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04 
PETROL, KİMYA, LASTİK, PLASTİK VE İLAÇ

Sınıf Alt Sınıf Tanım 
    Mekanik olsun veya olmasın her çeşit dolma kalem, tükenmez 

kalem ile boya kalemi, pastel boya imalatı
06.10 Ham petrol çıkarımı
06.20 Doğalgaz çıkarımı 
09.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
  10.41.03 Beziryağı imalatı 
  15.12.10 Plastik veya kauçuk saat kayışı imalatı

  19.20.15
Petrol türevi yakıtların,  petrol gazları ve diğer hidrokarbonların 
imalatı 

  19.20.16
Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı 
(gres yağı dâhil) 

  19.20.17
Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol 
bitümeni ve diğer petrol ürünlerinin imalatı

  19.20.19

Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yağları veya 
bitümenli yağlardan elde edilen diğer karışımların üretimi (%70 
petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler dâhil, madeni 
yağlar hariç) 

20.11 Sanayi gazları imalatı
20.12 Boya maddeleri ve pigment imalatı
20.13 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.14 Diğer organik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.15 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı
20.16 Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı
20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

20.30   Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa 
mürekkebi ve macun imalatı

20.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı

20.42 Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı 
20.51 Patlayıcı madde imalatı
20.52 Tutkal imalatı
20.53 Uçucu yağların imalatı

  20.59.01

Fotografik levha ve filmlerin (hassaslaştırılmış, ışığa maruz 
kalmamış olanlar), anında baskılanan filmlerin, fotoğrafçılıkta 
kullanılan kimyasal müstahzarların ve karışımsız (saf) ürünlerin 
imalatı

20.59.03 Aktif karbon imalatı

  20.59.04
Yağlama müstahzarları (hidrolik fren sıvıları dâhil), vuruntu 
önleyici müstahzarlar ile katkı maddeleri ve antifrizlerin imalatı 

  20.59.05
Yazım ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkeplerin imalatı 
(matbaa mürekkebi imalatı hariç)

  20.59.06
Peptonlar, diğer protein maddeleri ve bunların türevlerinin ve 
deri tozlarının imalatı

  20.59.07
Laboratuvar için hazır kültür ortamları, model hamurları, 
kompozit diyagnostik reaktifler veya laboratuvar reaktifleri 
imalatı

  20.59.08
Elektronikte kullanılan macun kıvamında (dope edilmiş) olan 
kimyasal elementler ile bileşiklerin imalatı

  20.59.09
Bitirme (apreleme dâhil) maddeleri, boya hammaddesi ve benzeri 
ürünlerin sabitlenmesini veya boyayıcılığını hızlandıran boya 
taşıyıcı maddelerin imalatı

  20.59.10

Dekapaj (temizleme) müstahzarları, eritkenler, hazır 
vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler, kauçuk veya plastikler için 
plastikleştirici bileşikler ve stabilizatörler, başka yerde 
sınıflandırılmamış katalitik müstahzarlar imalatı

  20.59.12

Kimyasal olarak değiştirilmiş veya yenilemeyen hayvansal veya 
bitkisel katı ve sıvı yağlar ve yağ karışımlarının imalatı (linoksin, 
teknik ve sanayi amaçlı bitkisel sabit sıvı yağlar, sanayide 
kullanılan sıvı yağlar, vb.)



  20.59.13

Biyodizel, vb. biyoyakıt imalatı (bitkisel veya hayvansal 
yağlardan elde edilen uzun zincirli yağ asitlerinin mono alkil 
esterleri) (%70 veya daha fazla petrol yağı ile karıştırılmış 
biyodizelden ürünler hariç)

  20.59.14

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı 
(vakum tüpleri için emiciler, pirolinyitler, kazan taşı önleyici 
bileşikler, yağ emülsiyonlaştırıcıları, dökümhanelerde kullanılan 
yardımcı kimyasal ürünler ve hazır bağlayıcılar, vb.)

  20.59.15 Yangın söndürücü müstahzarları ve dolum malzemeleri imalatı
21.10 Temel eczacılık ürünleri imalatı
21.20 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı

22.11   İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden 
işlenmesi 

22.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı
22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı

22.22   Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara 
vb. paketleme malzemelerinin imalatı

22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı
22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı

  23.99.01
Asfalttan ve benzeri malzemelerden yapılan ürünlerin imalatı 
(çatı yapımında veya su yalıtımında kullanılan bitüm esaslı 
keçeler dâhil) 

  25.73.05
Plastikten kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı 
kalıpları hariç) 

26.80 Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı
27.20 Akümülatör ve pil imalatı
27.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı

  32.30.19

Spor amaçlı dağcılık, avcılık veya balıkçılık eşyalarının imalatı 
(kasklar, olta kamışları, olta iğneleri ve kancaları, otomatik olta 
makaraları, el kepçeleri, kelebek ağları, yapma balıklar, sinekler 
gibi suni yemler, kurşunlar, yapma kuşlar vb.)

  32.30.20

Spor veya açık hava oyunları için diğer eşyaların imalatı (boks 
eldiveni, spor eldiveni, yaylar, beyzbol ve golf sopaları ile top ve 
diğer eşyaları, tenis masası, raket, ağ ve topları, tozluklar, bacak 
koruyucular, şişme ve diğer havuzlar vb.)

  32.30.21 Top imalatı (beyzbol, futbol, basketbol ve voleybol için)

  32.40.05
Oyuncak bebek, kukla ve hayvanlar ile bunların giysi, parça ve 
aksesuarlarının imalatı (içi doldurulmuş olanlar hariç) 

32.40.07 Oyuncak müzik aletleri imalatı

  32.40.08
Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik 
bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dâhil)

  32.40.10

Tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebek arabaları, oyuncak trenler 
ve diğer küçültülmüş boyutlu modeller/maketler veya inşaat 
oyun takımları, yarış setleri imalatı (motorlu olanlar, pres döküm 
oyuncaklar ve plastik diğer oyuncaklar dâhil)

32.40.90 Başka yerde sınıflandırılmamış oyun ve oyuncakların imalatı 

  32.50.02

Suni uzuvlar, protez ve ortopedik ürünler ile bunların parça ve 
aksesuarlarının imalatı (suni eklem, dişçilikle ilgili bağlantı 
parçaları, ortopedik ayakkabı ve korse, diş teli, tıbbi çivi, fıtık 
bağı vb.)

  32.50.06

Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik 
tedavisinde kullanılan çimento, jel preparat, steril adhezyon 
bariyeri, dikiş malzemesi (katgüt hariç), doku yapıştırıcısı, 
laminarya, emilebilir hemostatik, vb. imalatı

  32.50.07
Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan şırınga, 
iğne, katater, kanül ve benzerlerinin imalatı

32.91 Süpürge ve fırça imalatı

  32.99.01
Terzi mankeni, el kalbur ve eleği, yapma çiçek, meyve ve 
bitkiler, şaka ve sihirbazlık benzeri eşya, koku püskürtücüleri ve 
mekanizmaları, tabut vb. eşyaların imalatı (gelin çiçeği dâhil) 

32.99.06 Peruk, takma saç, takma sakal, takma kaş vb. imalatı

  32.99.08
Tarih verme, damga, mühür veya numara verme kaşeleri, 
numeratör, elle çalışan basım aletleri, kabartma etiketleri, el 
baskı setleri, hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı 

32.99.11 Mantar can simitlerinin imalatı
32.99.13 Termos ve vakumlu kapların imalatı
32.99.14 Tebeşir imalatı (yazı, çizim veya terzi tebeşiri)
32.99.15 Suni balmumu ile suni mumların ve müstahzar mumların imalatı 
32.99.16 Yazı veya çizim tahtaları imalatı

  32.99.17
Sigara çakmakları ve diğer çakmaklar ile çabuk tutuşan 
(piroforik) alaşımların imalatı (çakmaklar için kap hacmi ≤ 
300cm3 sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtları dâhil)



  32.99.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (bağırsak (ipek 
böceği guddesi hariç), kursak ve mesaneden mamul eşyalar dâhil, 
tıbbi amaçlı steril olanlar hariç)

35.21 Gaz imalatı 

  46.71.01
Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham 
petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, 
madeni yağlar, gres yağları vb.)

  46.71.03
Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (LPG 
(bütan ve propan), tüpgaz, doğalgaz (LNG, CNG) vb. dâhil, 
şebeke üzerinden yapılanlar hariç)

47.30   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının 
perakende ticareti 

49.50 Boru hattı taşımacılığı
  52.21.12 Kara taşımacılığını destekleyici olarak gazların sıvılaştırılması

  71.12.05
Petrol ve doğalgaz çıkarım projelerine yönelik mühendislik ve 
danışmanlık faaliyetleri

  71.20.07

Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri 
(atık, yakıt, metal, mineral ve kimyasallar gibi maddelerin 
biyolojik ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb. 
ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri)

71.20.08 Su, hava vb. kirliliği konularında teknik test ve analiz faaliyetleri 

  71.20.09

Fiziksel özellikler konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri 
(metal, plastik, tekstil, beton ve diğer maddelerin mukavemeti, 
esnekliği, iletkenliği gibi fiziksel özellikleri ile gerilim, sertlik, 
darbe direnci vb. test ve analiz faaliyetleri)

72.11   Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme 
faaliyetleri

  95.29.03

Spor araç ve gereçleri ile kamp malzemelerinin bakımı ve 
onarımı (kayak, sörf tahtası, paten, raket, diğer spor ve açık hava 
oyunlarına ait eşya ve ekipmanlar) (spor ve eğlence amaçlı 
silahların onarımı hariç)

 


