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DEĞİŞİKLİK TABLOSU
2014 TEBLİĞİ

2015 TEBLİĞİ

3.1 Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler.

3.1 Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları,
çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri.

3.4 Diş bakımı ürünleri.

3.4 Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş parlatma ve beyazlatma
maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları.

3.5 Aşındırıcı ürünler (zımpara bezleri, zımpara kağıtları, ponza
taşları, aşındırıcı pastalar dahil).

3.5 Aşındırıcı ürünler: zımpara bezleri, zımpara kağıtları, ponza
taşları, aşındırıcı pastalar.

3.6 Parlatma ve bakım ürünleri (deri, vinil, metal, ahşap için).

3.6 Deri, vinil, metal ve ahşap için parlatma ve bakım ürünleri: cilalar,
bakım kremleri, cilalama amaçlı vaks.

4.1 Sınai amaçlı yağlar, gresler (kesme sıvıları, toz emici-ıslatıcı ve
bağlayıcı maddeler dahil).

4.1 Sınai amaçlı yağlar, gresler, kesme sıvıları, toz emici-ıslatıcı ve
bağlayıcı maddeler.

4.2 Katı yakıtlar (odun dahil).

4.2 Katı yakıtlar: kömürler, odun.

4.3 Sıvı ve gaz yakıtlar ile bunların kimyasal olmayan katkıları.

4.3 Sıvı ve gaz yakıtlar: benzin, mazot, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal
gaz, fueloil ile bunların kimyasal olmayan katkıları.

5.1 İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler,
kimyasal elementler.

5.1 İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi ve veterinerlik amaçlı
kimyasal ürünler, tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal reaktif
maddeler.

5.2 Tıbbi ve veterinerlik amaçlı olan ya da olmayan diyet maddeleri; 5.2 Tıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanıma uygun diyetetik maddeler;
besin takviyeleri, zayıflatıcı ürünler; bebek mamaları; tıbbi amaçlı diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; zayıflama amaçlı tıbbi
bitkiler ve bitkisel içecekler.
müstahzarlar; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı
bitkisel içecekler.
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5.3 Diş hekimliği için ürünler (aletler/cihazlar hariç).

5.3 Diş hekimliği için ürünler (aletler/cihazlar hariç) : diş dolgu
maddeleri, diş kalıbı alma maddeleri, protez ve yapay diş yapıştırma ve
tamir maddeleri.

5.4 Hijyen sağlayıcı ürünler (pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar,
pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden mamul çocuk bezleri).

5.4 Hijyen sağlayıcı ürünler: pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar,
pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden mamul çocuk bezleri.

6.3 Barınma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma, çevreleme, 6.3 Barınma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma, çevreleme,
depolama, yerleştirme veya inşaat amaçlarıyla yapılmış metalden depolama, yerleştirme amaçlı metalden malzemeler ve araçlar:
malzemeler ve araçlar (metalden portatif merdivenler dahil).
metalden mamul yapılar, metalden inşaat iskeletleri ve dikmeleri,
metal kutular, metal ambalajlar, alüminyum folyo, metalden çitler,
korkuluklar, metalden tüpler, metal kaplar, madeni depolar, metal
nakliye sandıkları, metal portatif merdivenler.
6.9 Metalden mamul işaretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tanıtma 6.9 Metalden mamul işaretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tanıtma
amaçlı malzemeler (tabelalar, panolar, plakalar dahil).
amaçlı malzemeler: tabelalar, panolar, plakalar, metalden ışıksız trafik
yönlendirme işaretleri.
6.10 Metalden mamul sıvı veya gaz nakli amaçlı borular ve bunların
bağlantı parçaları (metalden vanalar; sondaj boruları dahil).

6.10 Metalden mamul sıvı veya gaz nakli amaçlı borular, sondaj
boruları ve bunların bağlantı parçaları: metalden vanalar, manşonlar,
dirsekler, klipsler, uzatmalar.

6.12 Metalden mamul demiryolu malzemeleri.

6.12 Metalden mamul demiryolu malzemeleri: raylar, ray bağlantıları,
makaslar.

7.1 Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin 7.1 Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin
işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için makineler, takım tezgahları ve işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için makineler, takım tezgahları ve
bu amaçla kullanılan endüstriyel robotlar.
bu amaçla kullanılan endüstriyel robotlar, üç boyutlu yazıcılar.
7.2 İş makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar.

7.2 İş makineleri: dozerler, kepçeler, ekskavatörler, yol yapım ve
kaplama makinaları, sondaj makinaları, kaya delme makinaları,
süpürme makinaları ve aynı işleve sahip robotik mekanizmalar.
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7.3 Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri, aynı işleve sahip robotik 7.3 Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri: asansörler, yürüyen
mekanizmalar (asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler dahil).
merdivenler, vinçler, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar.
7.5 Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar,
bunların parçaları ve tertibatları, kara taşıtlarında kullanılan ve bu
sınıfta yer alan parçalar.

7.5 Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar,
bunların parçaları ve tertibatları: hidrolik, pnömatik kontroller, kara
taşıtları için olanlar hariç frenler, balatalar, krank milleri, dişliler,
silindirler, pistonlar, türbinler, filtreler; kara taşıtlarında kullanılan ve
bu sınıfta yer alan parçalar: taşıtlar için yağ, yakıt ve hava filtreleri,
egzozlar, egzoz manifoldları, silindirler, silindir başları, pistonlar,
karbüratörler, yakıt dönüşüm cihazları, enjektörler, yakıt tasarruf
cihazları, pompalar, valfler, marşlar, dinamolar, bujiler.

8.3 Tıraş, epilasyon, manikür, pedikür, güzellik amaçlı kişisel bakım
için kullanılan bu sınıfa dahil alet ve cihazlar (saç düzleştirici ve
kıvırıcı cihazlar, makaslar dahil).

8.3 Güzellik amaçlı ve kişisel bakım için kullanılan bu sınıfa dahil
aletler: tıraş, epilasyon, manikür, pedikür aletleri, saç düzleştirme ve
kıvırma amaçlı el aletleri, makaslar.

8.4 Makine, cihaz ve taşıt onarımı, inşaat, ziraat, bahçecilik ve 8.4 Makine, cihaz ve taşıt onarımı, inşaat, ziraat, bahçecilik ve
ormancılıkla ilgili elle çalışan (motorsuz) aletler.
ormancılıkla ilgili elle çalışan (elektrikli olmayan ve motorsuz) aletler.
9.1 Bilimsel amaçlı ve laboratuarda kullanım amaçlı olanlar dahil
ölçme aletleri, cihazları, göstergeler ve laboratuarlarda kullanılan
malzemeler.

9.1 Bilim, denizcilik, topoğrafya, meteoroloji, sanayide ve
laboratuvarda kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları:
tıbbi amaçlı olmayan termometreler, barometreler, ampermetreler,
voltmetreler, nem ölçerler, test cihazları, teleskoplar, periskoplar,
pusulalar; taşıt göstergeleri; laboratuvarlarda kullanılan malzemeler:
mikroskoplar, büyüteçler, deney malzeme ve cihazları.

9.2 Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi
(reprodüksiyonu) için cihazlar (veri işlem, haberleşme ve çoğaltma
amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları dahil).

9.2 Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi
(reprodüksiyonu) için cihazlar: kameralar, fotoğraf makineleri,
televizyonlar, videolar, cd-dvd kayıt ve oynatıcı cihazlar, mp3 çalar,
bilgisayarlar, masa üstü-tablet bilgisayarlar, mikrofonlar, hoparlörler,
kulaklıklar; haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar
çevre donanımları: cep telefonları ve bunların kılıfları, sabit telefonlar,
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telefon santralleri, bilgisayar yazıcıları, tarayıcılar, fotokopi
makineleri.
9.6 Makine ve cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar.

9.6 Makine ve cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar: yarı
iletkenler, elektronik devreler, entegreler, yongalar (çipler), diyotlar,
transistörler, manyetik kafalar, saptırıcılar; elektronik kilitler,
fotoseller, elektronik açma kapama mekanizmaları, algılayıcılar
(sensörler).

9.10 Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları 9.10 Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları
ve araçları (elektrik, elektronikte kullanılan kablolar ve güç kaynakları; ve araçları: fişler, buatlar, anahtarlar, şalterler, sigortalar, balastlar,
piller, aküler dahil).
starterler, elektrik panoları, rezistanslar, soketler, transformatörler,
adaptörler, şarj cihazları, elektrikli ziller, elektrik, elektronikte
kullanılan kablolar, piller, aküler.
10.3 Tıbbi ortopedik malzemeler.

10.3 Tıbbi ortopedik malzemeler: tıbbi korseler, ortopedik ayakkabılar,
elastiki ve destekleyici bandajlar.

11.2 Isıtma ve buhar üretme tesisatı için cihazlar (katı, sıvı, gaz yakıtlı
ve elektrikli sobalar, kuzineler dahil).

11.2 Katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli ısıtma amaçlı cihazlar:
kombiler, boylerler, kaloriferler petekleri, eşanjörler, sobalar,
kuzineler; güneş enerjisi kollektörleri.
11.3 Buhar, gaz ve sis (duman) üreteçleri (jeneratörleri): buhar
jeneratörleri (kazanları), asetilen jeneratörleri, oksijen jeneratörleri,
nitrojen jeneratörleri.

11.5 Pişirme, kurulama ve kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla 11.6 Pişirme, kurulama ve kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla
çalışan aletler, makineler ve cihazlar (elektrikli çamaşır kurutucuları, çalışan aletler, makineler ve cihazlar: fırınlar, elektrikli tencereler,
saç kurutucuları ve el kurutma cihazları dahil).
elektrikli su kaynatıcıları, mangallar, barbeküler, elektrikli çamaşır
kurutucuları, saç kurutucuları ve el kurutma cihazları.
11.6 Sıhhi tesisat, vitrifiye ürünleri; musluklar, duş takımları, klozet iç

11.7 Sıhhi tesisat ürünleri: musluklar, duş takımları, klozet iç
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takımları, banyo-duş kabinleri, küvetler, evyeler, lavabolar.

takımları, banyo-duş kabinleri, küvetler, klozetler, evyeler, lavabolar.

12.1 Motorlu kara taşıtları ve bu taşıtlar için motorlar, parçalar
(motosikletler, mobilet dahil).

12.1 Motorlu kara taşıtları (motosikletler, mobilet dahil) ve bu taşıtlar
için motorlar, kavramalar ve transmisyon bağlantıları, transmisyon
kayışları ve zincirleri, dişliler, frenler, fren disk ve balataları, şasiler,
kaportalar, süspansiyonlar, darbe emiciler, şanzımanlar, direksiyonlar,
jantlar.

16.4 Basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar,
afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar).

16.4 Basılı yayınlar, basılı evrak: kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar,
irsaliyeler, gelir makbuzları, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler,
tablolar, çıkartmalar, pullar.

16.5 Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar
için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç; kırtasiye tipi kağıt
ürünler ve yapıştırıcılar dahil).

16.5 Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar
için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç): kırtasiye tipi kağıt
ürünler, yapıştırıcılar, kalemler, silgiler, kırtasiye tipi bantlar, el işi için
karton, yazı kağıtları, kopyalama kağıtları, yazarkasa kağıt ruloları,
çizim aletleri, kara tahtalar, resim boyaları.

17.2 Yalıtım (izolasyon), dolgu ve tıkama malzemeleri (derz dolguları,
contalar, o-ringler dahil, motor ve silindir contaları hariç).

17.2 Yalıtım, dolgu ve tıkama malzemeleri: yalıtım amaçlı kullanılan
boyalar, yalıtım için kumaşlar, yalıtım amaçlı bantlar, yalıtım için
örtüler, derz dolguları, contalar, o-ringler ( motor ve silindir contaları
hariç).

18.2 Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul
taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar (çantalar, deri veya
kösele kutular ve sandıklar, anahtarlıklar dahil).

18.2 Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul
taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar: çantalar,
cüzdanlar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtar muhafazaları,
bavullar, valizler.

19.1 İnşaat, yol yapımı, tamirat, kaplama amaçlarıyla kullanılan kum,
çakıl, mıcır, asfalt, zift, çimento, alçı gibi malzemeler.

19.1 Bu sınıfa dahil biçimlendirilmemiş halde malzemeler: kum, çakıl,
mıcır, asfalt, zift, çimento, kireç, alçı, sıva, beton, blok mermer.

19.2 Beton, alçı, toprak, kil, doğal ve yapay taş, ahşap, plastik veya

19.2 Beton, alçı, toprak, kil, taş, mermer, ahşap, plastik veya sentetik
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sentetik malzemelerden imal edilmiş ve şekil almış yapı/inşaat/yol
yapımı ve benzer amaçlı malzemeler, metalden olmayan
binalar/yapılar, yapı elemanları, taşınabilir bu malzemelerden yapılar,
direkler, bariyerler (ahşap ve sentetik malzemeden kapı ve pencereler
dahil).

malzemelerden imal edilmiş ve şekil almış yapı/inşaat/yol yapımı ve
benzer amaçlı malzemeler: metalden olmayan binalar/yapılar, yapı
elemanları, direkler, bariyerler, tabii veya sentetik ısı ile
yapıştırılabilen kaplamalar, çatılar için ziftli kartonlar, ziftli
kaplamalar, ahşap ve sentetik malzemeden kapı ve pencereler.

19.5 Tabaka veya şerit halinde tabii veya sentetik yüzey kaplamaları,
ısı ile yapıştırılabilen sentetik kaplamalar; çatılar için ziftli kartonlar;
ziftli kaplamalar.
20.9 Tahta, mum, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil 20.9 Tahta, mantar, kamış, bambu, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina
süs ve dekorasyon eşyaları.
kemiği, istiridye kabuğu, kehribar, sedef, lületaşı, balmumu, plastik
veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları:
biblolar, duvara asılan süsler, heykeller.
20.13 Bambu perdeler, stor perdeler, şerit perdeler, dekorasyon amaçlı
boncuklu perdeler; perde kopçaları, perde halkaları, perde kancaları,
perde çubukları.

20.13 Bambu perdeler, stor perdeler (iç mekan), şerit perdeler,
dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler; perde kopçaları, perde
halkaları, perde kancaları, perde çubukları.

21.1 Elektriksiz temizlik aletleri gereçleri (boya fırçaları hariç fırçalar,
çelik talaşları, süngerler, çelik yünleri, üstüpüler, tekstilden mamul
temizleme ve silme bezleri, bulaşık eldivenleri, elektrikli olmayan
cilalama makineleri, halı süpürgeleri, sopalı yer paspasları, makine
parçası olmayan elektrikli fırçalar dahil).

21.1 Elektriksiz temizlik aletleri ve gereçleri: boya fırçaları hariç
fırçalar, çelik talaşları, süngerler, çelik yünleri, üstüpüler, tekstilden
mamul temizleme ve silme bezleri, bulaşık eldivenleri, elektrikli
olmayan cilalama makineleri, halı süpürgeleri, sopalı yer paspasları.

21.3 Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, bu sınıfta yer alan
ve elektrikle çalışmayan ev ve mutfak gereçleri, kap kacak.

21.3 Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, bu sınıfta yer alan
ve elektrikle çalışmayan ev ve mutfak gereçleri (çatal, bıçak, kaşıklar
hariç): yemek servis takımları, kap-kacak, şişe açacakları, saksılar,
pipetler, elektriksiz pişirme aletleri.

21.5 Ev hayvanları için kafesler ve malzemeler, evlerde kullanılan
bitki ve hayvan yetiştirme yerleri (akvaryumlar, vivaryumlar,

21.5 Ev hayvanları
terraryumlar.
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için

kafesler,

akvaryumlar,

vivaryumlar,

terraryumlar).
21.6 Camdan, porselenden, seramikten, kilden süs ve dekorasyon
eşyaları (vazolar dahil).

21.6 Camdan, porselenden, seramikten, kilden süs ve dekorasyon
eşyaları: heykeller, biblolar, vazolar.

21.7 Fare kapanları, haşerat tuzakları, sinek yakalayıcılar, sinek
raketleri, tuvalet taşı delikleri için kapaklar (sinek ve haşeratı kovucu
veya yok edici elektrikli cihazlar dahil).

21.7 Fare kapanları, haşerat tuzakları, sinek ve haşeratı kovucu veya
yok edici elektrikli cihazlar, sinek yakalayıcılar, sinek raketleri.

21.11 Spor müsabakalarında verilen kupalar.
24.2 Ev tekstil ürünleri; perdeler, yatak örtüleri, nevresimler, çarşaflar,
yastık kılıfları, battaniyeler, yorganlar, havlular.

24.2 Ev tekstil ürünleri: perdeler, yatak örtüleri, nevresimler, çarşaflar,
yastık kılıfları, battaniyeler, yorganlar, havlular.

25.1 Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış içdış giysiler, çoraplar.

25.1 Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış içdış giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler.

25.2 Ayak giysileri.

25.2 Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler.

25.3 Baş giysileri.

25.3 Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler.

26.4 Takma saçlar ve saç aksesuarları, bigudiler.

26.4 Saç tokaları, saçı bağlamak için halkalar, taçlar, değerli metalden
olmayan saç süsleri, takma saçlar, postişler, elektrikli veya elektriksiz
bigudiler.

28.4 Jimnastik ve spor aletleri ile malzemeleri.

28.4 Bu sınıfa dahil jimnastik ve spor aletleri; olta takımları, yapay
balık yemleri, avcılık ve balıkçılık için tuzaklar.

30.3 Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar.

30.3 Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça,
pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli
tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül.
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30.14 Hububat (tahıl) ve mamulleri.

30.14 Hububattan (tahıl) imal edilmiş çerezler, patlamış mısır, yulaf
ezmeleri, mısır cipsleri, kahvaltılık hububat ürünleri, işlemden
geçirilmiş buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç.

31.1 Tarım ürünleri, bahçecilik ürünleri ve tohumlar.

31.1 İşlenmemiş tarım ve bahçecilik ürünleri, tohumlar.

33.1 Alkollü içecekler (biralar hariç).

33.1 Alkollü içecekler (biralar hariç): Şaraplar, rakılar, viskiler,
likörler, alkol içeren kokteyller.

34.1 Tütün ve tütün mamulleri.

34.1 Tütün, çiğneme tütünleri, sigaralar, purolar.

34.2 Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, tütün içenlere
mahsus malzemeler (pipolar, puro ve sigara ağızlıkları küllükler, tütün
kutuları, sigara sarmak için cep aletleri, sigara kağıtları, nargileler,
çakmaktaşları, çakmaklar dahil).

34.2 Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, tütün içenlere
mahsus malzemeler: pipolar, puro ve sigara ağızlıkları, küllükler, tütün
kutuları, sigara sarmak için aletler, sigara kağıtları, nargileler,
çakmaktaşları, çakmaklar.

35.4 Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri.
39.1 Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve kara, deniz ve hava
taşıtlarının kiralanması hizmetleri (tur düzenleme, seyahat için yer
ayarlama, seyahat ile ilgili bilet sağlama, kurye hizmetleri dahil).

39.1 Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve kara, deniz ve hava
taşıtlarının kiralanması hizmetleri, tur düzenleme, seyahat için yer
ayarlama, seyahat ile ilgili bilet sağlama, kurye hizmetleri.

40.3 Fotografik ve sinematografik ürünlerin işlenmesi hizmetleri
(banyo, baskı ve foto gravür hizmetleri dahil).

40.3 Fotografik ve sinematografik ürünlerin işlenmesi hizmetleri,
banyo, baskı ve foto gravür hizmetleri.

42.2 Bilgisayar hizmetleri; bilgisayar programlama, bilgisayarı virüse
karşı koruma, bilgisayar sistem tasarımı, başkaları adına web
sitelerinin tasarlanması, bakımı ve güncelleştirilmesi, yazılım tasarımı,
kiralanması ve güncelleştirilmesi, internet arama motoru sağlama,
hosting, bilgisayar donanımları alanında danışmanlık, bilgisayar
donanımlarının kiralanması hizmetleri.

42.2 Bilgisayar hizmetleri: bilgisayar programlama, bilgisayarı virüse
karşı koruma, bilgisayar sistem tasarımı, başkaları adına web
sitelerinin tasarlanması, bakımı ve güncelleştirilmesi, yazılım tasarımı,
kiralanması ve güncelleştirilmesi, internet arama motoru sağlama,
hosting, bilgisayar donanımları alanında danışmanlık, bilgisayar
donanımlarının kiralanması hizmetleri.

9

