
SütunGTİP                                              ÜRÜN 

1 04021030 Toz, granül veya diğer katı şekillerde olup, ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı,  % 1,5 'i geçmeyenler

2 25161100 Ham veya kabaca yontulmuş

3 26030010 Bakır cevherleri 

4 26030090 zenginleştirilmiş bakır cevherleri

5 26070010 Kurşun cevherleri ve 

6 26070020 zenginleştirilmiş kursun cevherleri (Oksid)

7 26070030 zenginleştirilmiş kursun cevherleri (Sölfür)

8 26070090 Diğer

9 26090000 Kalay cevherleri ve zenginleştirilmiş kalay cevherleri

10 26100090 Krom cevherleri ve zenginleştirilmiş krom cevherleri

11 41151000

Esası deri ve kösele veya deri veya kösele lifleri olan terkip yoluyla elde edilen levha, yaprak ve şerit halindeki deri ve köseleler 
(rulo halinde olsun olmasın)

12 43040000 Taklit kürk ve bundan mamul eşya

13 64069090  Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturulmuş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler

14 68129100  Giyim eşyası, giyim eşyası aksesuarı, ayakkabılar ve başlıklar

15 72022110  Ferro, Silisyum,Ağırlık itibariyle % 55' den fazla fakat % 80' (dahil)den az silisyum içerenler

16 72022120 Ferro, Silisyum, Ağırlık itibariyle % 80'den fazla silisyum içerenler

17 72149900

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (sadece dövülmüş, sıcak haddelenmiş veya sıcak çekilmiş, haddeleme işleminden sonra 
burulmuş olanIar dahil), Diğerleri

18 72164010 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler

19 84145100  Fanlar,Gücü 125 W.ı geçmeyen kendinden elektrik motorlu masa, yer, duvar, pencere, tavan veya çatı fanları :

20 84151010 Pencere, duvar, tavan veya zemine sabitlenecek tipler [tek bir gövde halinde (self-contained) veya split sistem]

21 85393150 Diğerleri

22 85393160 Diğerleri

23 85481011

Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları; kullanılmış elektrik pilleri, 
bataryaları ve elektrik akümülatörleri

24 85481019 Kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları

25 85481021 Kurşun-asitli akümülatörler

26 85481022 Kurşun-asitli akümülatörler

27 85481029  Diğerleri

28 85489000  Diğerleri 

29 87012000 Yarı römorkler için çekiciler

30 87021000 Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel)

31 87021010  Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçenler

32 87042110 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)

33 87042190  Diğerleri 

34 87042290 Brüt ağırlıklığı 5 tonu geçen fakat 20 tonu geçmeyenler:

35 87042390 Brüt ağırlığı 20 tonu geçenler:

36 87043110 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)

37 87043190  Silindir hacmi 2800 cm3'ü geçmeyenler

38 87043200  Brüt ağırlığı 5 tonu geçenler:

39 87059090  Diğerleri 

40 87060010 motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler, Binek Otomobiller ve Hafif Ticari Araçlar

41 87060020 motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler, Otobüs

42 87060030 motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler, Minibüs

43 87060040 motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler, Kamyon ve Kamyonet

44 90281000 Gaz sayaçları

45 91061000 Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar

46 91069010 Diğerleri

47 91069090 Diğerleri

İran Hükümeti tarafından 2018 yılı Haziran ayında ithalat yasaklanan 1.339 ürün listesinden çıkarılan 

(31.12.2018 tarihli Tebliğ çerçevesinde ithalatı serbest bırakılan) 47 ürün listesi


