VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN ÜRÜNLERE AİT GTİP LİSTESİ
0101

Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar

0102

Canlı sığırlar

0103

Canlı domuzlar

0104

Canlı koyunlar & Canlı keçiler

0105
0106

Canlı kanatlı hayvanlar (kümes hayvanları) [tavuklar, horozlar (Gallus Domesticus türü),
ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]
Diğer canlı hayvanlar

0201

Sığır eti [çiğ (taze) veya soğutulmuş]

0202

Sığır eti (dondurulmuş)

0203

Domuz eti [çiğ (taze), soğutulmuş veya dondurulmuş]

0204

Koyun veya keçi etleri [çiğ (taze), soğutulmuş veya dondurulmuş]

0205

At, eşek, katır veya bardo etleri [çiğ (taze), soğutulmuş veya dondurulmuş]

0206

Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların
yenilebilir sakatatı [çiğ (taze), soğutulmuş veya dondurulmuş]

0207

0105 tarife pozisyonunda yer alan kanatlı hayvanların (kümes
hayvanlarının) etleri ve yenilebilir sakatatı [çiğ (taze), soğutulmuş
veya dondurulmuş]
Diğer etler ve yenilebilir sakatat [çiğ (taze), soğutulmuş veya dondurulmuş]

0208
0209

0210

Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kanatlı hayvanların (kümes hayvanlarının)
yağı (eritilmemiş veya başka şekilde çıkarılmamış) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş,
tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
Et ve yenilebilir sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş), et
veya sakatatın yenilebilir unları ve kaba unları

0301

Canlı balıklar

0302

Balıklar (taze veya soğutulmuş), 0304 tarife pozisyonunda yer
alan balık filetoları ve diğer balıketleri hariç

0303

Balıklar (dondurulmuş) 0304 tarife pozisyonunda yer alan balık
filetoları ve diğer balıketleri hariç

0304

Balık filetoları ve diğer balıketleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze,
soğutulmuş veya dondurulmuş)

0305

Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), tütsülenmiş balıklar
(tütsüleme işlemi sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın), insan tüketimi
için uygun balık unları, kaba unları ve pelletleri

0306

Kabuklu hayvanlar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş,
kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), tütsülenmiş kabuklu hayvanlar (kabuklu
olsun olmasın) (tütsüleme işlemi sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın),
kabuklu hayvanlar (kabuklu) (buharda veya suda haşlanarak pişirilmiş) (soğutulmuş,
dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın), kabuklu
hayvanların insan tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletleri

Classification: Public
Classification:
Internal

0307

0308

Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş,
tuzlanmış veya salamura edilmiş), tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın)
(tütsüleme işlemi sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın), yumuşakçaların insan
tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletleri
Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar dışında kalan su omurgasızları (canlı, taze,
soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), kabuklu
hayvanlar ve yumuşakçalar dışında kalan tütsülenmiş su omurgasızları (tütsüleme işlemi
sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın), kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar
dışında kalan su omurgasızlarının insan tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletleri

0401

Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri
içermeyenler)

0402

Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri
içerenler)

0403

Yayık altı, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği
artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer
tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin veya aromalandırılmış olsun olmasın veya ilave
meyve, sert kabuklu meyve veya kakao içersin içermesin)
Peynir altı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı
maddeleri içersin içermesin), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan doğal
süt bileşenlerinden oluşan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin
içermesin)

0404

0405

Tereyağı ve süt türevli diğer katı ve sıvı yağlar; sürülebilir süt ürünleri

0406

Peynir ve pıhtılaşmış ürünler

0407

0409

Kuş ve kanatlı hayvanların (kümes hayvanlarının) yumurtaları (kabuklu) (taze, dayanıklılığı
arttırılmış veya pişirilmiş)
Kuş ve kanatlı hayvanların (kümes hayvanlarının) yumurtaları (kabuksuz) ve yumurta
sarıları (taze, kurutulmuş, buharda veya suda haşlanarak pişirilmiş, kalıplanmış,
dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış) (ilave şeker veya diğer
tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)
Bal

0410

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal yenilebilir ürünler

0502

Evcil domuzların veya yaban domuzlarının kılları ve bunların döküntüleri

0504

Hayvanların (balık dışında kalan) bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (tamamı veya
parçaları) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya
tütsülenmiş)
Kuşların tüylü veya ince tüylü derileri ve diğer kısımları, kuş tüyleri ve kuş
tüylerinin parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince tüyler
(temizlenmek, dezenfekte edilmek veya koruma amacıyla işlem görmek
dışında daha ileri işlenmemiş), kuş tüylerinin veya kuş tüylerinin parçalarının
toz ve döküntüleri
Kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, yağı alınmış, basit bir şekilde hazırlanmış
ancak şekil vermek için kesilmemiş, asit ile işlem görmüş veya jelatini alınmış), bu ürünlerin
toz ve döküntüleri

0408

0505

0506

Classification: Public
Classification:
Internal

0507

Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi ve balina dişi kılı, boynuzlar, geyik boynuzları,
toynaklar, tırnaklar, pençeler ve gagalar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış
ancak şekil vermek için kesilmemiş), bu ürünlerin toz ve döküntüleri

0508

Mercan ve benzeri materyaller (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış ancak başka
şekilde işlenmemiş), yumuşakçaların, kabuklu hayvanların veya denizkestanelerinin
kabukları ve mürekkep balığı kemiği (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış ancak
şekil vermek için kesilmemiş), bunların toz ve döküntüleri.

0510

Akamber, kunduz hayası (kastoreum), kedi miski (sivet) ve misk, kuduz böceği (kantarit),
safra (kurutulmuş olsun olmasın), eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan salgı
bezleri (guddeler) ve diğer hayvansal ürünler (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya diğer
bir şekilde geçici olarak dayanıklılığı artırılmış)

0511

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal ürünler, Fasıl 1 veya
Fasıl 3’de yer alan, insan tüketimi için uygun olmayan ölü hayvanlar

0602

Mantar miseli

1212

Arı Poleni

1213

Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, öğütülmüş, preslenmiş veya pellet
şeklinde olsun olmasın)

1214

İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca (alfalfa), üçgül, evliya otu
(korunga), yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri yemlik ürünler (pellet şeklinde olsun
olmasın): Yonca (alfalfa) kaba unu ve pelletleri dışında kalan.

1501

Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı 'lard' dâhil) ve kanatlı hayvanların (kümes
hayvanlarının) katı yağları (0209 veya 1503 tarife pozisyonlarında yer alanlar dışında kalan)
Sığır, koyun veya keçi katı yağları (1503 tarife pozisyonunda yer alanlar dışında kalan)

1502
1503

Lard stearini, sıvı lard yağı, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emülsifiye edilmemiş,
karıştırılmamış veya başka şekilde işlenmemiş)

1504

Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun
olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1505

Yapağı yağı ve bundan türevli yağlı maddeler (lanolin dâhil)

1506

Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat
kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1516

Hayvansal katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş,
ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidinize edilmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın,
fakat daha ileri işlenmemiş)
Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu
alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya
başka şekilde kimyasal olarak değiştirilmiş) (1516 tarife pozisyonunda yer alanlar hariç)

1518

1521

Ham balmumu ve diğer böcek mumları

1522

Artıklar (Degra); yağlı maddelerin veya hayvansal ve bitkisel mumların işlem görmesi
sonucunda oluşan kalıntılar

1601

Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri ürünler, esası bu ürünler olan
gıda müstahzarları

Classification: Public
Classification:
Internal

1602

Diğer hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış et, sakatat veya kan

1603

Et, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının hülasa ve
suları
Hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış balıklar, havyar ve balık yumurtalarından
hazırlanmış havyar yerine kullanılan ürünler
Hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su
omurgasızları
Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dâhil) (katı halde); ilave
aroma veya renk verici maddeler içermeyen şeker şurupları

1604
1605
1702

1806

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

1901

Malt hülasası, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, un, hububatın
kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt
hülasasının gıda müstahzarları (kakao içermeyenler veya tamamen yağının alınması
esasına göre hesaplandığında ağırlık olarak % 40'dan az kakao içerenler), tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, 0401’den 0404’e kadar olan tarife
pozisyonlarında yer alan ürünlerin gıda müstahzarları (kakao içermeyenler veya tamamen
yağının alınması esasına göre hesaplandığında ağırlık olarak % 5'den az kakao içerenler)
Pişirilmemiş makarna (doldurulmamış veya başka şekilde hazırlanmamış) (yumurta
içerenler)

1902

1904

Mısırın kabartılması veya kavrulması ile elde edilen hazırlanmış gıda
Pirinçten elde edilen hazırlanmış gıda

1905

Pastacılık ürünleri

2004

Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka şekilde hazırlanmış veya dayanıklılığı
artırılmış, dondurulmuş), (2006 tarife pozisyonunda yer alan ürünler dışında kalan)

2005

Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka şekilde hazırlanmış veya dayanıklılığı
artırılmış, dondurulmamış), (2006 tarife pozisyonunda yer alan ürünler dışında kalan)

2103

Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet verici karışımlar, hardal unu, kaba unu ve
hazırlanmış hardal — Diğer

2104

Çorbalar, et suları ve müstahzarları, homojenize kompozit gıda müstahzarları

2105

Dondurma ve yenilebilir buzlar (kakao içersin içermesin)

2106

Protein konsantreleri ve protein yapısındaki maddeler

2202

Diğer alkolsüz içecekler (2009 tarife pozisyonunda yer alan meyve ve sebze suları hariç)
(0401’den 0404’e kadar olan tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerden elde edilen katı
yağı ağırlık olarak % 0,2'den az içerenler)

2208

Likörler

Classification: Public
Classification:
Internal

2301

Et veya sakatat, balık veya kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya diğer su
omurgasızlarının insan tüketimi için uygun olmayan unları, kaba unları ve pelletleri,
donyağı tortusu

2309

Hayvan beslemesinde kullanılan türde müstahzarlar

2835

Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat)
Diğer kalsiyum fosfatlar

2922

Diğer aminoasitler (bir türden fazla oksijenli grubu içerenler dışında kalanlar) ve esterleri,
bunların tuzları

2925

Klordimeform (ISO) dışındaki diğer iminler ve türevleri, bunların tuzları

2930

Kükürtlü organik bileşikler

2932

Sadece hetero-atom oksijenli diğer heterosiklik bileşikler

2942

Diğer organik bileşikler

3001

Salgı bezlerinin (guddeler) veya diğer organların veya bunların salgılarının hülasaları (insan
kaynaklı dışında kalan)
Terapötik veya profilaktik kullanımlar için hazırlanmış hayvan maddeleri: heparin ve tuzları
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, terapötik veya profilaktik
kullanımlar için hazırlanmış heparin ve tuzları dışındaki diğer hayvan maddeleri
Antiserumlar (değiştirilmiş veya biyoteknolojik işlemlerle elde edilmiş olsun olmasın)
Hemoglobin, kan globülinleri ve serum globülinleri (değiştirilmiş veya biyoteknolojik
işlemlerle elde edilmiş olsun olmasın)
Diğer kan fraksiyonları ve immünolojik ürünler (değiştirilmiş veya biyoteknolojik işlemlerle
elde edilmiş olsun olmasın)
Teröpatik, profilaktik veya diagnostik kullanımlar için hazırlanmış hayvan kanı
Mikroorganizma kültürleri
Eczacılık Döküntüleri

3002

3006

3101

Hayvansal veya bitkisel gübreler (karıştırılmış veya kimyasal işlem görmüş olsun olmasın),
hayvansal veya bitkisel ürünlerin karıştırılması veya kimyasal işlem görmesi ile üretilen
gübreler

3105

Bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzer şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg’ı geçmeyen
ambalajlarda olanları

3204

Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın), bu fasılın
3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler
olan müstahzarlar, fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan
türde sentetik organik ürünler (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın)

3302

Sanayide ham materyal olarak kullanılan türde, koku veren maddelerin karışımları
ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dâhil),
içeceklerin imalinde kullanılan türde esası koku verici maddeler olan diğer
müstahzarlar

Classification: Public
Classification:
Internal

3501

Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri, kazein tutkalları

3502

Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında, ağırlık olarak % 80'den fazla
peyniraltı suyu proteini içeren, iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri
dâhil), albüminatlar ve diğer albümin türevleri

3503

Jelâtin [dikdörtgen (kare dâhil) yapraklar halindeki jelâtin dâhil], (yüzeyi işlenmiş veya
boyanmış olsun olmasın) ve jelâtin türevleri, katı ihtiyokol (balık tutkalı), diğer hayvansal
tutkallar (3501 tarife pozisyonunda yer alan kazein tutkalları hariç)

3504

Peptonlar ve türevleri, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
diğer proteinli maddeler ve türevleri, deri tozu (kromlanmış olsun olmasın)

3507

Peynir mayası (rennet) ve konsantreleri
Peynir mayası (rennet) ve konsantreleri dışındaki diğer enzimler veya lipoprotein lipaz
veya aspergillus alkalin proteaz
Teşhis veya laboratuvar reaktifleri (bir mesnet üzerinde), hazırlanmış teşhis veya
laboratuvar reaktifleri (bir mesnet üzerinde olsun olmasın) (3002 veya 3006 tarife
pozisyonunda yer alanlar dışında kalan), sertifikalandırılmış referans materyaller

3822

3825

Şehir Atıkları

3913

Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan diğer doğal polimerler (Aljinik asit, tuzları ve
esterleri hariç) ve değiştirilmiş doğal polimerler (örneğin, sertleştirilmiş proteinler, doğal
kauçuğun kimyasal türevleri) (ilk şekillerde)

3917

Sertleştirilmiş proteinler veya selülozik materyallerden suni bağırsaklar (sosisler ve
benzeri ürünlerin kılıfları)

4101

Sığırların (bufalo dâhil) veya tek tırnaklı hayvanların ham postları ve derileri (yaş veya
tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde dayanıklılığı
artırılmış, fakat tabaklanmamış, parşomine edilmemiş veya daha ileri işlem görmemiş)
(kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)

4102

Koyun veya kuzuların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle
edilmiş veya başka şekilde dayanıklılığı artırılmış fakat tabaklanmamış, parşomine
edilmemiş veya daha ileri işlem görmemiş) (yünlü veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)
(Fasıl 41 1 (c) notu ile hariç olanlar dışında kalan)

4103

Diğer ham postlar ve deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş
veya başka şekilde dayanıklılığı artırılmış fakat tabaklanmamış, parşomine edilmemiş veya
daha ileri işlem görmemiş) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (Fasıl 41 1
(b) veya 1 (c) notu ile hariç olanlar dışında kalan)

4205

Deri veya deri bileşiminden diğer eşyalar

4206

5101

Bağırsaktan (ipek böceği bağırsağı dışında kalan), kursaklardan, mesanelerden ve
tendonlardan eşyalar
Ham kürklü deriler (başlar, kuyruklar, pençeler ve kürkçülerin kullanımı için elverişli diğer
parçalar veya kırpıntılar dâhil) (4101, 4102 veya 4103 tarife pozisyonlarında yer alan ham
postlar ve deriler dışında kalan)
Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış)

5102

İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış)

5103

Yünün veya ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntüleri dâhil ancak
ditme suretiyle elde edilenler hariç)

4301

Classification: Public
Classification:
Internal

6701

Kuşların tüylü veya ince tüylü derileri ve diğer kısımları, kuş tüyleri, kuş tüylerinin
parçaları, ince tüyler ve bunlardan eşyalar (0505 tarife pozisyonunda yer alan ürünler ve
işlem görmüş kuş tüyü sapı ve kalın kuş tüyü dışında kalan)

7101

İşlenmiş Kültür İncileri

9508

Gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri
Diğer: panayır alanı eğlenceleri, gezici tiyatrolar

9602

İşlenmiş, sertleştirilmemiş jelatin (3503 tarife pozisyonunda yer alan jelatin hariç) ve
sertleştirilmemiş jelatinden eşyalar

9705

Zooloji, botanik, mineroloji, anatomik, tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnografik
veya nümizmatik ilgi alanının koleksiyonları ve koleksiyoncu parçaları

9930

Fasıl 1’den 24’e kadar olan tarife pozisyonlarında yer alan, uçak ve gemilere teslim edilen
ürünler
Tarifenin başka yerinde sınıflandırılan, uçak ve gemilere teslim edilen ürünler

Classification: Public
Classification:
Internal

