
4412.99 

ex4412.99 
ex4412.99 
ex4412.99 

Subheading 4412.99 has been subdivided to create new 
subheadings 4412.91 and 4412.92 for other laminated 
wood to include tropical, coniferous and non-coniferous 
wood species. 
 
Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
enhance the monitoring of global trade. 

Tropikal, iğne yapraklı ve iğne yapraklı olmayan ağaç türlerini 
içerecek şekilde diğer lamine ahşaplar için 4412.91 ve 4412.92 
yeni alt pozisyonlarını oluşturmak üzere 4412.99 alt pozisyonu bir 
kez daha alt pozisyonlara ayrılmıştır. 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) küresel 
ticaretin izlenmesini iyileştirme önerisinin bir sonucu olarak kabul 
edilen değişiklik. 

4414.10 
4414.90 

ex4414.00 
ex4414.00 

Heading 44.14 has been subdivided to create new 
subheadings 4414.10 and 4414.90 to provide separately 
for certain articles of tropical wood. 
 
Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
enhance the data on tropical wood trade. 

Bazı tropikal ağaçtan eşya için ayrı ayrı sağlamak amacıyla 
4414.10 ve 4414.90 yeni alt pozisyonlarını oluşturmak üzere 
44.14 pozisyonu alt bölümlere ayrılmıştır. 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) küresel 
ticaretin izlenmesini iyileştirme önerisinin bir sonucu olarak kabul 
edilen değişiklik. 



 

4418.11 
4418.19 

ex4418.10 
ex4418.10 

Subheading 4418.10 has been subdivided to create new 
subheadings 4418.11 and 4418.19 to provide separately 
for certain articles of tropical wood. 
 
Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
enhance the monitoring of global trade. 

Belirli tropikal ağaçtan mamul eşyayı ayrı ayrı sağlamak amacıyla 
4418.11 ve 4418.19 yeni alt pozisyonlarını oluşturmak üzere 
4418.10 alt pozisyonu alt bölümlere ayrılmıştır. 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) küresel 
ticaretin izlenmesini iyileştirme önerisinin bir sonucu olarak kabul 
edilen değişiklik. 

4418.21 
4418.29 

ex4418.20 
ex4418.20 

Subheading 4418.20 has been subdivided to create new 
subheadings 4418.21 and 4418.29 to provide separately 
for certain articles of tropical wood. 
 
Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
enhance the monitoring of global trade. 

Belirli tropikal ahşap eşyalarını ayrı ayrı sağlamak amacıyla 
4418.21 ve 4418.29 yeni alt pozisyonlarını oluşturmak üzere 
4418.20 alt pozisyonu alt bölümlere ayrılmıştır. 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) küresel 
ticaretin izlenmesini iyileştirme önerisinin bir sonucu olarak kabul 
edilen değişiklik. 

4418.30 ex4418.60 
Creation of new subheading 4418.30 to provide for 
posts and beam. This entail the transfer of products of 
subheading 4418.60 to new subheading 4418.30. 

Direkler ve kirişler için 4418.30 alt pozisyonunun oluşturulması. 
Bu durum 4418.60 alt pozisyonundaki ürünlerin 4418.30 yeni alt 
pozisyonuna transferini gerektirir. 

4418.81 
4418.82 
4418.83 
4418.89 

ex4418.60 
ex4418.91 
ex4418.99 
ex4418.60 
ex4418.91 
ex4418.99 
ex4418.60 
ex4418.91 
ex4418.99 
ex4418.60 
ex4418.91 
ex4418.99 

Creation of new subheadings 4418.81, 4418.82, 4418.83 
and 4418.89 to provide separately for engineered 
structural timber products (glue-laminated timber 
(glulam), cross-laminated timber (CLT or X-lam) and I 
beams. Divided based manufacturing process and size. 
 
Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
enhance the monitoring of global trade. 

 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) küresel 
ticaretin izlenmesini iyileştirme önerisinin bir sonucu olarak kabul 
edilen değişiklik. 

4418.91 ex4418.91 
The creation of new subheadings 4418.8 entails the 
transfer of products from subheading 4418.91. 
 

Yeni 4418.8 alt pozisyonlarının oluşturulması, 4418.91 alt 
pozisyonundaki ürünlerin transferini gerektirir. 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) küresel 



 

Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
enhance the monitoring of global trade. 

ticaretin izlenmesini iyileştirme önerisinin bir sonucu olarak kabul 
edilen değişiklik. 

4418.92 ex4418.99 

Subheading 4418.99 has been subdivided to create new 
subheading 4418.92 to provide separately for cellular 
wood panels. 
 
Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
enhance the monitoring of global trade. 

4418.99 alt pozisyonu, gözenekli ahşap paneller için ayrı olarak 
sağlamak amacıyla yeni 4418.92 alt pozisyonu oluşturmak üzere 
alt bölümlere ayrılmıştır. 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) küresel 
ticaretin izlenmesini iyileştirme önerisinin bir sonucu olarak kabul 
edilen değişiklik. 

4418.99 ex4418.99 

The creation of new subheadings 4418.8 and 4418.92 
entails the transfer of products from subheading 
4418.99. 
 
Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
enhance the monitoring of global trade. 

4418.8 ve 4418.92 yeni alt pozisyonlarının oluşturulması, 4418.99 
alt pozisyonundaki ürünlerin transferini gerektirir. 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) küresel 
ticaretin izlenmesini iyileştirme önerisinin bir sonucu olarak kabul 
edilen değişiklik. 

4419.20 
4419.90 

ex4419.90 
ex4419.90 

Subheading 4419.90 has been subdivided to create new 
subheading 4419.20 to provide separately for certain 
articles of tropical wood. 
 
Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
enhance the monitoring of global trade. 

Belirli tropikal ağaçtan mamul eşyayı ayrı olarak sağlamak 
amacıyla yeni 4419.20 alt pozisyonu oluşturmak üzere 4419.90 
alt pozisyonu alt bölümlere ayrılmıştır. 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) küresel 
ticaretin izlenmesini iyileştirme önerisinin bir sonucu olarak kabul 
edilen değişiklik. 

4420.11 
4420.19 

ex4420.10 
ex4420.10 

Subheading 4420.10 has been subdivided to create new 
subheadings 4420.11 and 4420.19 to provide separately 
for certain articles of tropical wood. 
 
Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
enhance the monitoring of global trade. 

Tropikal ağaçtan bazı eşyalar için ayrı ayrı sağlamak amacıyla 
yeni 4420.11 ve 4420.19 alt pozisyonlarını oluşturmak üzere 
4420.10 alt pozisyonu alt bölümlere ayrılmıştır. 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) küresel 
ticaretin izlenmesini iyileştirme önerisinin bir sonucu olarak kabul 
edilen değişiklik. 



 

4421.20 
4421.91 
4421.99 

ex4421.91 
ex4421.99 
ex4421.91 
ex4421.99 

New subheading 4421.20 has been created to provide 
separately for coffins.This entails the transfer of 
products from subheadings 4421.91 and 
4421.99.Amendment adopted as a result of the FAO 
proposal to enhance the monitoring of global trade. 

Tabutların ayrı olarak sağlanması için 4421.20 yeni alt pozisyonu 
oluşturulmuştur.Bu durum, 4421.91 ve 4421.99 alt 
pozisyonlarındaki ürünlerin transferini gerektirir.Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) küresel ticaretin izlenmesini 
iyileştirme önerisinin bir sonucu olarak kabul edilen değişiklik. 

4905.20 
4905.90 

4905.91 
4905.10 
4905.99 

Heading 49.05 has been restructured following the 
deletion of subheading 4905.10 due to low volume of 
trade. 
 
Subheadings 4905.91 and 4905.99 have been renamed 
4905.20 and 4905.90 respectively. 
 
At the same time, the deletion of subheading 4905.10 
entails the transfer of the products of this subheading to 
subheading 4905.90 and amending the scope of the 
subheading. 

Düşük ticaret hacmi nedeniyle 4905.10 alt pozisyonunun 
kaldırılmasının ardından 49.05 pozisyonu yeniden 
yapılandırılmıştır. 
 
4905.91 ve 4905.99 alt pozisyonları sırasıyla 4905.20 ve 4905.90 
olarak yeniden adlandırılmıştır. 
 
Aynı zamanda 4905.10 alt pozisyonunun silinmesi, bu alt 
pozisyonda yer alan ürünlerin 4905.90 alt pozisyonuna 
aktarılmasını ve alt pozisyonun kapsamının değiştirilmesini 
gerektirir. 

5501.11 
5501.19 

ex5501.10 
ex5501.10 

Subheading 5501.10 has been subdivided to provide 
separately for filament tow of aramid, to facilitate the 
monitoring and control of dual use items. 

Çift kullanımlı öğelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak 
için aramidden filament kıtık için ayrı ayrı sağlamak üzere 
5501.10 alt pozisyonu alt bölümlere ayrılmıştır. 

5703.21 
5703.29 
5703.31 
5703.39 

ex5703.20 
ex5703.20 
ex5703.30 
ex5703.30 

Creation of new subheadings 5703.21 and 5703.31 to 
provide separately for turf. 

Çim'in ayrı olarak sağlanması için 5703.21 ve 5703.31 yeni alt 
pozisyonlarının oluşturulması. 

5802.10 
5802.11 
5802.19 

Subheading 5802.10 has been created as a 
consequential amendment to the deletion of 
subheadings 5802.11 and 5802.19 because of a low 
volume of trade. 

Düşük ticaret hacmi nedeniyle 5802.11 ve 5802.19 alt 
pozisyonlarının silinmesine istinaden 5802.10 alt pozisyonu 
oluşturulmuştur. 



 

6116.10 
6116.91 
6116.92 
6116.93 
6116.99 

6116.10 
ex6116.91 
ex6116.92 
ex6116.93 
ex6116.99 
ex6116.91 
ex6116.92 
ex6116.93 
ex6116.99 

Expansion of the scope of subheading 6116.10 to 
include gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted, 
laminated with plastics or rubber. 

Plastik veya kauçukla lamine edilmiş, örülmüş veya tığ işi yapılmış 
eldivenleri, parmak ayrımsız eldivenleri ve parmaksız eldivenleri 
içerecek şekilde 6116.10 alt pozisyonunun kapsamının 
genişletilmesi. 

6201.20 
6201.30 
6201.40 
6201.90 

6201.11 
6201.91 
6201.12 
6201.92 
6201.13 
6201.93 
6201.19 
6201.99 

Restructuring of heading 62.01 to align the structure of 
heading 61.01. This removes the distinction by type 
between garments of heading 62.01 and leaves only a 
distinction by material. 

61.01 pozisyonunun yapısını uyumlu hale getirmek için 62.01 
pozisyonunun yeniden yapılandırılması. Bu, 62.01 pozisyonundaki 
giysiler arasındaki türe göre ayrımı ortadan kaldırır ve yalnızca 
malzemeye göre bir ayrım bırakır. 

6202.20 
6202.30 
6202.40 
6202.90 

6202.11 
6202.91 
6202.12 
6202.92 
6202.13 
6202.93 
6202.19 
6202.99 

Restructuring of heading 62.02 to align the structure of 
heading 61.02. This removes the distinction by type 
between garments of heading 62.01 and leaves only a 
distinction by material. 

61.02 pozisyonunun yapısını uyumlu hale getirmek için 62.02 
pozisyonunun yeniden yapılandırılması. Bu, 62.01 pozisyonundaki 
giysiler arasındaki türe göre ayrımı ortadan kaldırır ve yalnızca 
malzemeye göre bir ayrım bırakır. 

6210.20 
6210.30 
6210.40 
6210.50 

6210.20 
ex6210.40 
6210.30 

ex6210.50 
ex6210.40 
ex6210.50 

Subheadings 6210.20 and 6210.30 have been expanded 
to include all garments of headings 62.01 and 62.02 
respectively, to reflect the restructuring of headings 
62.01 and 62.02. 

6210.20 ve 6210.30 alt pozisyonları, 62.01 ve 62.02 
pozisyonlarının yeniden yapılandırılmasını yansıtmak üzere, 
sırasıyla 62.01 ve 62.02 pozisyonlarındaki tüm giysileri 
kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 



 

6812.99 
6812.92 
6812.93 
6812.99 

Subheadings 6812.92 and 6812.93 have 
been deleted due low volume of trade. This entails 
amending the scope of subheading 6812.99 to 
accommodate the transfer of goods from subheadings 
6812.92 and 6812.93 respectively. 

6812.92 ve 6812.93 alt pozisyonları, düşük ticaret hacmi 
nedeniyle silinmiştir. Bu, sırasıyla 6812.92 ve 6812.93 alt 
pozisyonlarından eşya transferini sağlamak için 6812.99 alt 
pozisyonunun kapsamını değiştirmeyi gerektirir. 

6815.11 
6815.12 
6815.13 
6815.19 

ex6815.99 
ex6815.99 
ex6815.99 
6815.10 

Subheading 6815.10 has been subdivided to create new 
subheadings 6815.11, 6815.12, 6815.13 and 6815.19 to 
provide separately for carbon fIbres, fabrics and other 
articles of carbon fibres and graphite for non-electrical 
use. 

Karbon lifleri, kumaşlar ve diğer karbon lifleri ve elektrik dışı 
kullanım için grafit için ayrı ayrı sağlamak üzere yeni 6815.11, 
6815.12, 6815.13 ve 6815.19 alt pozisyonlarını oluşturmak üzere 
6815.10 alt pozisyonu bir kez daha alt pozisyonlara ayrılmıştır. 

6815.91 
6815.99 

6815.91 
ex6815.99 
ex6815.99 

The scope of subheading 6815.91 is enlarged to cover 
magnesia in the form of periclase and dolomite in the 
form of dolime. This entails the transfer of goods from 
subheading 6815.99 to subheading 6815.91. 

6815.91 alt pozisyonunun kapsamı, periklaz biçimindeki 
magnezyayı ve dolim biçimindeki dolomiti kapsayacak şekilde 
genişletilmiştir. Bu, eşyanın 6815.99 alt pozisyonundan 6815.91 
alt pozisyonuna transferini gerektirir. 

7001.00 ex7001.00 

The scope of heading 70.01 was amended to specifically 
exclude glass from cathode ray tubes or other activated 
glass of heading 85.49.New subheading 8549.21, 
8549.31 and 8549.91 have been created to provide for 
glass from cathode ray tubes or other activated glass.At 
the same time, the change entails the transfer of 
products from heading 70.01 to subheading 8549.21, 
8549.31 and 8549.91. 

85.49 pozisyonundaki katot ışın tüplerinden veya diğer 
aktifleştirilmiş camlardan camı hariç tutacak şekilde 70.01 
pozisyonunun kapsamı  değiştirilmiştir.Yeni 8549.21, 8549.31 ve 
8549.91 alt pozisyonları, katot ışın tüplerinden veya diğer 
aktifleştirilmiş camlardan cam sağlamak için oluşturulmuştur.Bu 
değişiklik aynı zamanda, 70.01 pozisyonundaki ürünlerin 8549.21, 
8549.31 ve 8549.91 alt pozisyonlarına transferini de 
gerektirmektedir. 

7019.13 7019.19 

Subheading 7019.1 has been reorganized and its scope 
was enlarged with the products of current subheading 
7019.31 to provide separately for silvers, rovings, yarns 
and chopped strands and mats thereof. 

7019.1 alt pozisyonu yeniden düzenlenmiş ve kapsamı; gümüşler, 
fitiller, iplikler ve bunların kıyılmış şeritleri ve hasırlarını ayrı ayrı 
sağlamak üzere 7019.31 mevcut alt pozisyonundaki ürünlerle 
yeniden organize edilmiş ve genişletilmiştir. 

7019.14 
7019.15 

ex7019.31 
ex7019.31 

Subheading 7019.1 has been reorganized and its scope 
was enlarged with the products of current subheading 
7019.31 to provide separately for silvers, rovings, yarns 
and chopped strands and mats thereof. 

7019.1 alt pozisyonu yeniden düzenlenmiş ve kapsamı; gümüşler, 
fitiller, iplikler ve bunların kıyılmış şeritleri ve hasırlarını ayrı ayrı 
sağlamak üzere 7019.31 mevcut alt pozisyonundaki ürünlerle 
yeniden organize edilmiş ve genişletilmiştir. 

7019.19 ex7019.31 
Subheading 7019.1 has been reorganized and its scope 
was enlarged with the products of current subheading 

7019.1 alt pozisyonu yeniden düzenlenmiş ve kapsamı; gümüşler, 
fitiller, iplikler ve bunların kıyılmış şeritleri ve hasırlarını ayrı ayrı 



 

7019.31 to provide separately for silvers, rovings, yarns 
and chopped strands and mats thereof. 

sağlamak üzere 7019.31 mevcut alt pozisyonundaki ürünlerle 
yeniden organize edilmiş ve genişletilmiştir. 

7019.61 
7019.62 
7019.63 
7019.64 
7019.65 
7019.66 
7019.69 

ex7019.40 
ex7019.39 
ex7019.51 
ex7019.52 
ex7019.59 
ex7019.51 
ex7019.52 
ex7019.59 
ex7019.40 
ex7019.51 
ex7019.40 
ex7019.52 
ex7019.59 
ex7019.39 
ex7019.51 
ex7019.59 

Subheading 7019.40 was deleted and new subheadings 
7019.61 and 7019.62 created to provide separately for 
closed woven fabrics and other closed fabrics of rovings. 
 
The structure of heading 70.19 has been modified to 
provide separately for mechanically bonded fabrics. 
 
At the same time, subheadings 7019.39,7019.40 and 
7019.5 have been restructured into new subheading 
7019.6. 
 
The amendment was adopted to clarify the classification 
of certain articles of glass fibres based on the 
manufacturing process and to monitor global trade. 

7019.40 alt pozisyonu kaldırılmış ve kapalı dokuma kumaşlar ve 
diğer kapalı fitil kumaşları için ayrı ayrı sağlamak üzere 7019.61 
ve 7019.62 yeni alt pozisyonları oluşturulmuştur. 
 
70.19 pozisyonunun yapısı, mekanik olarak birleştirilmiş kumaşlar 
için ayrı olarak sağlanacak şekilde değiştirilmiştir. 
 
Aynı zamanda, 7019.39,7019.40 ve 7019.5 alt pozisyonları, 
7019.6 alt pozisyonunda yeniden yapılandırılmıştır. 
 
Üretim sürecine dayalı olarak belirli cam elyaf ürünlerinin 
sınıflandırılmasını netleştirmek ve küresel ticareti izlemek için 
değişiklik kabul edildi. 

7019.71 
7019.72 
7019.73 

7019.32 
ex7019.39 
ex7019.39 

The structure of heading 70.19 has been modified to 
provide separately for chemically bonded fabrics.At the 
same time, subheadings 7019.32, and 7019.39 has been 
restructured into new subheading 7019.7The 
amendment was adopted to clarify the classification of 
certain articles of glass fibres based on manufacturing 
process and to monitor world trade. 

Kimyasal olarak bağlanmış kumaşlar için ayrı olarak sağlanacak 
şekilde 70.19 pozisyonunun yapısı değiştirilmiştir.Aynı zamanda, 
7019.32 ve 7019.39 alt pozisyonları, 7019.7 alt pozisyonu olarak 
yeniden yapılandırılmıştır.Değişiklik, bazı cam elyaf ürünlerinin 
imalat sürecine göre sınıflandırılmasını netleştirmek ve dünya 
ticaretini izlemek için kabul edildi. 

7019.80 
ex7019.39 
ex7019.90 

Subheading 7019.90 has been subdivided to create new 
subheading 7019.80 to specifically cover glass wool and 
articles of glass wool. 
 
This has resulted in the movement of some goods from 
subheading 7019.90 to subheading 7019.80. 

7019.90 alt pozisyonu, özellikle cam yünü ve cam yünü eşyalarını 
kapsayacak şekilde yeni 7019.80 alt pozisyonu oluşturmak üzere 
alt bölümlere ayrılmıştır. 
 
Bu, bazı malların 7019.90 alt pozisyonundan 7019.80 alt 
pozisyonuna taşınmasıyla sonuçlanmıştır. 



 

7019.90 

ex7019.39 
ex7019.40 
ex7019.51 
ex7019.52 
ex7019.59 
ex7019.90 

In addition, any fabrics from HS 2017 subheadings 
7019.40, 7019.51, 7019.52, 7019.59 which do not fall 
into the provisions for mechanically bonded or 
chemically bonded fabrics would transfer to HS2022 
subheading 7019.90. 7019.90. 

Ayrıca, HS 2017 7019.40, 7019.51, 7019.52, 7019.59 alt 
pozisyonlarında yer alan ve mekanik veya kimyasal olarak 
yapıştırılmış kumaşlar için hükümlere girmeyen kumaşlar, HS2022 
7019.90 alt pozisyonuna geçecektir. 

7104.21 
7104.29 

ex7104.20 
ex7104.20 

Subheading 7104.20 has been subdivided to create new 
subheadings 7104.21 and 7104.29 to provide separately 
for synthetic diamonds. 
 
Amendment adopted as a result of the proposal by 
Kimberley Process to enhance the monitoring of the 
global trade in natural and synthetic diamonds. 

Sentetik elmaslar için ayrı ayrı sağlamak üzere 7104.21 ve 
7104.29 yeni alt pozisyonlarını oluşturmak üzere 7104.20 alt 
pozisyonu bir kez daha alt pozisyonlara ayrılmıştır. 
 
Kimberley Süreci'nin doğal ve sentetik elmaslarda küresel 
ticaretin izlenmesini iyileştirme önerisinin bir sonucu olarak kabul 
edilen değişiklik. 

7104.91 
7104.99 

ex7104.90 
ex7104.90 

Subheading 7104.90 has been subdivided to create new 
subheadings 7104.91and 7104.99 to provide separately 
for natural and synthetic diamonds. 
 
Amendment adopted as a result of the proposal by 
Kimberley Process to enhance the monitoring of the 
global trade in natural and synthetic diamonds. 

Doğal ve sentetik elmaslar için ayrı ayrı sağlamak üzere 7104.91 
ve 7104.99 yeni alt pozisyonlarını oluşturmak üzere 7104.90 alt 
pozisyonu bir kez daha alt pozisyonlara ayrılmıştır. 
 
Kimberley Süreci'nin doğal ve sentetik elmaslarda küresel 
ticaretin izlenmesini iyileştirme önerisinin bir sonucu olarak kabul 
edilen değişiklik. 

7112.91 
7112.92 
7112.99 

ex 7112.91 
ex 7112.92 
ex 7112.99 

The text of heading 71.12 was amended to specifically 
exclude electrical and electronic waste and scrap of 
heading 85.49. 
 
Amendment adopted as a result of the proposal by the 
Secretariat of the Basel Convention to enhance the 
comparison of data on the international movement of 
electrical and electronic waste controlled under the 
Convention. 

71.12 pozisyonu metni, 85.49 pozisyonundaki elektrikli ve 
elektronik atık ve hurdaları hariç tutacak şekilde değiştirilmiştir. 
 
Basel Sözleşmesi Sekretaryası tarafından sözleşme kapsamında 
kontrol altında tutulan elektrikli ve elektronik atıkların uluslararası 
dolaşımına ilişkin verilerin karşılaştırmasını geliştirmeye yönelik 
önerisinin bir sonucu olarak kabul edilen değişiklik. 

7317.00 ex7317.00 

The scope of this subheading was narrowed because of 
the amendment to Note 2 (a) to Section XV to clarify 
that articles of base metals specially designed for use 
exclusively in implants in medicine, surgery, dentistry or 

Bu alt pozisyonun kapsamı; özellikle tıp, cerrahi, dişçilik veya 
veterinerlik bilimlerinde özellikle implantlarda kullanılmak üzere 
adi metallerden özel olarak tasarlanmış eşyaların 90.21 



 

veterinary sciences should be classified in heading 
90.21. 

pozisyonunda sınıflandırılması gerektiğini netleştirmek için XV. 
bölümün 2(a) notunda yapılan değişiklik nedeniyle daraltılmıştır. 

7318.14 
7318.15 
7318.16 
7318.19 
7318.22 
7318.24 
7318.29 

ex7318.14 
ex7318.15 
ex7318.16 
ex7318.19 
ex7318.22 
ex7318.24 
ex7318.29 

The scope of these subheadings was narrowed because 
of the amendment to Note 2 (a) to Section XV to clarify 
that articles of base metals specially designed for use 
exclusively in implants in medicine, surgery, dentistry or 
veterinary sciences should be classified in heading 
90.21. 

Bu alt pozisyonların kapsamı; özellikle tıp, cerrahi, dişçilik veya 
veterinerlik bilimlerinde implantlarda kullanılmak üzere özel 
olarak tasarlanmış adi metallerden eşyaların 90.21 pozisyonunda 
sınıflandırılması gerektiğine açıklık getirmek için XV. Bölüm Not 2 
(a)'da yapılan değişiklik nedeniyle daraltılmıştır. 

7419.20 
7419.80 

ex7419.10 
7419.91 

ex7419.10 
7419.99 

Deletion of subheading 7419.10 because of the low 
volume of trade entails the transfer of the products of 
this subheading to subheading 7419.80. 
 
As a result heading 74.19 has been restructured to 
create new subheading 7419.20 and 7419.80 
respectively. 

Düşük ticaret hacmi nedeniyle 7419.10 alt pozisyonunun silinerek 
bu alt pozisyonda yer alan ürünlerin 7419.80 alt pozisyonuna 
transferini gerektirir. 
 
Sonuç olarak 74.19 pozisyonu, sırasıyla 7419.20 ve 7419.80 yeni 
alt pozisyonlarını oluşturmak üzere yeniden yapılandırılmıştır. 

8103.91 
8103.99 

ex8103.90 
ex8103.90 

Subheading 8103.90 has been subdivided to create new 
subheadings 8103.91 and 8103.99 to provide separately 
for crucibles. 

8103.90 alt pozisyonu, potalar için ayrı ayrı sağlamak üzere 
8103.91 ve 8103.99 yeni alt pozisyonlarını oluşturmak üzere alt 
bölümlere ayrılmıştır. 

8106.10 
8106.90 

ex8106.00 
ex8106.00 

Heading 81.06 has been subdivided to create new 
subheadings 8106.10 and 8106.90 to provide separately 
for waste and scrap containing more than 99.99 % of 
bismuth, by weight. 
 
Amendment adopted as a result of the proposal by the 
Secretariat of the Basel Convention to enhance the 
monitoring data on the international movement of 
mineral waste and scrap containing bismuth controlled 
under the Convention. 

81.06 pozisyonu, ağırlık itibariyle % 99,99'dan fazla bizmut içeren 
atık ve hurdaları ayrı ayrı sağlamak amacıyla 8106.10 ve 8106.90 
yeni alt pozisyonlarını oluşturmak üzere alt pozisyonlara 
ayrılmıştır. 
 
Basel Sözleşmesi Sekretaryası tarafından sözleşme kapsamında 
kontrol altında tutulan bizmut içeren mineral atık ve hurdaların 
uluslararası hareketine ilişkin izleme verilerini iyileştirme 
önerisinin bir sonucu olarak kabul edilen değişiklik. 

8108.90 ex8108.90 

The scope of this subheading was narrowed because of 
the amendment to Note 2 (a) to Section XV to clarify 
that articles base metals, specially designed for use 
exclusively in implants in medicine, surgery, dentistry or 

Bu alt pozisyonun kapsamı; özellikle tıp, cerrahi, dişçilik veya 
veterinerlik bilimlerinde özellikle implantlarda kullanılmak üzere 
adi metallerden özel olarak tasarlanmış eşyaların 90.21 



 

veterinary sciences should be classified in heading 
90.21. 

pozisyonunda sınıflandırılması gerektiğini netleştirmek için XV. 
bölümün 2(a) notunda yapılan değişiklik nedeniyle daraltılmıştır. 

8109.21 
8109.29 

ex8109.20 
ex8109.20 

Subheading 8109.20 has been subdivided to create new 
subheadings 8109.21 and 8109.29 to provide separately 
for unwrought zirconium; powders containing less than 
1 part hafnium to 500 parts zirconium by weight. 
 
Amendment adopted as a result of the proposal by the 
Secretariat of the Basel Convention to enhance 
monitoring the international movement of unwrought 
zirconium; powders controlled under the Convention. 

8109.20 alt pozisyonu, işlenmemiş zirkonyum için ayrı ayrı 
sağlamak amacıyla 8109.21 ve 8109.29 yeni alt pozisyonlarını 
oluşturmak amacıyla alt bölümlere ayrılmıştır; ağırlıkça 1 
kısımdan az hafniyum ila 500 kısım zirkonyum içeren tozlar. 
 
Basel Sözleşmesi Sekretaryası tarafından sözleşme kapsamında 
kontrol altında tutulan bizmut içeren mineral atık ve hurdaların 
uluslararası hareketine ilişkin izleme verilerini iyileştirme 
önerisinin bir sonucu olarak kabul edilen değişiklik. 

8109.31 
8109.39 

ex8109.30 
ex8109.30 

Subheading 8109.30 has been subdivided to create new 
subheadings 8109.31 and 8109.39 to provide separately 
for zirconium waste and scrap containing less than 1 
part hafnium to 500 parts zirconium by 
weight.Amendment adopted as a result of the proposal 
by the Secretariat of the Basel Convention to enhance 
monitoring the international movement of zirconium 
waste and scrap controlled under the Convention. 

8109.30 alt pozisyonu, ağırlıkça 1 kısımdan az hafniyum ila 500 
kısım zirkonyum içeren zirkonyum atıkları ve hurdaları için ayrı 
ayrı sağlamak amacıyla 8109.31 ve 8109.39 yeni alt 
pozisyonlarını oluşturmak üzere alt pozisyonlara ayrılmıştır.Basel 
Sözleşmesi Sekretaryası tarafından sözleşme kapsamında kontrol 
altında tutulan bizmut içeren mineral atık ve hurdaların 
uluslararası hareketine ilişkin izleme verilerini iyileştirme 
önerisinin bir sonucu olarak kabul edilen değişiklik. 

8109.91 
8109.99 

ex8109.90 
ex8109.90 

Subheading 8109.90 has been subdivided to create new 
subheadings 8109.91 and 8109.99 to provide separately 
for other articles of zirconium containing less than 1 part 
hafnium to 500 parts zirconium by weight. 
 
Amendment adopted as a result of the proposal by the 
Secretariat of the Basel Convention to enhance 
monitoring the international movement of other articles 
of zirconium controlled under the Convention. 

8109.90 alt pozisyonu, ağırlıkça 1 kısımdan az hafniyum ila 500 
kısım zirkonyum içeren diğer zirkonyum eşyalarını ayrı olarak 
sağlamak amacıyla 8109.91 ve 8109.99 yeni alt pozisyonlarını 
oluşturmak üzere alt pozisyonlara ayrılmıştır. 
 
Basel Sözleşmesi Sekretaryası tarafından sözleşme kapsamında 
kontrol altında tutulan bizmut içeren mineral atık ve hurdaların 
uluslararası hareketine ilişkin izleme verilerini iyileştirme 
önerisinin bir sonucu olarak kabul edilen değişiklik. 

8112.31 
8112.39 

ex8112.92 
ex8112.99 

Heading 81.12 has been further subdivided to create 
new subheadings 8112.31 and 8112.39 to specifically 
cover hafnium unwrought; waste and scrap; powders 
and other forms. This resulted in the movement of some 
products from Subheadings 8112.92 and 8112.99 to 

81.12 pozisyonu, özellikle işlenmemiş hafniyumu kapsayacak 
şekilde yeni 8112.31 ve 8112.39 alt pozisyonlarını oluşturmak 
amacıyla alt bölümlere ayrılmıştır; atık ve hurda; tozlar ve diğer 
formlar. Bu, bazı ürünlerin 8112.92 ve 8112.99 alt 
pozisyonlarından 8112.3 alt pozisyonuna taşınmasıyla 



 

subheading 8112.3.Amendment adopted as a result of 
the proposal by the Secretariat of the Basel Convention 
to enhance monitoring the international movement of 
hafnium controlled under the Convention. 

sonuçlanmıştır. Basel Sözleşmesi Sekretaryası tarafından 
sözleşme kapsamında kontrol altında tutulan hafniyumun 
uluslararası hareketine ilişkin izleme verilerini iyileştirme 
önerisinin bir sonucu olarak kabul edilen değişiklik. 

8112.41 
8112.49 

ex8112.92 
ex8112.99 

Heading 81.12 has been further subdivided to create 
new subheadings 8112.41 and 8112.49 to specifically 
cover rhenium unwrought; waste and scrap; powders 
and other forms. 
 
This resulted in the movement of some products from 
Subheadings 8112.92 and 8112.99 to new subheading 
8112.4. 
 
Amendment adopted as a result of the proposal by the 
Secretariat of the Basel Convention to enhance 
monitoring the international movement of rhenium 
controlled under the Convention. 

81.12 pozisyonu, özellikle işlenmemiş renyumu kapsayacak 
şekilde yeni 8112.41 ve 8112.49 alt pozisyonlarını oluşturmak 
amacıyla alt bölümlere ayrılmıştır; atık ve hurda; tozlar ve diğer 
formlar. 
 
Bu, bazı ürünlerin 8112.92 ve 8112.99 alt pozisyonlarından 
8112.4 yeni alt pozisyonuna taşınmasıyla sonuçlanmıştır. 
 
Basel Sözleşmesi Sekretaryası tarafından sözleşme kapsamında 
kontrol altında tutulan renyumun uluslararası hareketine ilişkin 
izleme verilerini iyileştirme önerisinin bir sonucu olarak kabul 
edilen değişiklik. 

8112.61 
8112.69 

8107.30 
8107.20 
8107.90 

Creation of new subheadings 8112.61 and 8112.69 to 
specifically cover cadmium waste and scrap and other 
forms following the deletion of heading 81.07 because 
of low volume of trade. 
 
This entails the transfer of products of heading 81.07 to 
new subheadings 8112.61 and 8112.69 to provide for 
waste and scrap of cadmium and articles thereof. 

Düşük ticaret hacmi nedeniyle 81.07 pozisyonunun silinmesini 
müteakip özellikle kadmiyum atık ve hurdaları ve diğer formları 
kapsayacak şekilde 8112.61 ve 8112.69 yeni alt pozisyonlarının 
oluşturulması. 
 
Bu, kadmiyum ve kadmiyum atık ve hurdalarını sağlamak için 
81.07 pozisyonundaki ürünlerin 8112.61 ve 8112.69 yeni alt 
pozisyonlarına transferini gerektirir. 

8112.92 
8112.99 

ex8112.92 
ex8112.99 

Subheading 8112.92 and 8112.99 has been subdivided 
to create new subheadings 8112.3 and 8112.4 to 
provide separately for hafnium and rhenium 
respectively. 
 
This resulted in the movement of some goods from 

8112.92 ve 8112.99 alt pozisyonları, sırasıyla hafniyum ve 
renyum için ayrı ayrı sağlamak üzere yeni 8112.3 ve 8112.4 alt 
pozisyonlarını oluşturmak üzere alt bölümlere ayrılmıştır. 
 
Bu, bazı eşyaların 8112.92 ve 8112.99 Alt pozisyonlarından 
sırasıyla 8112.3 ve 8112.4 yeni alt pozisyonlarına taşınmasıyla 
sonuçlanmıştır. 



 

Subheadings 8112.92 and 8112.99 to new subheadings 
8112.3 and 8112.4 respectively. 

8414.60 
8414.70 
8414.80 
8414.90 

ex 8414.60 
ex 8414.60 
ex 8414.80 
ex 8421.39 
ex 8414.80 

8414.90 
ex 8421.99 

The amendment to heading 84.14 and creation of new 
subheading 8414.70 to facilitate the monitoring and 
control of dual use items (gas-tight biological cabinets) 
entails the transfer of certain hoods and filtering or 
purifying machinery and apparatus for gasses from 
subheadings 8414.60, 8414.80 and 8421.39, 
respectively, to subheading 8414.70.  
 
Consequently, parts of the particular machines of 
current subheading 8421.39 are transferred from 
subheading 8421.99 to subheading 8414.90.  

84.14 pozisyonundaki değişiklik ve çift kullanımlı eşyaların (gaz 
geçirmez biyolojik kabinler) izlenmesini ve kontrolünü 
kolaylaştırmak için yeni 8414.70 alt pozisyonunun oluşturulması, 
8414.60, 8414.80 ve 8421.39 alt pozisyonlarındaki bazı 
davlumbazların ve gazlar için filtreleme veya arıtma makine ve 
cihazlarının transferini gerektirir. sırasıyla 8414.70 alt 
pozisyonuna. 
 
Sonuç olarak, mevcut 8421.39 alt pozisyonunda yer alan belirli 
makinelerin parçaları 8421.99 alt pozisyonundan 8414.90 alt 
pozisyonuna transfer edilir.  

8418.10 
8418.50 

8418.10 
ex 8418.50 
ex8418.50 

The amendment of the text of subheading 8418.10 
concerning combined refrigerator-freezers fitted with 
separate drawers or combinations of doors and drawers, 
entails the transfer those machines from subheadings 
8418.50.  

8418.10 alt pozisyonundaki ayrı çekmeceli veya kapı ve çekmece 
kombinasyonlu kombine soğutucu-donduruculara ilişkin metin 
değişikliği, bu makinelerin 8418.50 alt pozisyonlarından 
transferini gerektirir. 

8419.12 
8419.19 

ex8419.19 
ex8419.19 

New subheading 8419.12 has been created for solar 
water heaters.  

Güneş enerjili su ısıtıcıları için yeni 8419.12 alt pozisyonu 
oluşturulmuştur. 

8419.33 
8419.34 
8419.35 
8419.39 

ex8419.31 
ex8419.32 
ex8419.39 
ex8419.31 
ex8419.32 
ex8419.39 

New subheading 8419.33 has been created to facilitate 
the monitoring and control of dual use items 
(lyophilisation apparatus, freeze drying units and 
sprays). As a consequence, subheadings 8419.31 and 
8419.32 have been modified and renumbered as new 
subheadings 8419.34 and 8419.35. 

Çift kullanımlı ürünlerin (liyofilizasyon aparatları, dondurarak 
kurutma üniteleri ve spreyler) izlenmesini ve kontrolünü 
kolaylaştırmak amacıyla yeni 8419.33 alt pozisyonu 
oluşturulmuştur. 
 
Sonuç olarak, 8419.31 ve 8419.32 alt pozisyonları değiştirilmiş ve 
yeni 8419.34 ve 8419.35 alt pozisyonları olarak yeniden 
numaralandırılmıştır. 

8421.32 
8421.39 

ex8421.39 
ex8421.39 

New subheading 8421.32 has been created for catalytic 
converters and particulate filters for motor vehicles to 
monitor and keep abreast of the efforts being made in 
the field of environmental protection. 

Çevre koruma alanında yapılan çalışmaları izlemek ve takip etmek 
için motorlu taşıtlar için katalitik konvertörler ve partikül filtreleri 
için 8421.32 yeni alt pozisyonu oluşturulmuştur. 



 

8421.99 ex8421.99 

The amendment to heading 84.14 and creation of new 
subheading 8414.70 to facilitate the monitoring and 
control of dual use items (gas-tight biological cabinets) 
entails the transfer of certain filtering or purifying 
machinery and apparatus for gasses from subheading 
8421.39 to subheading 8414.90.  

84.14 pozisyonundaki değişiklik ve çift kullanımlı eşyaların (gaz 
geçirmez biyolojik kabinler) izlenmesini ve kontrolünü 
kolaylaştırmak için yeni 8414.70 alt pozisyonunun oluşturulması, 
gazlar için belirli filtreleme veya arıtma makine ve cihazlarının 
8421.39 alt pozisyonundan 8414.90 alt pozisyonuna transferini 
gerektirir. 

8428.70 
8428.90 

ex8428.90 
ex8428.90 

New subheading 8428.70 has been created to facilitate 
the monitoring and control of dual use items (industrial 
robots).  

Çift kullanımlı öğelerin (endüstriyel robotlar) izlenmesini ve 
kontrolünü kolaylaştırmak için yeni 8428.70 alt pozisyonu 
oluşturulmuştur. 

8438.80 ex8438.80 

Heading 84.38 has been narrowed by excluding 
machinery for the extraction or preparation of microbial 
fats and oils and subheading 8479.20 has been 
expanded to cover machinery for the extraction or 
preparation of microbial fats and oils.  

84.38 pozisyonu, mikrobiyal katı ve sıvı yağların ekstraksiyonu 
veya hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar hariç tutularak 
daraltılmıştır ve 8479.20 alt pozisyonu, mikrobiyal katı ve sıvı 
yağların ekstraksiyonu veya hazırlanmasına mahsus makinaları 
kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

8441.80 ex8441.80 
The scope of subheading 8441.80 has been narrowed 
due to the transfer of goods to the new heading 84.85 
for 3D printers.  

8441.80 alt pozisyonunun kapsamı, 3D yazıcılar için yeni 84.85 
pozisyonuna mal transferi nedeniyle daraltılmıştır. 



 

8462.11 
8462.19 
8462.22 
8462.23 
8462.24 
8462.25 
8462.26 
8462.29 
8462.32 
8462.33 
8462.39 
8462.42 
8462.49 
8462.51 
8462.59 
8462.61 

ex8462.10 
ex8462.10 
ex8462.21 
ex8462.29 
ex8462.21 
ex8462.21 
ex8462.21 
ex8462.21 
ex8462.21 
ex8462.29 
ex8462.31 
ex8462.39 
ex8462.31 
ex8462.39 
ex8462.41 
ex8462.99 
ex8462.49 
ex8462.99 
ex8462.10 
ex8462.21 
ex8462.31 
ex8462.41 
ex8462.10 
ex8462.29 
ex8462.39 
ex8462.49 
ex8462.10 
ex 8462.21 
ex8462.29 
ex8462.31 
ex8462.39 
ex8462.41 
ex8462.49 
ex8462.91 

Heading 84.62 has been amended as a result of 
amendments to the existing subheadings and the 
creation of new subheadings to reflect the technological 
developments and increasing commercial significance. 
 
The amendment to subheading 8462.1 to cover hot 
working machines only entails the transfer of cold 
working machines of subheading 8462.1 to new 
subheading 8462.6. 

Teknolojik gelişmeler ve artan ticari önemi yansıtacak şekilde 
mevcut alt pozisyonlarda yapılan değişiklikler ve yeni alt 
pozisyonların oluşturulması sonucunda 84.62 pozisyonu 
değiştirilmiştir. 
 
8462.1 alt pozisyonunda sıcak işlenen makinaları kapsayacak 
şekilde yapılan değişiklik, sadece 8462.1 alt pozisyonundaki 
soğuk iş makinalarının yeni 8462.6 alt pozisyonuna transferini 
gerektirmektedir. 



 

8462.62 
8462.63 
8462.69 
8462.90 

ex8462.10 
ex8462.21 
ex8462.29 
ex8462.31 
ex8462.39 
ex8462.41 
ex8462.49 
ex8462.99 
ex8462.10 
ex8462.21 
ex8462.29 
ex8462.31 
ex8462.39 
ex8462.41 
ex8462.49 
ex8462.99 
ex8462.10 
ex8462.21 
ex8462.29 
ex8462.31 
ex8462.39 
ex8462.41 
ex8462.49 
ex8462.99 
ex8462.10 
ex8462.21 
ex8462.29 
ex8462.31 
ex8462.39 
ex8462.41 
ex8462.49 
ex8462.91 
ex8462.99 

Heading 84.62 has been amended as a result of 
amendments to the existing subheadings and the 
creation of new subheadings to reflect the technological 
developments and increasing commercial significance. 

Teknolojik gelişmeler ve artan ticari önemi yansıtacak şekilde 
mevcut alt pozisyonlarda yapılan değişiklikler ve yeni alt 
pozisyonların oluşturulması sonucunda 84.62 pozisyonu 
değiştirilmiştir. 



 

8463.90 ex8463.90 
The scope of subheading 8463.90 has been narrowed 
due to the transfer of goods to the new heading 84.85 
for 3D printers. 

3D yazıcılar için yeni 84.85 pozisyonuna mal transferi nedeniyle 
8463.90 alt pozisyonunun kapsamı daraltılmıştır. 

8465.99 ex8465.99 
The scope of subheading 8465.99 has been narrowed 
due to the transfer of goods to the new heading 84.85 
for 3D printers. 

3D yazıcılar için yeni 84.85 pozisyonuna mal transferi nedeniyle 
8465.99 alt pozisyonunun kapsamı daraltılmıştır. 

8466.94 ex8466.94 

The scope of subheadings 8463.90 has been narrowed 
due to the transfer of goods to the new heading 84.85 
for 3D printers. Consequently, parts of particular 
machines of subheading 8463.90 are transferred from 
subheading 8466.94 to subheading 8485.90. 

8463.90 alt pozisyonlarının kapsamı, eşyanın 3D yazıcılar için 
84.85 yeni pozisyonuna aktarılması nedeniyle daraltılmıştır. Sonuç 
olarak, 8463.90 alt pozisyonunda yer alan belirli makinelerin 
parçaları 8466.94 alt pozisyonundan 8485.90 alt pozisyonuna 
transfer edilir. 

8475.29 
8475.90 

ex8475.29 
ex8475.90 

New heading 84.85 and subheadings 8485.10 to 
8485.90 have been created for machines for additive 
manufacturing (3D printers). 

Eklemeli imalat makineleri (3D yazıcılar) için yeni 84.85 pozisyonu 
ve 8485.10 ila 8485.90 alt pozisyonları oluşturulmuştur. 

8477.80 
8477.90 

ex8477.80 
ex8477.90 

The scope of these subheadings was narrowed because 
of the transfer of goods to the new heading 84.85 for 
additive manufacturing (3D printers) 

Eklemeli imalat (3D yazıcılar) için yeni 84.85 pozisyonuna mal 
transferi nedeniyle bu alt pozisyonların kapsamı daraltılmıştır. 

8479.20 
8479.20 

ex8438.80 

Heading 84.38 has been narrowed by excluding 
machinery for the extraction or preparation of microbial 
fats and oils and subheading 8479.20 has been 
expanded to cover machinery for the extraction or 
preparation of microbial fats and oils. 

84.38 pozisyonu, mikrobiyal katı ve sıvı yağların ekstraksiyonu 
veya hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar hariç tutularak 
daraltılmıştır ve 8479.20 alt pozisyonu, mikrobiyal katı ve sıvı 
yağların ekstraksiyonu veya hazırlanmasına mahsus makinaları 
kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

8479.83 
8479.81 
8479.89 
8479.90 

ex8479.81 
ex8479.89 
ex8479.81 
ex8479.89 
ex8479.90 

New subheading 8479.83 has been created to facilitate 
the monitoring and control of dual use items (cold 
isostatic presses). 

Çift kullanımlı ürünlerin (soğuk izostatik presler) izlenmesini ve 
kontrolünü kolaylaştırmak için 8479.83 yeni alt pozisyonu 
oluşturulmuştur. 



 

8485.10 
8485.20 
8485.30 
8485.80 
8485.90 

ex8463.90 
ex8477.80 
ex8475.29 
ex8479.89 
ex8441.80 
ex8465.99 
ex8479.89 
ex8466.94 
ex8475.90 
ex8477.90 
ex8479.90 

New heading 84.85 and subheadings 8485.10 to 
8485.90 have been created for machines for additive 
manufacturing (3D printers). 

Eklemeli imalat makineleri (3D yazıcılar) için yeni 84.85 pozisyonu 
ve 8485.10 ila 8485.90 alt pozisyonları oluşturulmuştur. 

8501.31 
8501.32 
8501.33 
8501.34 
8501.71 
8501.72 
8501.80 

ex8501.31 
ex8501.32 
ex8501.33 
ex8501.34 
ex8501.31 
ex8501.31 
ex8501.32 
ex8501.33 
ex8501.34 
ex8501.61 
ex8501.62 
ex8501.63 
ex8501.64 

Amendment to the Nomenclature to provide for solar 
energy products (Proposal by the International 
Renewable Energy Agency – IRENA). 

Güneş enerjisi ürünleri sağlamak için Nomenklatürde Değişiklik 
(Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı - IRENA'nın Önerisi). 

8507.80 
8507.40 
8507.80 

Subheading 8507.40 for nickel-iron accumulators has 
been deleted due to low volume of trade. 

Düşük ticaret hacmi nedeniyle nikel-demir akümülatörler için 
8507.40 alt pozisyonu çıkarılmıştır. 

8514.11 
8514.19 

ex8514.10 
ex8514.10 

New subheadings 8514.11 and 8514.19 have been 
created to facilitate the monitoring and control of dual 
use items 

Çift kullanımlı öğelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak 
için 8514.11 ve 8514.19 yeni alt pozisyonları oluşturulmuştur. 

8514.31 
8514.32 
8514.39 

ex8514.30 
ex8514.30 
ex8514.30 

New subheadings 8514.31, 8514.32 and 8514.39 have 
been created to facilitate the monitoring and control of 
dual use items 

Çift kullanımlı kalemlerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak 
için 8514.31, 8514.32 ve 8514.39 yeni alt pozisyonları 
oluşturulmuştur. 



 

8517.13 
8517.14 

ex8517.12 
ex8517.12 

New subheading 8517.13 has been created to provide 
for “Smartphones” 

“Akıllı Telefonlar” için yeni 8517.13 alt pozisyonu oluşturulmuştur. 

8517.71 
8517.79 

ex8517.70 
ex8517.70 

New subheading 8517.71 has been created to provide 
for communication antennae and their parts. 

Haberleşme antenleri ve bunların aksamlarını sağlamak için 
8517.71 yeni alt pozisyonu oluşturulmuştur. 

8519.81 
8519.50 
8519.81 

Subheading 8519.50 has been deleted due to low 
volume of trade. 

Düşük ticaret hacmi nedeniyle 8519.50 alt pozisyonu silinmiştir. 

8524.11 
8524.12 
8524.19 
8524.91 
8524.92 
8524.99 

Applicable 
subheadings, in 

particular, in 
Chapters 84, 85, 

90 and 95. 

New Note 7 to Chapter 85 and new heading 85.24 for 
flat panel display modules entail the possible transfer of 
certain products currently covered by other headings of 
the Nomenclature (such as 84.13, 84.14, 84.15, 84.17, 
84.18, 84.19, 84.21, 84.22, 84.23, 84.24, 84.31, 84.36, 
84.38, 84.41, 84.43, 84.48, 84.50, 84.51, 84.52, 84.66, 
84.73, 84.75, 84.76, 84.77, 84.78, 84.79, 84.86, 85.03, 
85.04, 85.08, 85.09, 85.10, 85.12, 85.14, 85.16, 85.17, 
85.18, 85.22, 85.29, 85.30, 85.31, 85.38, 85.43, 85.48, 
86.07, 87.08, 87.14, 87.16, 88.03, 88.05, 90.05, 90.06, 
90.07, 90.08, 90.10, 90.11, 90.12, 90.13, 90.14, 90.15, 
90.17, 90.18, 90.19, 90.20, 90.21, 90.22, 90.23, 90.24, 
90.25, 90.26, 90.27, 90.28, 90.29, 90.30, 90.31, 90.32, 
90.33, 95.03, 95.04, 95.05 and 95.06) to heading 85.24. 

85. faslın yeni 7. notu ve düz panel ekran modülleri için yeni 
85.24 pozisyonu, halihazırda tarife cetvelinin diğer 
pozisyonlarında (84.13, 84.14, 84.15, 84.17, 84.18, 84.19, 84.21, 
84.22, 84.23, 84.24, 84.31, 84.36, 84.38, 84.41, 84.43, 84.48, 
84.50, 84.51, 84.52, 84.66, 84.73, 84.75, 84.76, 84.77, 84.78, 
84.79, 84.86, 85.03, 85.04, 85.08, 85.09, 85.10, 85.12, 85.14, 
85.16, 85.17, 85.18, 85.22, 85.29, 85.30, 85.31, 85.38, 85.43, 
85.48, 86.07, 87.08, 87.14, 87.16, 88.03, 88.05, 90.05, 90.06, 
90.07, 90.08, 90.10, 90.11, 90.12, 90.13, 90.14, 90.15, 90.17, 
90.18, 90.19, 90.20, 90.21, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25, 90.26, 
90.27, 90.28, 90.29, 90.30, 90.31, 90.32, 90.33, 95.03, 95.04, 
95.05 ve 95.06 gibi) kapsanan bazı ürünlerin 85.24 pozisyonuna 
olası transferini gerektirmektedir. 

8525.81 
8525.82 
8525.83 
8525.89 

ex8525.80 
ex8525.80 
ex8525.80 
ex8525.80 

New subheadings 8525.81, 8525.82, 8525.83 and 
8525.89 and new subheading Notes 1, 2 and 3 to 
Chapter 85 have been created to facilitate the 
monitoring and control of dual use items (Television 
cameras, digital cameras and video camera recorders as 
specified in the Subheading Notes).  

8525.81, 8525.82, 8525.83 ve 8525.89 yeni alt pozisyonları ve 
85. Faslın 1, 2 ve 3 nolu yeni alt pozisyonları, çift kullanımlı 
kalemlerin (alt pozisyon notlarında belirtildiği gibi televizyon 
kameraları, dijital kameralar ve video kamera kaydediciler) 
izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. 

8529.90 

8529.90 
Applicable 

subheadings, in 
particular, in 

Chapters 84, 85, 
90 and 95. 

The second sentence of Note 2 (b) to Section XVI has 
been amended for flat panel display modules and, as a 
result entails the possible transfer of certain products 
currently covered by other headings of the 
Nomenclature (such as 84.13, 84.14, 84.15, 84.17, 
84.18, 84.19, 84.21, 84.22, 84.23, 84.24, 84.31, 84.36, 
84.38, 84.41, 84.43, 84.48, 84.50, 84.51, 84.52, 84.66, 

Bölüm XVI, not 2 (b)'nin ikinci cümlesi düz panel ekran modülleri 
için değiştirilmiştir ve sonuç olarak halihazırda tarife cetvelinin 
diğer pozisyonlarında (84.13, 84.14, 84.15, 84.17, 84.18, 84.19, 
84.21, 84.22, 84.23, 84.24, 84.31, 84.36, 84.38, 84.41, 84.43, 
84.48, 84.50, 84.51, 84.52, 84.66, 84.73, 84.75, 84.76, 84.77, 
84.78, 84.79, 84.86, 85.03, 85.04, 85.08, 85.09, 85.10, 85.12, 
85.14, 85.16, 85.17, 85.18, 85.22, 85.29, 85.30, 85.31, 85.38, 



 

84.73, 84.75, 84.76, 84.77, 84.78, 84.79, 84.86, 85.03, 
85.04, 85.08, 85.09, 85.10, 85.12, 85.14, 85.16, 85.17, 
85.18, 85.22, 85.29, 85.30, 85.31, 85.38, 85.43, 85.48, 
86.07, 87.08, 87.14, 87.16, 88.03, 88.05, 90.05, 90.06, 
90.07, 90.08, 90.10, 90.11, 90.12, 90.13, 90.14, 90.15, 
90.17, 90.18, 90.19, 90.20, 90.21, 90.22, 90.23, 90.24, 
90.25, 90.26, 90.27, 90.28, 90.29, 90.30, 90.31, 90.32, 
90.33, 95.03, 95.04, 95.05 and 95.06) to subheading 
8529.90. 

85.43, 85.48, 86.07, 87.08, 87.14, 87.16, 88.03, 88.05, 90.05, 
90.06, 90.07, 90.08, 90.10, 90.11, 90.12, 90.13, 90.14, 90.15, 
90.17, 90.18, 90.19, 90.20, 90.21, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25, 
90.26, 90.27, 90.28, 90.29, 90.30, 90.31, 90.32, 90.33, 95.03, 
95.04, 95.05 ve 95.06) kapsanan bazı ürünlerin 8529.90 alt 
pozisyonuna olası transferini gerektirmektedir. 

8539.51 
8539.52 

ex8539.90 
ex8543.70 
ex9405.10 
ex9405.20 
ex9405.30 
ex9405.40 
8539.50 

New subheadings 8539.51 and 8539.52 have been 
created to provide for light-emitting diode (LED) 
products. 

Işık yayan diyot (LED) ürünleri sağlamak için 8539.51 ve 8539.52 
yeni alt pozisyonları oluşturulmuştur. 

8539.90 
ex8539.90 
ex8543.90 
ex9405.99 

Expansion of the scope of this subheading, covering 
parts, because of the creation of the new subheading 
8539.51 

Kaplama parçalarını içeren yeni 8539.51 alt pozisyonunun 
oluşturulması nedeniyle bu alt pozisyonun kapsamının 
genişletilmesi. 

8541.41 
8541.42 
8541.43 
8541.49 

ex8541.40 
ex8541.40 
ex8541.40 
ex8541.40 

New subheadings 8541.41 to 8541.49 have been 
created to provide for solar energy products (Proposal 
by the International Renewable Energy Agency – IRENA) 

Güneş enerjisi ürünlerini sağlamak için 8541.41'den 8541.49'a 
kadar yeni alt pozisyonlar oluşturulmuştur. (Uluslararası 
Yenilenebilir Enerji Ajansı - IRENA'nın Önerisi) 

8541.51 
8541.59 

Applicable 
subheadings, in 

particular, in 
Chapters 84, 85, 
90, 93 and 95. 

The expansion of the scope of heading 85.41 to provide 
for semiconductor-based transducers entails the possible 
transfer of certain products currently covered by other 
headings of the Nomenclature (in particular, but not 
limited to, headings 84.22, 84.31, 84.43, 84.50, 84.66, 
84.73, 84.76, 85.04, 85.17, 85.18, 85.22, 85.29, 85.30, 
85.31, 85.35, 85.36, 85.37, 85.38, 85.43, 85.48, 90.25, 
90.26, 90.30, 90.31, 90.32, 90.33, 93.05, 93.06 and 
95.04) to subheadings 8541.51 and 8541.59. 

85.41 pozisyonunun kapsamının yarı iletken bazlı dönüştürücüleri 
sağlamak üzere genişletilmesi, halihazırda tarife cetvelinin diğer 
pozisyonlarında (özellikle, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; 
84.22, 84.31, 84.43, 84.50, 84.66, 84.73, 84.76, 85.04, 85.17, 
85.18, 85.22, 85.29, 85.30, 85.31, 85.35, 85.36, 85.37, 85.38, 
85.43, 85.48, 90.25, 90.26, 90.30, 90.31, 90.32, 90.33, 93.05, 
93.06 ve 95.04) kapsanan bazı ürünlerin 8541.51 ve 8541.59 alt 
pozisyonlarına olası transferini gerektirir. 



 

8543.40 
8543.70 
8543.90 

ex8543.70 
ex8543.70 
ex8543.90 

Creation of new subheading 8543.40 to provide for 
electronic cigarettes and similar personal electric 
vaporizing devices. 
 
The scope of subheading 8543.90 was narrowed 
because of the creation of new subheading 8539.51 and 
the consecutive transfer of parts to 8539.90 

Elektronik sigaralar ve benzeri kişisel elektrikli buharlaştırma 
cihazlarının sağlanması için 8543.40 yeni alt pozisyonunun 
oluşturulması. 
 
8543.90 alt pozisyonunun kapsamı, 8539.51 yeni alt 
pozisyonunun oluşturulması ve 8539.90 alt pozisyonuna ardışık 
olarak yapılan transferler nedeniyle daraltılmıştır. 

8548.00 8548.90 

The scope of the heading 85.48 has been narrowed 
because of the creation of the new heading 85.49 for 
electrical and electronical waste and scrap which cover 
inter alia the goods of the former subheading 8548.10  

85.48 pozisyonunun kapsamı, diğerlerinin yanı sıra eski 8548.10 
alt pozisyonunda yer alan eşyayı da kapsayan elektrikli ve 
elektronik atık ve hurdalar için yeni 85.49 pozisyonunun 
oluşturulması nedeniyle daraltılmıştır. 

8549.11 
8549.12 
8549.13 
8549.14 
8549.19 

ex8548.10 
ex8548.10 
ex8548.10 
ex8548.10 
ex8548.10 

Creation of new heading 85.49 for electrical and 
electronical waste and scrap, Subheading 8549.11 to 
8549.19 covers goods from the former 8548.10 These 
goods are defined in the New Subheading Note 5 which 
is identical to the deleted Note 10 to Chapter 85 

Elektrikli ve elektronik atık ve hurdalar için yeni 85.49 
pozisyonunun oluşturulması. 
 
8549.11 ila 8549.19 alt pozisyonları, eski 8548.10'dan gelen 
eşyayı kapsar. 
 
Bu eşya, 85. Faslın silinmiş 10 nolu Notu ile aynı olan Yeni Alt 
pozisyon Not 5'te tanımlanmıştır. 

8549.21 
8549.29 
8549.31 
8549.39 
8549.91 
8549.99 

Applicable 
subheadings, in 

particular, in 
Chapters 38, 70, 
71, 84, 85, 90, 91 

and 95. 

The creation of new heading 85.49 entails the possible 
transfer of certain products currently covered by other 
headings of the Nomenclature (in particular, but not 
limited to, headings 38.25, 70.01, 71.12, headings of 
Chapter 84, 85, 90, 91 and 95) to the new subheadings 
8549.21 to 8549.99. 

Yeni 85.49 pozisyonunun oluşturulması, halihazırda tarife 
cetvelinin diğer pozisyonlarında (özellikle 38.25, 70.01, 71.12 
pozisyonları, 84, 85, 90, 91 ve 95 fasıllarının pozisyonları) 
kapsanan bazı ürünlerin 8549.21 ila 8549.99 yeni alt 
pozisyonlarına olası transferini gerektirmektedir.  

8701.21 
8701.22 
8701.23 
8701.24 
8701.29 

ex8701.20 
ex8701.20 
ex8701.20 
ex8701.20 
ex8701.20 

New subheadings 8701.21 to 8701.29 have been 
created to provide for hybrid and electric vehicles. 

Hibrit ve elektrikli araçları sağlamak için 8701.21 ila 8701.29 
arasında yeni alt pozisyonlar oluşturulmuştur. 



 

8704.21 
8704.22 
8704.23 
8704.31 
8704.32 
8704.41 
8704.42 
8704.43 
8704.51 
8704.52 
8704.60 
8704.90 

ex8704.21 
ex8704.22 
ex8704.23 
ex8704.31 
ex8704.32 
ex8704.21 
ex8704.90 
ex8704.22 
ex8704.90 
ex8704.23 
ex8704.90 
ex8704.31 
ex8704.90 
ex8704.32 
ex8704.90 
ex8704.90 
ex8704.90 

New subheadings 8704.21 to 8704.23, 8704.31 to 
8704.32, 8704.41 to 8704.43, 8704.51 to 8704.52 and 
8704.60 have been created to provide for electric 
vehicles. 

Elektrikli araçlar için 8704.21 ila 8704.23, 8704.31 ila 8704.32, 
8704.41 ila 8704.43, 8704.51 ila 8704.52 ve 8704.60 yeni alt 
pozisyonları oluşturulmuştur. 

8708.22 
8708.29 

ex8708.29 
ex8708.29 

New subheading 8708.22 has been created to provide 
for windows for the motor vehicles of Chapter 87 

87. fasıldaki motorlü taşıtlar için pencereleri sağlamak üzere yeni 
8708.22 alt pozisyonu oluşturulmuştur. 

8802.11 
8802.12 
8802.20 
8802.30 
8802.40 

ex8802.11 
ex8802.12 
ex8802.20 
ex8802.30 
ex8802.40 

The scope of those subheading was narrowed because 
of the transfer of goods to the new heading 88.06 which 
has been created to provide for unmanned aircrafts 

Bu alt pozisyonların kapsamı ilgili eşyanın insansız hava araçları 
için oluşturulan yeni 88.06 pozisyonuna transferi nedeniyle 
daraltılmıştır. 



 

8806.10 
8806.21 
8806.22 
8806.23 
8806.24 
8806.29 
8806.91 
8806.92 
8806.93 
8806.94 
8806.99 

ex8802.11 
ex8802.12 
ex8802.20 
ex8802.30 
ex8802.40 
ex8802.11 
ex8802.20 
ex8525.80 
ex8802.11 
ex8802.20 
ex8525.80 
ex8802.11 
ex8802.20 
ex8525.80 
ex8802.11 
ex8802.20 
ex8525.80 
ex8802.11 
ex8802.12 
ex8802.20 
ex8802.30 
ex8802.40 

ex8525.80 
ex8802.11 
ex8802.20 
ex8525.80 
ex8802.11 
ex8802.20 
ex8525.80 
ex8802.11 
ex8802.20 
ex8525.80 
ex8802.11 
ex8802.20 

ex8525.80 
ex8802.11 
ex8802.12 
ex8802.20 
ex8802.30 
ex8802.40 
ex8525.80 

New heading 88.06 has been created to provide for 
unmanned aircraft (drones) 

İnsansız uçakları (dronelar) sağlamak için yeni 88.06 başlığı 
oluşturuldu. 



 

8807.10 
8807.20 
8807.30 
8807.90 

8803.10 
8803.20 
8803.30 
8803.90 

New heading 88.07 has been created to provide for 
parts of unmanned aircraft (drones) of new heading 
88.06, as well as parts of goods of headings 88.01 and 
88.02. The latter were covered by heading 88.03, which 
has been deleted. 

Yeni 88.07 pozisyonu, 88.06 pozisyonundaki insansız uçakların 
(dronlar) parçalarının yanı sıra 88.01 ve 88.02 pozisyonlarındaki 
eşya parçalarını sağlamak için oluşturulmuştur. İkincisi, silinmiş 
olan 88.03 pozisyonunda yer almaktadır. 

8903.11 
8903.12 
8903.19 
8903.21 
8903.22 
8903.23 
8903.31 
8903.32 
8903.33 
8903.93 
8903.99 

ex8903.10 
ex8903.10 
ex8903.10 
ex8903.91 
ex8903.91 
ex8903.91 
ex8903.92 
ex8903.92 
ex8903.92 
ex8903.99 
ex8903.99 

New subheadings 8903.1, 8903.2, 8903.3 and 8903.9 in 
heading 89.03 to provide for inflatable boats, sailboats 
and motorboats 

Şişirilebilir tekneler, yelkenli tekneler ve motorlu tekneler için 
89.03 pozisyonundaki 8903.1, 8903.2, 8903.3 ve 8903.9 yeni alt 
pozisyonların oluşturulması. 

9006.53 
9006.59 

ex9006.51 
9006.53 

ex9006.51 
9006.52 
9006.59 

Enlargement of the scope of subheading 9006.53 
because of the deletion of subheadings 9006.51 and 
9006.52 (cameras for roll films) due to low volume of 
trade. 

9006.51 ve 9006.52 alt pozisyonlarının (rulo filmler için 
kameralar) düşük ticaret hacmi nedeniyle silinmesi nedeniyle 
9006.53 alt pozisyonunun kapsamının genişletilmesi. 

9018.90 ex9018.90 

Enlargement of the scope of subheadings 9022.21 and 
9022.29 in order to cover apparatus based on the use of 
radiations other than X-rays, alpha, beta or gamma 
radiations 

X-ışınları, alfa, beta veya gama radyasyonları dışındaki 
radyasyonların kullanımına dayalı cihazları kapsayacak şekilde 
9022.21 ve 9022.29 alt pozisyonlarının kapsamının genişletilmesi. 



 

9021.109021.29 

9021.10 
ex7317.00 
ex7318.14 
ex7318.15 
ex7318.16 
ex7318.19 
ex7318.22 
ex7318.24 
ex7318.29 
ex8108.90 
9021.29 

ex7317.00 
ex7318.14 
ex7318.15 
ex7318.16 
ex7318.19 
ex7318.22 
ex7318.24 
ex7318.29 
ex8108.90 

The scope of subheading 9021.10 was enlarged because 
of the amendment to Note 2 (a) to Section XV to clarify 
the classification of base metals articles specially 
designed for use exclusively in implants in medicine, 
surgery, dentistry or veterinary sciences 

Münhasıran tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlik 
bilimlerinde implantlarda kullanılmak üzere özel olarak 
tasarlanmış adi metal eşyaların sınıflandırılmasını netleştirmek için 
XV. Bölüm 2 (a) notunda yapılan değişiklik nedeniyle 9021.10 alt 
pozisyonunun kapsamı genişletilmiştir. 

9022.21 
9022.29 

9022.21 
ex9018.90 
9022.29 

ex9018.90 

Enlargement of the scope of subheadings 9022.21 and 
9022.29 in order to cover apparatus based on the use of 
radiations other than X-rays, alpha, beta or gamma 
radiations 

X-ışınları, alfa, beta veya gama radyasyonları dışındaki 
radyasyonların kullanımına dayalı cihazları kapsayacak şekilde 
9022.21 ve 9022.29 alt pozisyonlarının kapsamının genişletilmesi. 

9027.81 
9027.89 

ex9027.80 
ex9027.80 

New subheading 9027.81 has been created to facilitate 
the monitoring and control of dual use items (Mass 
spectrometers). 

Çift kullanımlı öğelerin (Kütle spektrometreleri) izlenmesini ve 
kontrolünü kolaylaştırmak için 9027.81 yeni alt pozisyonu 
oluşturulmuştur. 

9114.90 
9114.10 
9114.90 

Deletion of subheading 9114.10 (Springs, including hair-
springs) due to low volume of trade and transfer of 
goods to subheading 9114.90 (Other clock or watch 
parts). 

9114.10 alt pozisyonunun (Yaylar, saç yaylar dahil) düşük ticaret 
hacmi ve eşyanın 9114.90 alt pozisyonuna (Diğer saat veya saat 
aksamları) aktarılması nedeniyle silinmesi. 



 

9401.31 
9401.39 
9401.41 
9401.49 
9401.91 
9401.99 

ex9401.30 
ex9401.30 
ex9401.40 
ex9401.40 
ex9401.90 
ex9401.90 

Subheadings 9401.30, 9401.40 and 9401.90 have been 
subdivided to provide separately for the products of 
these subheadings, of wood. 
 
Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
enhance the coverage of wood species in order to get a 
better picture of trade patterns. 

9401.30, 9401.40 ve 9401.90 alt pozisyonları, bu alt pozisyonda 
yer alan ahşap ürünleri ayrı ayrı sağlamak üzere alt bölümlere 
ayrılmıştır. 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) ticaret 
modellerinin daha iyi bir resmini elde etmek için ağaç türlerinin 
kapsamını genişletme önerisinin bir sonucu olarak kabul edilen 
değişiklik. 

9403.91 
9403.99 

ex9403.90 
ex9403.90 

Subheading 9403.90 has been subdivided to provide 
separately for the products of this subheading, of wood. 
 
Amendment adopted as a result of the FAO proposal to 
enhance the coverage of wood species in order to get a 
better picture of trade patterns.  

9403.90 alt pozisyonu, bu alt pozisyonda yer alan ahşap ürünleri 
ayrı ayrı sağlamak üzere alt bölümlere ayrılmıştır. 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) ticaret 
modellerinin daha iyi bir resmini elde etmek için ağaç türlerinin 
kapsamını genişletme önerisinin bir sonucu olarak kabul edilen 
değişiklik. 

9404.40 
9404.90 

ex9404.90 
ex9404.90 

Creation of new subheading 9404.40 to provide 
separately for quilts, bedspreads, eiderdowns and 
duvets, to facilitate application of the rules of origin. 

Menşe kurallarının uygulanmasını kolaylaştırmak için yorganlar, 
yatak örtüleri, kuş tüyü yorganlar ve yorganlar için ayrı ayrı 
sağlamak üzere 9404.40 alt pozisyonunun oluşturulması. 

9405.11 
9405.19 
9405.21 
9405.29 
9405.31 
9405.39 
9405.41 
9405.42 
9405.49 
9405.61 
9405.69 
9405.99 

ex9405.10 
ex9405.10 
ex9405.20 
ex9405.20 
ex9405.30 
ex9405.30 
ex9405.40 
ex9405.40 
ex9405.40 
ex9405.60 
ex9405.60 
ex9405.99 

Subheadings 9405.10 to 9405.40 and 9405.60 have 
been subdivided to provide separately for light-emitting 
diode (LED) products. 
 
At the same time, subheading 9405.41 has been created 
to provide separately for solar energy LED products 
(IRENA). 
 
The scope of subheading 9405.99 was narrowed 
because of the creation of new subheading 8539.51 and 
the consecutive transfer of parts to 8539.90. 

Işık yayan diyot (LED) ürünleri için ayrı ayrı sağlamak üzere 
9405.10 ila 9405.40 ve 9405.60 alt pozisyonları alt bölümlere 
ayrılmıştır. 
 
Aynı zamanda, güneş enerjisi LED ürünlerini (IRENA) ayrı olarak 
sağlamak üzere 9405.41 alt pozisyonu oluşturulmuştur. 
 
8539.51 yeni alt pozisyonunun oluşturulması ve parçaların 
birbirini takip eden 8539.90 alt pozisyonuna aktarılması nedeniyle 
9405.99 alt pozisyonunun kapsamı daraltılmıştır. 

9406.20 
9406.90 

ex9406.90 
ex9406.90 

Creation of new subheading 9404.20 to provide 
separately for modular building units of steel, specified 
in Note 4 to Chapter 94. 

94. faslın 4 numaralı notunda belirtilen, çelikten modüler yapı 
birimlerini ayrı ayrı sağlamak amacıyla 9404.20 alt pozisyonunun 
oluşturulması. 



 

9508.21 
9508.22 
9508.23 
9508.24 
9508.25 
9508.26 
9508.29 
9508.30 
9508.40 

ex9508.90 
ex9508.90 
ex9508.90 
ex9508.90 
ex9508.90 
ex9508.90 
ex9508.90 
ex9508.90 
ex9508.90 

The structure of heading 95.08 has been redrafted to 
provide separately, in addition to travelling circuses and 
travelling menageries, for amusement park rides and 
water park amusements, fairground amusements, and 
traveling theatres. 

Gezici sirkler ve gezici hayvanlara ek olarak eğlence parkı gezileri 
ve su parkı eğlenceleri, panayır alanı eğlenceleri ve gezici 
tiyatrolar için ayrı ayrı sağlamak üzere 95.08 pozisyonunun yapısı 
yeniden düzenlenmiştir. 

9701.21 
9701.22 
9701.29 
9701.91 
9701.92 
9701.99 

ex9701.10 
ex9701.90 
ex9701.90 
ex9701.10 
ex9701.90 
ex9701.90 

Subheadings 9701.10 and 9701.90 have been 
subdivided to provide separately for cultural articles 
based on the 100-year age criterion, to facilitate the 
monitoring their global trade and countering illicit trade 
and trafficking in cultural articles.At the same time, 
creation of new subheadings 9701.22 and 9701.92 to 
provide separately for mosaics of the kind to be cultural 
articles. 

Kültürel eşyaların küresel ticaretinin izlenmesini ve yasadışı 
ticaret ve kültürel eşya kaçakçılığına karşı mücadeleyi 
kolaylaştırmak için 100 yıllık yaş kriterine göre ayrı ayrı sağlamak 
üzere 9701.10 ve 9701.90 alt pozisyonları alt bölümlere 
ayrılmıştır.Aynı zamanda kültür eşyası türündeki mozaiklerin ayrı 
ayrı sağlanması amacıyla 9701.22 ve 9701.92 yeni alt 
pozisyonlarının oluşturulması. 

9702.10 
9702.90 

ex9702.00 
ex9702.00 

Heading 97.02 has been subdivided to provide 
separately for cultural articles based on the 100-year 
age criterion, to facilitate the monitoring their global 
trade and countering illicit trade and trafficking in 
cultural articles. 

Kültürel eşyaların küresel ticaretinin izlenmesini kolaylaştırmak ve 
yasadışı ticaret ve kültürel eşya kaçakçılığına karşı koymak için 
100 yıllık yaş kriterine dayalı olarak kültürel eşyaları ayrı ayrı 
sağlamak amacıyla 97.02 pozisyonu alt bölümlere ayrılmıştır. 

9703.10 
9703.90 

ex9703.00 
ex9703.00 

Heading 97.03 has been subdivided to provide 
separately for cultural articles based on the 100-year 
age criterion, to facilitate the monitoring their global 
trade and countering illicit trade and trafficking in 
cultural articles. 

Kültürel eşyaların küresel ticaretinin izlenmesini kolaylaştırmak ve 
yasadışı ticaret ve kültürel eşya kaçakçılığına karşı koymak için 
100 yıllık yaş kriterine dayalı olarak kültürel eşyaları ayrı ayrı 
sağlamak üzere 97.03 pozisyonu alt bölümlere ayrılmıştır. 

9705.10 
9705.21 
9705.22 
9705.29 
9705.31 
9705.39 

ex9705.00 
ex9705.00 
ex9705.00 
ex9705.00 
ex9705.00 
ex9705.00 

Heading 97.05 has been subdivided to provide 
separately for different categories of cultural articles, to 
facilitate the monitoring their global trade and 
countering illicit trade and trafficking in cultural articles. 

Farklı kültürel eşya kategorilerini ayrı ayrı sağlamak, bunların 
küresel ticaretini izlemeyi kolaylaştırmak, yasadışı ticaret ve 
kültürel eşya kaçakçılığına karşı koymak üzere 97.05 pozisyonu 
alt bölümlere ayrılmıştır. 



 

9706.10 
9706.90 

ex9706.00 
ex9706.00 

Heading 97.06 has been subdivided to provide 
separately based on the 250-year age criterion, to 
facilitate the monitoring their global trade and 
countering illicit trade and trafficking in cultural articles. 

97.06 pozisyonu, küresel ticaretlerinin izlenmesini kolaylaştırmak 
ve yasadışı ticaret ve kültürel eşya kaçakçılığıyla mücadeleyi 
kolaylaştırmak için 250 yıllık yaş kriterine göre ayrı ayrı sağlamak 
üzere alt bölümlere ayrılmıştır. 

KAYNAK: World Customs Organization.  


