
 

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI – US - 97 

SEKTÖR 
NO 

KOD ÜRÜN TANIMLAMASI 

31 2929 DİĞER ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI 

31 2929.1 KAĞIT VE KARTON ÜRETİMİNDE KULLANILAN MAKİNELERİN İMALATI 

31 2929.1.01 Kağıt ve karton üretiminde kullanılan makineler 

31 2929.1.01.13 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline özgü makine ve cihazlar 

31 2929.1.01.15 Kağıt veya karton imaline özgü makine ve cihazlar 

31 2929.1.01.17 Kağıt veya karton finisajına özgü makine ve cihazlar 

31 2929.1.01.33 Bobin halindeki kağıtları kesme ve tekrar bobin halinde sarmaya özgü makineler 

31 2929.1.01.35 Boyuna veya enine kağıt kesme makineleri 

31 2929.1.01.37 Kağıt kesmeye özgü giyotinler 

31 2929.1.01.43 Kağıt ve karton kesme makineleri - üç bıçaklı olanlar 

31 2929.1.01.45 Kağıt ve karton kesme makineleri - diğerleri 

31 2929.1.01.50 Torba, kese kağıdı veya zarf imaline özgü makineler 

31 2929.1.01.60 
Kutu, küp, varil ve benzeri muhafazaların imaline özgü makineler (kalıplama suretiyle 
yapılanlar hariç) 

31 2929.1.01.70 
Kağıt hamuru, kağıt veya kartondan kalıplama suretiyle eşya imaline özgü makine ve 
cihazlar 

31 2929.1.01.80 B.y.s. kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine özgü makine ve cihazlar 

31 2929.1.02 Kağıt ve karton üretiminde kullanılan makinelerin aksam ve parçaları 

31 2929.1.02.30 
Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imali için makine ve cihazlara ait aksam ve 
parçalar 

31 2929.1.02.50 
B.y.s. kağıt veya kartonun imaline veya finisajına özgü makine ve cihazların aksam ve 
parçaları 

31 2929.1.02.53 Kağıt ve karton imaline özgü makinelerin aksam ve parçaları 

31 2929.1.02.55 Kağıt ve karton finisajına özgü makinelerin aksam ve parçaları 

31 2929.1.02.70 
Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine özgü diğer makine ve cihazların 
aksam ve parçaları 

31 2929.1.03 Kağıt ve karton üretiminde kullanılan makinelerin kurulumu 

31 2929.1.03.00 Kağıt ve karton üretiminde kullanılan makinelerin kurulumu 

31 2929.1.04 Kağıt ve karton üretiminde kullanılan makinelerin bakım ve onarımı 

31 2929.1.04.00 Kağıt ve karton üretiminde kullanılan makinelerin bakım ve onarımı 

31 2929.2 B.Y.S. DİĞER ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI 

31 2929.2.01 Cilt makineleri (kitap formlarını dikmeye özgü makineler dahil) 

31 2929.2.01.10 Kağıt katlama makineleri 

31 2929.2.01.30 Kağıt ve formaları harmanlamaya özgü makine ve cihazlar 

31 2929.2.01.50 
Kağıt ve formaları iplikle dikmeye, tel ile dikmeye, tel zımba ile birleştirmeye özgü 
makine ve cihazlar 

31 2929.2.01.70 Dikişsiz birleştirme makine ve cihazları 

31 2929.2.01.90 B.y.s. cilt makineleri ve kitap formalarını dikmeye özgü diğer makineler 

31 2929.2.02 
Foto - dizgi makineleri; diğer dizgi makineleri; dizgi levhaları veya blokları yapmaya 
yönelik makineler 

31 2929.2.02.30 Foto dizgi makineleri 

31 2929.2.02.50 
Başka işlemlerle dizgi yapmaya özgü makine, alet ve cihazlar (linotip, monotip, 
intertip gibi), klişecilik stereo tipi ve benzerleri için makine ve cihazlar 

31 2929.2.03 Ofset baskı makineleri 



31 2929.2.03.30 Ofset baskı yapan makine ve cihazlar - bobin halindeki kağıda baskı yapanlar 

31 2929.2.03.53 Küçük ofset makineleri 

31 2929.2.03.55 Orta boy ofset makineleri 

31 2929.2.03.57 Büyük boy ofset makineleri 

31 2929.2.04 B.y.s. diğer baskı makineleri 

31 2929.2.04.10 
Tipografik baskı yapan makine ve cihazlar (fleksografik baskı yapanlar hariç) - bobin 
halindeki kağıda baskı yapanlar 

31 2929.2.04.30 Fleksografik baskı yapan makine ve cihazlar 

31 2929.2.04.50 Gravür baskı (tifdruk) yapan makine ve cihazlar 

31 2929.2.04.70 Matbacılığa özgü yardımcı makine ve cihazlar 

31 2929.2.04.90 
B.y.s. tipografik baskı yapan diğer makine ve cihazlar (fleksografik baskı yapanlar 
hariç), rotatif baskı makineleri, vb. 

31 2929.2.04.93 
B.y.s. tipografik baskı yapan diğer makine ve cihazlar (fleksografik baskı yapanlar 
hariç), rotatif baskı makineleri - mensucat için olanlar 

31 2929.2.04.95 
B.y.s. tipografik baskı yapan diğer makine ve cihazlar (fleksografik baskı yapanlar 
hariç), rotatif baskı makineleri - diğer maddeler için olanlar 

31 2929.2.05 Baskı ve cilt makinelerinin aksam ve parçaları 

31 2929.2.05.30 Cilt makineleri ve kitap formalarını dikmeye özgü makinelerin aksam ve parçaları 

31 2929.2.05.50 
Matbaa harflerini eritmeye, dökmeye, levhaları diğer tabedici unsurları hazırlama ve 
yapmaya özgü makine, cihaz ve malzemelerin aksam ve parçaları 

31 2929.2.05.70 Matbaacılığa özgü makine, cihaz ve yardımcı makinelerin aksam ve parçaları 

31 2929.2.06 Santrifüjlü çamaşır kurutma makineleri 

31 2929.2.06.00 Santrifüjlü çamaşır kurutma makineleri 

31 2929.2.07 
Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için kurutma makineleri; b.y.s. ev tipi 
olmayan kurutma makineleri 

31 2929.2.07.30 Kurutucular - ağaç, kağıt hamuru, kağıt ve karton için olanlar 

31 2929.2.07.33 Kurutucular - ağaçlar için olanlar 

31 2929.2.07.35 Kurutucular - kağıt hamuru, kağıt ve karton için olanlar 

31 2929.2.07.50 B.y.s. diğer kurutucular (ev tipi olmayanlar) 

31 2929.2.08 
Kauçuk veya plastiğin işlenmesine, kauçuk ve plastikten yapılan eşyaların imalatına 
yönelik b.y.s. makineler 

31 2929.2.08.10 Enjeksiyon makineleri - kauçuk veya plastik işlemeye özgü olanlar 

31 2929.2.08.13 Enjeksiyon makineleri - kauçuğun işlenmesine özgü olanlar 

31 2929.2.08.15 Enjeksiyon makineleri - plastiğin işlenmesine özgü olanlar 

31 2929.2.08.30 
Ekstrüderler - kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya bunlardan yapılan eşyaların 
imaline özgü olanlar 

31 2929.2.08.33 
Ekstrüderler - kauçuğun işlenmesine veya bundan yapılan eşyanın imaline özgü 
olanlar 

31 2929.2.08.35 
Ekstrüderler - plastiğin işlenmesine veya bundan yapılan eşyanın imaline özgü olanlar 
(plastik budinözleri) 

31 2929.2.08.40 
Püskürtme döküm makineleri - kauçuk ve plastiğin işlenmesine veya bunlardan 
yapılan eşyanın imaline özgü olanlar 

31 2929.2.08.50 
Vakumlu dökümle ve ısıtarak şekil veren makineler - kauçuk ve plastiğin işlenmesine 
veya bunlardan yapılan eşyanın imaline özgü olanlar 

31 2929.2.08.60 
Dış lastiğin dökümüne veya sırt kaplanmasına özgü veya iç lastiğin dökümüne veya 
başka bir usulle şekil verilmesine özgü makineler 

31 2929.2.08.73 Döküm veya şekil vermeye özgü presler - kauçuk ve plastik için olanlar 

31 2929.2.08.75 
B.y.s. döküm veya şekil vermeye özgü makine ve cihazlar - kauçuk ve plastik için 
olanlar 



31 2929.2.08.83 Sünger görünüşlü veya gözenekli ürünlerin imaline özgü makine ve cihazlar 

31 2929.2.08.85 B.y.s. diğer makine ve cihazlar - kauçuk ve plastik için olanlar 

31 2929.2.09 
Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plakaları; döküm 
modelleri 

31 2929.2.09.13 
Metal dökümhaneleri için dereceler, döküm kasaları, döküm plakaları, döküm 
modelleri (ahşap olanlar hariç) 

31 2929.2.09.15 Ahşap döküm modelleri 

31 2929.2.09.20 Metal veya metal karbürleri için enjeksiyon veya basınçlı döküm modelli kalıplar 

31 2929.2.09.30 Metal veya metal karbürler için diğer döküm kalıplar 

31 2929.2.09.50 Cam kalıplar 

31 2929.2.09.60 Mineral maddeler için kalıplar 

31 2929.2.09.70 Kauçuk veya plastik maddeler için enjeksiyon veya basınçlı döküm modelli kalıplar 

31 2929.2.09.73 Kauçuk maddeler için enjeksiyon veya basınçlı döküm modelli kalıplar 

31 2929.2.09.75 Plastik maddeler için enjeksiyon basınçlı döküm modelli kalıplar 

31 2929.2.09.80 
Kauçuk ve plastik maddeler için diğer kalıplar (enjeksiyon ve basınçlı modelli kalıplar 
hariç) 

31 2929.2.10 B.y.s. özel amaçlı makineler 

31 2929.2.10.10 İzotopik ayrım için makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları 

31 2929.2.10.20 
Elektrik veya elektronik ampüllerin, tüplerin veya valflerin veya flaş ampüllerinin cam 
zarflar içinde montajına özgü makineler 

31 2929.2.10.30 Cam veya cam eşyanın imaline veya sıcak olarak işlenmesine özgü makineler 

31 2929.2.10.50 İp, halat veya kablo bükme makineleri 

31 2929.2.10.63 
Metallerin işlenmesine özgü diğer makine ve cihazlar (elektrik tellerini bobin halinde 
sarmaya özgü olanlar dahil) 

31 2929.2.10.65 
Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homojenleştirme, sübye 
haline getirme makineleri 

31 2929.2.10.73 Hidrolik maden direkleri (hareketli) 

31 2929.2.10.75 Çok amaçlı endüstriyel robotlar 

31 2929.2.10.77 Merkezi yağlama sistemleri 

31 2929.2.10.90 B.y.s. nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler 

31 2929.2.10.93 
B.y.s. metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm modelleri ve 
mekanik cihaz ve aletler 

31 2929.2.10.95 El ile kullanılan diğer pnomatik veya motorlu aletler (elektrik motorlu olanlar hariç) 

31 2929.2.10.97 B.y.s. diğer kazanlar, mekanik cihazlar ve aletler 

31 2929.2.11 Özel amaçlı makinelerin aksam ve parçaları 

31 2929.2.11.30 
Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valfların veya flaş ampullerinin cam 
zarflar içinde montajına özgü makinelerin; cam veya cam eşyanın imaline veya sıcak 
olarak işlenmesine özgü makinelerin aksam ve parçaları 

31 2929.2.11.50 
B.y.s. kauçuk ve plastiğin işlenmesine veya bunlardan mamül eşyaların imaline özgü 
makine ve cihazların aksam ve parçası 

31 2929.2.11.70 
B.y.s. kendine özgü bir fonksiyonu olan makinelerìn ve mekanik cihazların aksam ve 
parçaları 

31 2929.2.12 B.y.s. diğer özel amaçlı makinelerin kurulumu 

31 2929.2.12.00 B.y.s. diğer özel amaçlı makinelerin kurulumu 

31 2929.2.13 B.y.s. diğer özel amaçlı makinelerin bakım ve onarımı 

31 2929.2.13.00 B.y.s. diğer özel amaçlı makinelerin bakım ve onarımı 

 


