YAPI MALZEMELERİ LİSTESİ

Sıra No

PRODTR No

Tanım

1

20.30.11.50.00 Boya ve vernikler, akrilik ve vinil polimer esaslı (sulu ortamda dağılan ve çözülenler) (emay ve laklar dahil)

2

20.30.11.70.01 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen), alkit reçine esaslı

3

20.30.11.70.04 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen), iç cephe için olanlar

4

20.30.11.70.05 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen), dış cephe için olanlar

5

20.30.12.25.00 Boya ve vernikler (emay ve laklar dahil), polyester esaslı (susuz ortamda dağılan/çözülenler) (çözeltinin içindeki solventin ağırlığı > % 50 olanlar)

6

20.30.12.29.00 Boya ve vernikler (emay ve laklar dahil), polyester esaslı (susuz ortamda dağılan/çözülenler) (çözeltinin içindeki solventin ağırlığı > % 50 olanlar hariç)

7

20.30.12.30.00 Boya ve vernikler (emay ve laklar dahil), akrilik veya vinil polimer esaslı (susuz ortamda dağılan/çözülenler) (çözeltinin içindeki solventin ağırlığı > % 50 olanlar hariç)

8

20.30.12.70.01 Emülsiyon plastik boyalar

9

20.30.12.90.05 Yapay (inşaat) son kat boyaları

10

20.30.12.90.06 Diğer sentetik boyalar

11

20.30.12.90.08 Selülozik boyalar

12

22.21.21.53.00 Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, etilen polimerlerinden olanlar

13

22.21.21.55.00 Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, propilen polimerlerinden olanlar

14

22.21.21.57.00 Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, vinil klorür polimerlerinden olanlar

15

17

22.21.21.70.00 Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, plastikten olanlar (etilen polimerlerinden, propilen polimerlerinden ve vinil klorür polimerlerinden olanlar hariç)
Plastik tüp, boru ve hortumlar (minimum patlama basınçları 27,6 Mpa olan sert (rijit) veya esnek tüp, boru ve hortumlar, başka malzemelerle takviye edilmiş veya
22.21.29.35.00 birleştirilmiş olanlar ile bağlantı parçalı olanlar hariç)
Plastik tüp, boru ve hortumlar, bağlantı parçalı olanlar (minimum patlama basınçları 27,6 Mpa olan sert (rijit) veya esnek tüp, boru ve hortumlar, başka malzemelerle
22.21.29.37.00 takviye edilmiş veya birleştirilmiş olanlar hariç)

18

22.21.29.70.00 Plastik tüp, boru ve hortumlar için plastik bağlantı parçaları (ekleme elemanları, dirsekler, flanşlar dahil)

19

22.23.11.90.00 Zemin kaplamaları (rulo veya karo şeklinde), duvar veya tavan kaplamaları, plastikten (vinil klorür polimerlerinden olanlar hariç)

20

22.23.12.50.00 Banyo küvetleri, duş tekneleri, lavabolar, plastikten

21

22.23.12.90.00 Bideler, alafranga/alaturka tuvaletler, rezervuarlar ve benzeri sıhhi ürünler, plastikten (banyo küvetleri, duşlar ve lavabolar, klozetlerin oturak ve kapakları hariç)

22

22.23.13.00.00 Depolar, tanklar, fıçılar, orta boy dökme yük konteynerleri ve benzeri kaplar, kapasitesi > 300 litre, plastikten

23

22.23.14.50.01 Plastikten pencereler ve bunların çerçeveleri ile pervazları ve pencere eşikleri

24

22.23.14.50.02 Plastikten kapılar ve bunların çerçeveleri ile pervazları ve kapı eşikleri

25

22.23.19.50.00 Montaj ve bağlantı elemanları, kalıcı tesisat için kullanılan (inşaat malzemesi), plastikten

26

23.12.13.30.00 Çok katlı yalıtım camları

27

23.31.10.73.00 Kaldırım ve döşeme taşları ile şömine veya duvar karoları, sırlı stonewareden, yüzeyi > 90 cm² olanlar

28

23.31.10.75.00 Kaldırım ve döşeme taşları ile şömine veya duvar karoları, sırlı kaliteli topraktan, yüzeyi > 90 cm² olanlar

29

23.42.10.30.00 Eviye, vb. ile diğer sıhhi ürünler, seramikten (porselenden veya çiniden)

30

23.42.10.50.00 Başka yerde sınıflandırılmamış seramik eviyeler, lavabolar, küvetler ve diğer sıhhi ürünler

31

23.51.12.10.01 Katkılı Portland çimento (KPç)

32

23.51.12.10.02 Traslı çimento (TPç)

33

23.51.12.10.03 Uçucu küllü çimento (UKç)

34

23.51.12.10.04 Portland çimento (beyaz)

35
36

23.51.12.10.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gri portland çimentoları
Levhalar, paneller, karolar ve benzeri ürünler, asbest içermeyen selüloz lifli çimentodan ve lif (selüloz veya diğer bitkisel lifler, sentetik polimer, cam veya metalik lifler, vb.),
23.65.12.40.00 çimento veya diğer hidrolik bağlayıcıların asbest içermeyen benzeri karışımlarından yapılanlar

37

23.70.11.00.01 Traverten; yontulmuş/kesilmiş, silinmiş/tornalanmış, süslenmiş veya heykeltıraşlık çalışması yapılmış

38

23.70.11.00.02 Su mermeri; yontulmuş/kesilmiş, süslenmiş veya heykeltıraşlık çalışması yapılmış

39

23.70.11.00.04 Mermerden kurna, banyo ve lavabolar; heykeltıraşlık sanatına göre yontulmuş

40

23.70.11.00.05 Mermer; yontulmuş/kesilmiş, parlatılmış veya süslenmiş

41

23.70.11.00.06 Diğer mermer, traverten ve su mermeri; yontulmaya elverişli

42

23.70.11.00.07 Cilalanmış su mermeri, tezyin edilmiş/başka şekilde işlenmiş, yontulmamış

43

46

23.70.12.10.00 Doğal taşlardan kaldırım döşemeleri, kaldırım kenar taşları, büyük ve yassı döşeme taşları (kayağantaşından (arduvaz - kayraktaşı) olanlar hariç)
Karolar, küpler ve benzeri ürünler, dikdörtgen/kare şeklinde olsun veya olmasın, en geniş yüzeyi, kenar uzunluğu < 7 cm. olan bir karenin içine sığabilecek olanlar;
23.70.12.30.00 suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar
İşlenmiş anıt veya yapı taşları ile bunlardan yapılan ürünler, granitten (kaldırım döşeme taşları, kaldırım kenar taşları, büyük ve yassı döşeme taşları ile en geniş yüzeyi,
23.70.12.60.00 kenar uzunluğu <7 cm. olan bir karenin içine sığabilecek olan karolar, küpler ve benzeri ürünler hariç)
İşlenmiş anıt veya bina taşları ve bunlardan yapılan ürünler (en geniş yüzeyi < 7 cm² olan ve granit veya kayağantaşından (arduvaz - kayraktaşı) yapılmış karolar,
23.70.12.70.00 küpler ve benzeri ürünler hariç)

47

23.70.12.80.00 İşlenmiş kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ve kayağantaşından veya aglomera kayağantaşından ürünler

48

23.99.12.53.00 Çatı yapımında kullanılan veya su yalıtımında kullanılan keçeler, bitüm esaslı olanlar (rulolar halinde)

49

23.99.12.59.00 Bitüm esaslı diğer ürünler (rulolar halinde)

50

23.99.19.10.00 Cüruf yünü, kaya yünü (taş yünü) ve benzeri mineral yünler ile bunların karışımları (dökme, tabaka veya rulolar halinde olanlar)

51
52

23.99.19.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış taştan veya diğer mineral maddelerden ürünler
Barlar ve çubuklar, sıcak haddelenmiş, betonu güçlendirmek için kullanılanlar, demir veya alaşımsız çelikten (haddeleme sürecinde yapılan çentikli, nervürlü,
24.10.62.10.01 oluklu veya diğer deformasyona uğramış olanlar)

53

24.10.62.10.02 Barlar ve çubuklar, sıcak haddelenmiş, betonu güçlendirmek için kullanılanlar, demir veya alaşımsız çelikten (C < % 0,25, dört yüzü haddeli, pürüzsüz yüzeyli olanlar)

54

24.10.62.50.00 Sıcak haddelenmiş barlar (içi boş sondaj barları ve çubukları hariç) alaşımsız çelikten (otomat çeliğinden olanlar hariç)

55

24.10.64.10.00 Sıcak haddelenmiş yuvarlak barlar, paslanmaz çelikten
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56

58

24.10.64.30.00 Barlar ve çubuklar, paslanmaz çelikten, sadece sıcak haddelenmiş, sadece sıcak çekilmiş veya sadece kalıptan çekilmiş olanlar (dairesel kesitli olanlar hariç)
Barlar ve çubuklar, paslanmaz çelik dışındaki alaşımlı çelikten, sıcak haddelenmiş, kangal şeklinde (yatak çeliğinden, yüksek hız çeliğinden veya
24.10.65.70.00 siliko-manganez çeliğinden ürünler hariç)
Barlar (içi boş sondaj barları ve çubukları hariç), sıcak haddelenmiş, alaşımlı çelikten (paslanmaz çelikten, takım çeliğinden, siliko-manganez çeliğinden,
24.10.66.50.00 yatak çeliğinden ve yüksek hız çeliğinden olanlar hariç)

59

24.10.71.10.00 U-profiller, alaşımsız çelikten, yüksekliği ≥ 80 mm olanlar

60

24.10.71.20.00 I-profiller, alaşımsız çelikten, yüksekliği ≥ 80 mm olanlar

61

24.10.71.40.00 Diğer açık profiller, alaşımsız çelikten (sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar)

62

24.10.73.00.00 Açık profiller, diğer alaşımlı çelikten (sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar)

63

24.10.74.10.00 Levha kazıkları (palplanş), çelikten

64

24.10.74.20.00 Kaynaklı ve soğuk şekillendirilmiş profiller, çelikten

65

24.20.13.50.00 Tüpler ve borular, dairesel kesitli, soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş, dikişsiz, paslanmaz çelik dışındaki çelikten (hassas tüpler ve borular hariç

66

68

24.20.14.00.00 Tüpler ve borular, dikişsiz olanlar ve dairesel kesitli olmayanlar ile dikişsiz içi boş profillerden olanlar, çelikten
Tüpler ve borular, kaynaklı, dış çapı > 406,4 mm, çelikten (petrol veya gaz boru hatları için hat boruları ile petrol veya gaz sondajında kullanılan
24.20.23.00.00 sondaj muhafaza boruları hariç)
Tüpler ve borular, dairesel kesitli, kaynaklı, dış çapı ≤ 406,4 mm, paslanmaz çelikten (petrol veya gaz boru hatları için hat boruları ile petrol veya
24.20.33.10.00 gaz sondajı için sondaj muhafaza boruları, borular veya sondaj boruları hariç)

69

24.20.33.40.00 Hassas tüpler ve borular, dairesel kesitli, kaynaklı, dış çapı ≤ 406,4 mm, paslanmaz çelik dışındaki çelikten

70

24.20.33.70.00 Tüpler ve borular, dairesel kesitli, sıcak veya soğuk şekillendirilmiş ve kaynaklı, dış çapı ≤ 406,4 mm, paslanmaz çelik dışındaki çelikten

71

24.20.34.30.00 Tüpler ve borular, kare veya dikdörtgen kesitli, et kalınlığı ≤ 2 mm, sıcak veya soğuk şekillendirilmiş ve kaynaklı, paslanmaz çelik dışındaki çelikten

72

24.20.34.50.00 Tüpler ve borular, kare veya dikdörtgen kesitli, et kalınlığı > 2 mm, sıcak veya soğuk şekillendirilmiş ve kaynaklı, paslanmaz çelik dışındaki çelikten

73

24.20.34.70.00 Tüpler ve borular, kare veya dikdörtgen hariç, diğer dairesel kesitli olmayanlar, sıcak veya soğuk şekillendirilmiş ve kaynaklı, paslanmaz çelik dışındaki çelikten

74

77

24.20.40.50.00 Dirsek ve benzerleri, manşon, rakor ve diğer soket kaynaklı tüp ve boru bağlantı parçaları, çelikten (dökme bağlantı parçaları hariç)
Köşebentler, profiller ve diğer şekillerde olanlar; demir veya alaşımsız çelikten, soğuk işleme veya soğuk şekillendirme işlemlerinden daha ileri
24.31.10.60.00 işlem görmemiş olanlar (örn. soğuk çekme), (profil levhalar hariç)
Barlar/çubuklar, karbon içeriği % 0,9 - % 1,15 arasında olanlar, krom içeriği % 0,5 - % 2 arasında olanlar ve eğer içeriğinde bulunuyorsa molibden içeriği ≤ % 0,5 olanlar,
24.31.20.20.00 sadece soğuk şekillendirilmiş veya soğuk işlenmiş olanlar (örn. soğuk çekme) (yarı işlenmiş veya yassı haddelenmiş ürünler; kangal şeklindeki sıcak haddelenmiş barlar veya çubuklar hariç)
Barlar ve çubuklar, alaşımlı çelikten, soğuk şekillendirilmiş veya soğuk işlenmiş olanlar (örn. soğuk çekme) (paslanmaz çelikten, yüksek hız çeliğinden,
24.31.20.40.00 siliko-manganez çeliğinden, alaşımlı yatak çeliğinden ve takım çeliğinden olanlar hariç)

78

24.31.20.50.00 Profiller, paslanmaz çelik dışındaki alaşımlı çelikten, soğuk işlenmiş veya soğuk şekillendirilmiş olanlar (örn. soğuk çekme)

79
80

24.33.30.00.00 Sandviç paneller, yalıtkan dolgulu, iki duvarı yalnızca veya esas olarak demir veya çelikten profilli (nervürlü) levhadan oluşanlar (prefabrik binalar hariç)
Tüpler, borular ve içi boş profiller, dökme demirden (merkezi ısıtma radyatörlerinin profilleri ve makine parçaları gibi eşyaların tanımlanabilir parçaları haline
24.51.20.00.00 getirilen tüpler, borular ve içi boş profiller hariç)

81

24.51.30.30.00 Tüplerin ve boruların bağlantı parçaları, dövülemeyen dökme demirden

82

24.51.30.50.00 Tüplerin ve boruların bağlantı parçaları, dövülebilir dökme demirden

83

25.12.10.30.00 Kapılar, kapı eşikleri, pencereler ve bunların kasaları (çerçeveleri), demirden veya çelikten

84

25.12.10.50.00 Kapılar, kapı eşikleri, pencereler ve bunların kasaları (çerçeveleri), alüminyumdan

85

25.21.11.00.01 Demir veya çelikten radyatörler, aksam ve parçalar (ısıtma konvektörleri) (elektrikle ısıtılmayanlar)

86

25.21.11.00.04 Dökme demirden radyatörler ile bunların aksam ve parçaları (elektrikle ısıtılanlar hariç)

87

25.72.12.30.00 Silindir kilitler, bina kapıları için kullanılanlar, adi metalden

88

25.72.12.50.00 Kilitler, bina kapıları için kullanılanlar, adi metalden (silindir kilitler hariç)
Musluk, tıkaç ve valfler (eviyeler, lavabolar, bideler, su depoları vb. için olanlar) (basınç düşürücü veya yağlı hidrolik/pnömatik güç iletme valfleri, geri tepmeli valfler
28.14.12.35.00 (çek valfler), güvenlik/rölyef valfleri ile karıştırma valfleri hariç)

57
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