
 

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI – US - 97 

SEKTÖR 
NO 

KOD ÜRÜN TANIMLAMASI 

40 361 MOBİLYA İMALATI 

40 3610 MOBİLYA İMALATI 

40 3610.1 SANDALYE, TABURE V.B. İMALATI 

40 3610.1.01 Metal aksamlı oturmaya özgü mobilyalar 

40 3610.1.01.10 Sivil hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya özgü mobilyalar 

40 3610.1.01.30 Motorlu taşıtlarda kullanılan türden oturmaya özgü mobilyalar 

40 3610.1.01.55 
Yüksekliği ayarlanabilen, oturmaya özgü döner koltuk ve sandalyeler - arkalıklı, içleri 
doldurulmuş, tekerlekli ve kayabilir türden olanlar 

40 3610.1.01.59 Yüksekliği ayarlanabilen, oturmaya özgü döner koltuk ve sandalyeler - diğerleri 

40 3610.1.01.70 Metal iskeletli, oturmaya özgü diğer mobilyalar - içleri doldurulmuş olanlar 

40 3610.1.01.75 Bürolar için metal iskeletli, oturmaya özgü diğer mobilyalar - içleri doldurulmuş olanlar 

40 3610.1.01.79 
B.y.s. metal iskeletli, oturmaya özgü diğer mobilyalar (büro için olanlar hariç) - içleri 
doldurulmuş olanlar 

40 3610.1.01.90 
Metal iskeletli, oturmaya özgü diğer mobilyalar - diğerleri (döşenmemiş, içleri 
doldurulmamış) 

40 3610.1.02 Ağaç aksamlı oturmaya özgü mobilyalar 

40 3610.1.02.10 
Yatak haline getirilebilen oturmaya özgü mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar 
hariç) 

40 3610.1.02.30 
Roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya özgü 
mobilyalar 

40 3610.1.02.50 Ahşap iskeletli, oturmaya özgü diğer mobilyalar - içleri doldurulmuş olanlar 

40 3610.1.02.55 Büro için ahşap iskeletli, oturmaya özgü diğer mobilyalar - içleri doldurulmuş olanlar 

40 3610.1.02.59 
B.y.s. ahşap iskeletli, oturmaya özgü diğer mobilyalar (büro için olanlar hariç) - içleri 
doldurulmuş olanlar 

40 3610.1.02.90 
Ahşap iskeletli, oturmaya özgü diğer mobilyalar - diğerleri (döşenmemiş, içleri 
doldurulmamış) 

40 3610.1.03 B.y.s. diğer oturmaya özgü mobilyalar 

40 3610.1.03.00 B.y.s. oturmaya özgü diğer mobilyalar 

40 3610.1.03.09 Diğer maddelerden oturmaya özgü diğer mobilyalar 

40 3610.1.04 Oturmaya özgü mobilyaların aksam ve parçaları 

40 3610.1.04.10 
Ahşap iskeletli oturmaya özgü mobilyaların aksam ve parçaları (tıpta, dişçilikte, 
veterinerlikte kullanılanlar hariç) 

40 3610.1.04.30 Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya özgü mobilyaların aksam ve parçaları 

40 3610.1.04.33 
Metal iskeletli oturmaya özgü mobilyaların aksam ve parçaları (tıpta, dişçilikte, 
veterinerlikte kullanılanlar hariç) 

40 3610.1.04.39 
Diğer maddelerden oturmaya özgü mobilyaların aksam ve parçaları (tıpta, dişçilikte, 
veterinerlikte kullanılanlar hariç) 

40 3610.2 DİĞER BÜRO VE MAĞAZA MOBİLYALARININ İMALATI 

40 3610.2.01 Bürolarda kullanılan metal mobilyalar 

40 3610.2.01.10 Bürolarda kullanılan türden metal çizim masaları 

40 3610.2.01.30 Bürolarda kullanılan türden metal yazı masaları - yükseklik <= 80 cm 

40 3610.2.01.50 Bürolarda kullanılan türden diğer metal mobilyalar - yükseklik <= 80 cm 

40 3610.2.01.53 Bürolarda kullanılan türden metal masalar - yükseklik <= 80 cm 

40 3610.2.01.55 Bürolarda kullanılan metal raf ve diğer mobilyalar - yükseklik <= 80 cm 



40 3610.2.01.73 
Bürolarda kullanılan diğer metal mobilyalar; kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar - 
yükseklik > 80 cm 

40 3610.2.01.75 
Bürolarda kullanılan diğer metal mobilyalar; çekmeceli dolaplar, dosya ve fiş dolapları 
- yükseklik > 80 cm 

40 3610.2.01.90 Bürolarda kullanılan diğer metal mobilyalar - yükseklik > 80 cm 

40 3610.2.01.95 Ayırmaya yardımcı mobilya parçaları - yükseklik > 80 cm 

40 3610.2.01.99 Bürolarda kullanılan diğer metal mobilyalar - yükseklik > 80 cm 

40 3610.2.02 Bürolarda kullanılan ağaç mobilyalar 

40 3610.2.02.30 Bürolarda kullanılan ahşap yazı masaları - yükseklik <= 80 cm 

40 3610.2.02.50 B.y.s. bürolarda kullanılan ahşap mobilyalar - yükseklik <= 80cm 

40 3610.2.02.53 B.y.s. bürolarda kullanılan diğer ahşap masalar - yükseklik <= 80 cm 

40 3610.2.02.55 Bürolarda kullanılan diğer ahşap mobilyalar, dolap ve raflar 

40 3610.2.02.70 
Bürolarda kullanılan ahşap mobilyalar; kapılı, kanatlı veya çekmeceli dolaplar; dosya 
ve fiş dolapları 

40 3610.2.02.73 Bürolarda kullanılan ahşap mobilya ayırmaya yardımcı malzeme - yükseklik > 80 cm 

40 3610.2.02.75 Bürolarda kullanılan ahşap mobilyalar; dolap ve raflar - yükseklik > 80 cm 

40 3610.2.02.90 Bürolarda kullanılan diğer ahşap mobilyalar - yükseklik > 80 cm 

40 3610.2.02.95 Uygun ahşap mobilyalar - yükseklik > 80 cm 

40 3610.2.02.99 Diğer ahşap mobilyalar - yükseklik > 80 cm 

40 3610.2.03 Mağazalarda kullanılan ağaç mobilyalar 

40 3610.2.03.00 Mağazalarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 

40 3610.3 DİĞER MUTFAK MOBİLYALARININ İMALATI 

40 3610.3.01 Mutfak mobilyaları 

40 3610.3.01.50 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar - elemanları olanlar 

40 3610.3.01.90 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar - diğerleri 

40 3610.4 DİĞER MOBİLYALARIN İMALATI 

40 3610.4.01 B.y.s. metal mobilyalar 

40 3610.4.01.00 B.y.s. metalden diğer mobilyalar 

40 3610.4.02 Yatak, yemek ve oturma odasında kullanılan türden ahşap mobilyalar 

40 3610.4.02.30 Yatak odalarında kullanılan ahşap mobilyalar 

40 3610.4.02.35 Ahşap yataklar 

40 3610.4.02.37 Çocuk odası takımı; genç odası takımı 

40 3610.4.02.39 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar - diğerleri 

40 3610.4.02.51 Oturma odası, salon takımı 

40 3610.4.02.59 Yemek ve oturma odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar 

40 3610.4.03 B.y.s. ahşap mobilyalar 

40 3610.4.03.00 B.y.s. diğer ahşap mobilyalar 

40 3610.4.03.03 Banyolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 

40 3610.4.03.05 Bahçelerde kullanılan türden ahşap mobilyalar 

40 3610.4.03.09 Ahşap mobilyalar: diğerleri 

40 3610.4.04.50 
B.y.s. diğer maddelerden mobilyalar (roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu ve benzeri 
maddeler dahil) 

40 3610.4.05 Diğer mobilyaların aksam ve parçaları 

40 3610.4.05.30 Metalden mobilyaların aksam ve parçaları 

40 3610.4.05.50 Ahşap mobilyaların aksam ve parçaları 

40 3610.4.05.99 Diğer maddelerden olan mobilyaların aksam ve parçaları 

40 3610.4.06 Mobilya finisaj hizmetleri (koltuk ve sandalye döşemeciliği hariç) 



40 3610.4.06.10 Mobilya finisaj hizmetleri (koltuk ve sandalye döşemeciliği hariç) 

40 3610.4.06.30 
Dekorasyon üretimi (lambri, banko, gömme dolap, raf, süpürgelik, pano v.b. 
aksesuarlar) 

40 3610.5 SOMYA V.B. İMALATI 

40 3610.5.01 Somyalar 

40 3610.5.01.00 Somyalar 

40 3610.5.01.05 Metal somyalar - yaylı olanlar 

40 3610.5.01.09 Metal somyalar - diğerleri 

40 3610.5.02 Yataklar ve yatak malzemeleri 

40 3610.5.02.30 Gözenekli kauçuktan yataklar 

40 3610.5.02.70 Metal yaylı yataklar 

40 3610.5.02.90 B.y.s. diğer maddelerden yataklar 

40 3610.5.02.95 Yün yataklar 

40 3610.5.02.99 B.y.s. diğer maddelerden yataklar 

 


