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24/00                       En az birinin, oksijen içeren heterosiklik halka 

tarafından bitirildiği ve herbirinin sadece bir adet karbon - 

karbon çift bağına sahip olduğu, bir ya da daha çok sayıda 

doymamış alifatik radikaller içeren bileşiklerin homopolimerleri 
veya kopolimerleri (siklik esterler veya polifonksiyonel asitler 18/00; 

doymamış asitlerin siklik anhidritleri 20/00, 22/00) [2] 

26/00                       En az birinin, azota yapılan tek veya çift bir 

bağ ile ya da azot içeren heterosiklik bir halka tarafından 

bitirildiği ve herbirinin sadece bir adet karbon - karbon çift 

bağına sahip olduğu, bir ya da daha çok sayıda doymamış alifatik 

radikaller içeren bileşiklerin homopolimerleri veya kopolimerleri 

[2] 

26/02 .                     azota yapılan tek veya çift bir bağ ile [2] 

26/04 . .                   Dialilamin [2] 

26/06 .                     azot içeren bir heterosiklik halka tarafından [2] 

26/08 . .                   N - Vinil - pirolidin [2] 

26/10 . .                   N - Vinil - pirolidon [2] 

26/12 . .                   N - Vinil - karbazol [2] 

  

28/00                       En az birinin, kükürte yapılan bir bağ ile ya da 

kükürt içeren heterosiklik bir halka tarafından bitirildiği ve 

herbirinin sadece bir adet karbon - karbon çift bağına sahip 

olduğu, bir ya da daha çok sayıda doymamış alifatik radikaller 

içeren bileşiklerin homopolimerleri veya kopolimerleri [2] 

28/02 .                     kükürte yapılan bir bağ ile [2] 

28/04 . .                   Tioeterler [2] 

28/06 .                     kükürt içeren bir heterosiklik halka tarafından [2] 

  

30/00                       Fosfor, selenyum, tellür veya bir metal içeren 

ve herbirinin sadece bir adet karbon - karbon çift bağına sahip 



olduğu, bir ya da daha çok sayıda doymamış alifatik radikaller 

içeren bileşiklerin homopolimerleri veya kopolimerleri (metal 

tuzları, örneğin fenolatlar veya alkolatlar, ana bileşiklere bakınız) [2] 

30/02 .                     fosfor içeren [2] 

30/04 .                     metal içeren [2] 

30/06 . .                   bor içeren [2] 

30/08 . .                   silisyum içeren [2] 

30/10 . .                   germanyum içeren [2] 

  

32/00                       Yan zincirde doymamış alifatik radikaller 

olmayan ve karboksilik halka sisteminde bir ya da daha çok 

sayıda karbon - karbon çift bağları olan siklik bileşiklerin 

homopolimerleri veya kopolimerleri [2] 

32/02 .                     kondense olmuş halkaları olmayan [2] 

32/04 . .                   bir adet karbon - karbon çift bağı olan [2] 

32/06 . .                   iki ya da daha çok sayıda karbon - karbon çift 

bağları olan [2] 

32/08 .                     kondense olmuş halkaları olan (kumaron - inden 

polimerler 244/00) [2] 

  

34/00                       Yan zincirde doymamış alifatik radikaller 

olmayan ve heterosiklik halka sisteminde bir ya da daha çok 

sayıda karbon - karbon çift bağları olan siklik bileşiklerin 
homopolimerleri veya kopolimerleri (polifonksiyonel asitlerin siklik 

esterleri 18/00; siklik anhidritler veya imidler 22/00) [2] 

34/02 .                     oksijen içeren bir halka içinde (kumaron - inden 

polimerler 244/00) [2] 

34/04 .                     kükürt içeren bir halka içinde [2] 

  



36/00                       En az birinin iki ya da daha çok sayıda karbon 

- karbon çift bağlarının olduğu ve bir veya daha çok doymamış 

alifatik radikallerin yeraldığı bileşiklerin homopolimerleri veya 

kopolimerleri (32/00 öncelik taşır) [2] 

36/02 .                     radikalin sadece iki adet karbon - karbon çift 

bağının olması [2] 

36/04 . .                   konjuge [2] 

36/06 . . .                 Bütadien [2] 

36/08 . . .                 Izopren [2] 

36/14 . . .                 karbon ve hidrojen haricindeki elementleri 

içeren [2] 

36/16 . . . .               halojen içeren [2] 

36/18 . . . . .             klor içeren [2] 

36/20 . .                   birleştirilmemiş ("unconjugated")[2] 

36/22 .                     radikalin üç ya da daha çok sayıda karbon - 

karbon çift bağının olması [2] 

  

38/00                       Bir ya da daha çok sayıda karbon - karbon 

üçlü bağları olan bileşiklerin homopolimerleri veya kopolimerleri 

[2] 

38/02 .                     Asetilen [2] 

38/04 .                     Vinilasetilen [2] 

  

Homopolimerler[2] 

  

110/00                     Sadece bir karbon - karbon çift bağı olan 

doymamış alifatik hidrokarbonların homopolimerleri [2] 

110/02 .                   Eten [2]   



110/04 .                   Üç ya da dört adet karbon atomları içeren 

monomerler [2]    

110/06 . .                 Propen [2] 

110/08 . .                 Bütenler [2] 

110/10 . . .               İzobüten [2] 

110/14 .                   Beş ya da daha çok sayıda karbon  atomları içeren 

monomerler [2] 

  

112/00                     En az birinin, bir aromatik karboksilik halka 

tarafından bitirildiği ve herbirinin sadece bir adet karbon - 

karbon çift bağına sahip olduğu, bir ya da daha çok sayıda 

doymamış alifatik radikaller içeren bileşiklerin homopolimerler 

[2] 

112/02 .                   Sadece bir adet doymamış alifatik radikal içeren 

monomerler [2] 

112/04 . .                 bir halka içeren [2] 

112/06 . . .               Hidrokarbonlar [2] 

112/08 . . . .             Stiren [2] 

112/12 . . . .             dallanmış ("branched") doymamış alifatik radikal 

veya halkaya iliştirilmiş bir alkil radikal içeren [2] 

112/14 . . .               hetero atomlar veya hetero atomlar içeren gruplar 

tarafından substitut edilmiş [2] 

112/32 . .                 iki ya da daha çok sayıda halkalar içeren [2] 

112/34 .                   İki ya da daha çok sayıda doymamış alifatik 

radikaller içeren monomerler [2] 

112/36 . .                 Divinilbenzen [2] 

 
 



114/00                     En az birinin, bir halojen tarafından bitirildiği 

ve herbirinin sadece bir adet karbon - karbon çift bağına sahip 

olduğu, bir ya da daha çok sayıda doymamış alifatik radikaller 

içeren bileşiklerin homopolimerler [2] 

114/02 .                   Klor içeren monomerler [2] 

114/04 . .                 İki adet karbon atomu içeren monomerler [2] 

114/06 . . .               Vinil klorür [2] 

114/08 . . .               Viniliden klorür [2] 

114/12 . . .               1,2-Dikloroeten [2] 

114/14 . .                 Üç ya da daha çok sayıda karbon atomları içeren 

monomerler [2] 

114/16 .                   Brom veya iyot içeren monomerler [2] 

114/18 .                   Flor içeren monomerler [2] 

114/20 . .                 Vinil florür [2] 

114/22 . .                 Viniliden florür [2] 

114/24 . .                 Triflorokloroeten [2] 

114/26 . .                 Tetrafloroeten [2] 

114/28 . .                 Heksafloropropen [2] 

  

116/00                     En az birinin, alkol, eter, aldehido, ketonik, 

asetal veya ketal radikaller tarafından bitirildiği ve herbirinin 

sadece bir adet karbon - karbon çift bağına sahip olduğu, bir ya 

da daha çok sayıda doymamış alifatik radikaller içeren 

bileşiklerin homopolimerleri [2] 

116/02 .                   bir alkol radikali tarafından [2] 

116/04 . .                 Asiklik bileşikler [2] 

116/06 . . .               Polivinil alkol [2] 



116/08 . . .               Alil alkol [2] 

116/10 . .                 Karboksilik bileşikler [2] 

116/12 .                   bir eter radikali tarafından [2] 

116/14 . .                 Sadece bir doymamış alifatik radikal içeren 

monomerler [2] 

116/16 . . .               Eter oksijeni haricinde hetero atomlar içermeyen 

monomerler [2] 

116/18 . . . .             Asiklik bileşikler [2] 

116/20 . . . . .           Doymamış alifatik radikal içinde üç ya da daha 

çok sayıda karbon atomları içeren monomerler [2] 

116/34 .                   aldehido radikali tarafından [2] 

116/36 .                   ketonik radikal tarafından [2] 

116/38 .                   asetal veya ketal radikal tarafından [2] 

  

118/00                     En az birinin, doymuş karboksilik asit, 

karbonik asit veya haloformik asit asiloksi radikali tarafından 

bitirildiği ve herbirinin sadece bir adet karbon - karbon çift 

bağına sahip olduğu, bir ya da daha çok sayıda doymamış alifatik 

radikaller içeren bileşiklerin homopolimerleri [2] 

118/02 .                   Monokarboksilik asitlerin esterleri [2] 

118/04 . .                 Vinil esterler [2] 

118/06 . . .               Vinil format [2] 

118/08 . . .               Vinil asetat [2] 

118/10 . . .               üç ya da daha çok sayıda karbon atomları içeren 

monokarboksilik asitlerin [2] 

118/12 . .                 üç ya da daha çok sayıda karbon atomları içeren 

doymamış alkoller ile [2] 

118/14 .                   Polikarboksilik asitlerin esterleri [2] 



118/16 . .                 üç ya da daha çok sayıda karbon atomları içeren 

alkoller ile [2] 

118/18 . . .               Dialil ftalat [2] 

118/20 .                   Halojen içeren esterler [2] 

118/22 .                   Azot içeren esterler [2] 

118/24 .                   Karbonik veya haloformik asitler içeren 

esterler [2] 

  

120/00                     Sadece birinin, sadece bir karboksil radikal 

veya bir tuz, anhidrit, ester, amid, imid veya bunların nitrilleri 

tarafından bitirildiği ve herbirinin sadece bir adet karbon - 

karbon çift bağına sahip olduğu, bir ya da daha çok sayıda 

doymamış alifatik radikaller içeren bileşiklerin homopolimerleri 

[2] 

120/02 .                   10'dan az sayıda karbon atomları içeren 

monokarboksilik asitler;  Bunların türevleri [2] 

120/04 . .                 Asitler; Bunların metal tuzları veya amonyum 

tuzları [2] 

120/06 . . .               Akrilik asit; Metakrilik asit; Bunların metal tuzları 

veya amonyum tuzları [2] 

120/08 . .                 Anhidritler [2] 

120/10 . .                 Esterler [2] 

120/12 . . .               monohidrik alkol veya fenollerin [2] 

120/14 . . . .             Metil esterler [2] 

120/16 . . . .             iki ya da daha çok sayıda karbon atomları içeren 

fenol veya alkollerin [2] 

120/18 . . . . .           akrilik veya metakrilik asitler ile [2] 

120/12 . . .               polihidrik alkol veya fenollerin [2] 

120/22 . . .               Halojen içeren esterler [2] 



120/24 . . . .             perhaloalkil radikaller içeren [2] 

120/26 . . .               Karboksi oksijenine ek olarak oksijen içeren 

esterler [2] 

120/28 . . . .             alkol kısmında aromatik halkanın yeralmaması [2] 

120/30 . . . .             alkol kısmında aromatik halkanın yeralması [2] 

120/32 . . . .             epoksi radikaller içeren [2] 

120/34 . . .    Azot içeren esterler [2]                      

120/36 . . . .             karboksi oksijenine ek olarak oksijen içeren [2] 

120/38 . . .    Kükürt içeren esterler [2] 

120/40 . . .    Doymamış alkoller içeren esterler [2] 

120/42 . .                 Nitriller [2] 

120/44 . . .    Akrilonitril [2] 

120/50 . . .    dört ya da daha çok sayıda karbon atomları içeren [2] 

120/52 . .                 Amidler veya imidler [2] 

120/54 . . .               Amidler [2] 

120/56 . . . .             Akrilamid; Metakrilamid [2] 

120/58 . . . .             karbonamido oksijenine ek olarak oksijen 

içeren [2] 

120/60 . . . .             karbonamido azotuna ek olarak azot içeren [2] 

120/62 .                   10 ya da daha çok sayıda karbon atomları içeren 

monokarboksilik asitler; Bunların türevleri [2] 

120/64 . .                 Asitler; Bunların metal tuzları veya amonyum 

tuzları [2] 

120/66 . .                 Anhidritler [2] 

120/68 . .                 Esterler [2] 

120/70 . .                 Nitriller; Amidler; imidler [2] 



  

122/00                     En az birinin, karboksilik radikal tarafından 

bitirildiği ve molekülde en az bir diğer karboksilik radikal daha 

bulunan ve herbirinin sadece bir adet karbon - karbon çift bağına 

sahip olduğu, bir ya da daha çok sayıda doymamış alifatik 

radikaller içeren bileşiklerin homopolimerleri;  Tuzlar, 

anhidritler, esterler, amidler, imidler veya bunların nitrilleri [2] 

122/02 .                   Asitler; Bunların metal tuzları veya amonyum 

tuzları [2] 

122/04 .                   Anhidritler, örneğin siklik anhidritler [2] 

122/06 . .                 Metalik anhidritler [2] 

122/10 .                   Esterler [2] 

122/12 . .                 fenollerin veya doymuş alkollerin [2] 

122/14 . . .               Serbest karboksilik asit grupları olmayan 

esterler [2] 

122/16 . . .               Serbest karboksilik asit grup ları olan esterler [2] 

122/18 . . .               Halojen içeren esterler [2] 

122/20 . . .               Karboksi oksijenine ek olarak oksijen içeren 

esterler [2] 

122/22 . . .               Azot içeren esterler [2]           

122/24 . . .               Kükürt içeren esterler [2] 

122/26 . .                 doymamış alkollerin [2] 

122/28 . . .               Dialil maleat [2] 

122/30 .                   Nitriller [2] 

122/32 . .                 Alfa - siyano - akrilik asit; Bunların esterleri [2] 

122/34 . .                 Viniliden siyanür [2] 

122/36 .                   Amidler veya imidler [2] 



122/38 . .                 Amidler [2] 

122/40 . .                 İmidler, örneğin siklik imidler [2] 

  

124/00                     En az birinin, oksijen içeren heterosiklik halka 

tarafından bitirildiği ve herbirinin sadece bir adet karbon - 

karbon çift bağına sahip olduğu, bir ya da daha çok sayıda 

doymamış alifatik radikaller içeren bileşiklerin 
homopolimerleri (siklik esterler veya polifonksiyonel asitler 118/00; 

doymamış asitlerin siklik anhidritleri 120/00, 122/00) [2] 

  

126/00                     En az birinin, azota yapılan tek veya çift bir 

bağ ile ya da azot içeren heterosiklik bir halka tarafından 

bitirildiği ve herbirinin sadece bir adet karbon - karbon çift 

bağına sahip olduğu, bir ya da daha çok sayıda doymamış alifatik 

radikaller içeren bileşiklerin homopolimerleri [2] 

126/02 .                   azota yapılan tek veya çift bir bağ ile [2] 

126/04 . .                 Dialilamin [2] 

126/06 .                   azot içeren bir heterosiklik halka tarafından [2] 

126/08 . .                 N - Vinil - pirolidin [2] 

126/10 . .                 N - Vinil - pirolidon [2] 

126/12 . .                 N - Vinil - karbazol [2] 

  

128/00                     En az birinin, kükürte yapılan bir bağ ile ya da 

kükürt içeren heterosiklik bir halka tarafından bitirildiği ve 

herbirinin sadece bir adet karbon - karbon bağına sahip olduğu, 

bir ya da daha çok sayıda doymamış alifatik radikaller içeren 

bileşiklerin homopolimerleri [2] 

128/02 .                   kükürte yapılan bir bağ ile [2] 

128/04 . .                 Tioeterler [2] 

128/06 .                   kükürt içeren bir heterosiklik halka tarafından [2] 



  

130/00                     Fosfor, selenyum, tellür veya bir metal içeren 

ve herbirinin sadece bir adet karbon - karbon çift bağına sahip 

olduğu, bir ya da daha çok sayıda doymamış alifatik radikaller 

içeren bileşiklerin homopolimerleri (metal tuzları, örneğin fenolatlar 

veya  alkolatlar, ana bileşiklere bakınız) [2] 

130/02 .                   fosfor içeren [2] 

130/04 .                   metal içeren [2] 

130/06 . .                 bor içeren [2] 

130/08 . .                 silisyum içeren [2] 

130/10 . .                 germanyum içeren [2] 

  

132/00                     Yan zincirde doymamış alifatik radikaller 

olmayan ve karboksilik halka sisteminde bir ya da daha çok 

sayıda karbon - karbon çift bağları olan siklik bileşiklerin 

homopolimerleri [2] 

132/02 .                   kondense olmuş halkaları olmayan [2] 

132/04 . .                 bir adet karbon - karbon çift bağı olan [2] 

132/06 . .                 iki ya da daha çok sayıda karbon - karbon çift 

bağları olan [2] 

132/08 .                   kondense olmuş halkaları olan [2] 

  

134/00                     Yan zincirde doymamış alifatik radikaller 

olmayan ve heterosiklik halka sisteminde bir ya da daha çok 

sayıda karbon - karbon çift bağları olan siklik bileşiklerin 

homopolimerleri (polifonksiyonel asitlerin siklik esterleri 118/00; 

siklik anhidritler veya imidler 122/00) [2] 

134/02 .                   oksijen içeren bir halka içinde [2] 

134/04 .                   kükürt içeren bir halka içinde [2] 



  

136/00                     En az birinin iki ya da daha çok sayıda karbon 

- karbon çift bağlarının olduğu ve bir veya daha çok doymamış 
alifatik radikallerin yeraldığı bileşiklerin homopolimerleri (132/00 

öncelik taşır) [2] 

136/02 .                   radikalin sadece iki adet karbon - karbon çift 

bağının olması [2] 

136/04 . .                 konjuge [2] 

136/06 . . .               Bütadien [2] 

136/08 . . .               Izopren [2] 

 


