
 

ULUSAL FAALĠYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI – US - 97 

SEKTÖR 
NO 

KOD ÜRÜN TANIMLAMASI 

9 20 
AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERĠ ĠMALATI (MOBĠLYA HARĠÇ); HASIR VE BUNA 
BENZER, ÖRÜLEREK YAPILAN MADDELERĠN ĠMALATI 

9 201 KERESTE VE PARKE SANAYĠ 

9 2010 KERESTE VE PARKE SANAYĠ 

9 2010.0 AĞACIN HIZARLANMASI, PLANYALANMASI VE EMPRENYE EDĠLMESĠ 

9 2010.0.01 
Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde 
açılmış, kalınlığı 6 mm.yi geçen ağaçlar; emprenye edilmemiş ahşap demiryolu veya 
tramvay traversleri 

9 2010.0.01.10 Ahşap demiryolu veya tramvay traversleri(emprenye edilmemiş(emdirilmemiş)) 

9 2010.0.01.31 
İğne yapraklı ağaçlar; (v) şeklinde bağlantı teşkil edenler(rendelenmiş veya 
zımparalanmış olsun olmasın) 

9 2010.0.01.33 
İğne yapraklı ağaçlar; uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş 
veya yaprak halinde açılmış 

9 2010.0.01.35 Ladin "picea abiest karst" veya gümüşi köknar (abies alba mill) 

9 2010.0.01.37 Sarı çam "pinus sylvestris l." türü ağaç 

9 2010.0.01.39 
İğne yapraklı ağaçlar; uzunluğu 125 cm veya daha az, genişliği 12.5 mm veya daha 
az olanlar 

9 2010.0.01.50 
Ġğne yapraklı ağaçlar dıĢındaki ağaçlar; uzunlamasına testere ile biçilmiĢ veya 
yontulmuĢ (v) Ģeklinde bağlantı teĢkil etmiĢ olsun olmasın 

9 2010.0.01.53 
Meşe ağacı(quercus spp) (v) şeklinde bağlantı teşkil edenler(rendelenmiş veya 
zımparalanmış olsun olmasın) 

9 2010.0.01.55 
Tropikal ağaçlar; (v) şeklinde bağlantı teşkil edenler(rendelenmiş veya zımparalanmış 
olsun olmasın) 

9 2010.0.01.57 Tropikal ağaçlar; uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş 

9 2010.0.01.59 Meşe, kayın ve diğer ağaçlar(iğne yapraklılar hariç) 

9 2010.0.01.73 
Tropikal ağaçlardan döşemelik parke tahtaları veya ahşap bloklar (birleştirilmemiş) 
(zımparalanmamış) 

9 2010.0.01.77 
Meşe ağaçlarından döşemelik parke tahtaları veya ahşap bloklar (birleştirilmemiş) 
(zımparalanmamış) 

9 2010.0.02 
Herhangi bir kenarına veya yüzüne sürekli olarak şekil verilmiş ağaçlar; ağaç yünü; 
ağaç unu; ağaç parçacık ve yongaları 

9 2010.0.02.10 İğne yapraklı ağaçlar (sürekli olarak şekil verilmiş) 

9 2010.0.02.53 
İğne yapraklı ağaçlar dışındaki ağaçlar (parke tahtaları veya ahşap bloklar vb. hariç) 
(sürekli olarak şekil verilmiş) 

9 2010.0.02.55 İğne yapraklı ağaçlar dışındaki ağaçlardan döşemelik parke tahtaları ve ahşap bloklar 

9 2010.0.03 Ağaç yünü; ağaç unu 

9 2010.0.03.00 Ağaç yünü; ağaç unu 

9 2010.0.04 Ağaç parçacık ve yongaları 

9 2010.0.04.03 İnce dilimler veya yongalar halinde yakmaya özgü iğne yapraklı ağaçlar 

9 2010.0.04.05 İnce dilimler veya yongalar halinde yakmaya özgü geniş yapraklı ağaçlar 

9 2010.0.05 Boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş, kabaca yontulmuş ağaçlar 

9 2010.0.05.15 
İğne yapraklı ağaçlardan direkler; 6m(dahil)den 18m(dahil)ye kadar uzunlukta, geniş 
ucundan çevresi 45cm(hariç)den 90cm(dahil)ye kadar olanlar(herhangi bir ölçüde 
enjekte edilmiş veya diğer surette emdirilmiş) 

9 2010.0.05.17 Diğer ahşap direkler; herhangi bir ölçüde enjekte edilmiş veya diğer surette emdirilmiş 



9 2010.0.06 Emprenye edilmiş, ahşap demiryolu ve tramvay traversleri (çapraz bağlar) 

9 2010.0.06.00 Emprenye edilmiş, ahşap demiryolu ve tramvay traversleri (çapraz bağlar) 

9 2010.0.07 Testere talaşı, odun döküntü ve kırıntıları 

9 2010.0.07.05 Yakmaya özgü testere talaşı 

9 2010.0.07.09 
Odunun döküntü ve artıkları(kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere 
edilmiş olsun olmasın) 

9 2010.0.08 Kereste emprenyeleme hizmetleri 

9 2010.0.08.00 Kereste emprenyeleme hizmetleri 

9 202 
AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERĠ ĠMALATI (MOBĠLYA HARĠÇ); HASIR VE BUNA 
BENZER, ÖRÜLEREK YAPILAN MADDELERĠN ĠMALATI 

9 2021 
TAHTA PLAKA ĠMALATI; KONTRPLAK, YONGA LEVHA, SUNTA, DĠĞER PANO 
VE TAHTALARIN ĠMALATI 

9 2021.0 
TAHTA PLAKA ĠMALATI; KONTRPLAK, YONGA LEVHA, SUNTA, DĠĞER PANO 
VE TAHTALARIN ĠMALATI 

9 2021.0.01 Kontraplak (sadece ağaç yapraklardan meydana gelen) 

9 2021.0.01.03 
En az bir dış yüzü tropik ağaçlardan olan kontrplaklar; koyu ve açik kırmızı merantı, 
beyaz lanan, sipo, limba, okoume, obeche, afrika maunu , sapelli , baboen, 
maun(swietenia spp.) , brezilya p 

9 2021.0.01.05 En az bir yüzü geniş yapraklı ağaçtan kontrplaklar; kalınlık 6mm den az 

9 2021.0.01.09 
En az bir yüzü başka yerde sınıflandırılmayan ağaçlardan kontrplaklar; kalınlık 6 
mm.den az 

9 2021.0.02 Kaplama panelleri ve kaplamacılıkta kullanılanlar, diğer kontraplak 

9 2021.0.02.21 
En az bir dıĢ yüzü geniĢ yapraklı ağaçlardan en az bir kat ahĢap kaplanmıĢ 
levhalar 

9 2021.0.02.31 
Diğer kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri, 
dış yüzü iğne yapraklı olmayan ağaç ile kaplı olanlar (kontrtablalar) 

9 2021.0.02.35 
Diğer kontrplaklar, ahşap kaplamalı en az bir yüzü iğne yapraklı olmayan ağaç ile 
kaplı olanlar (kontrtablalar) 

9 2021.0.02.51 Diğer kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar en az bir katı ahşap kaplanmış levhalar 

9 2021.0.02.55 Diğer kontrplaklar, ahşap kaplamalı levha blokları (battenboard) (kontrtablalar) 

9 2021.0.02.59 
Diğer kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri 
(kontrtablalar) 

9 2021.0.03 
Yonga levha ve benzeri levhalar ile ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden benzeri 
levhalar 

9 2021.0.03.33 Ağaçtan yonga levha ve benzeri levhalar (işlenmemiş veya sadece zımparalanmış) 

9 2021.0.03.35 
Ağaçtan yonga levha ve benzeri levhalar (yüzeyi yüksek basınçla lamine edilmiş 
dekoratif levha veya yaprakla kaplanmış olanlar) 

9 2021.0.03.37 
Ağaçtan yonga levha ve benzeri levhalar (yüzeyi melamin emdirilmiş kağıtla 
kaplanmış olanlar) 

9 2021.0.03.39 Ağaçtan yonga levha ve benzeri levhalar (diğerleri) 

9 2021.0.03.50 Diğer odunsu maddelerden yonga levha ve benzeri levhalar 

9 2021.0.04 Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar 

9 2021.0.04.13 
Yoğunluğu 0.8 gr/cm3 ü geçen lif levhalar (mekanik olarak işlenmemiş veya yüzeyi 
kaplanmamış olanlar) 

9 2021.0.04.15 B.y.s. yoğunluğu 0.8 gr/cm3 ü geçen lif levhalar 

9 2021.0.04.33 
Yoğunluğu 0.5 gr/cm3 ü geçen fakat 0.8 gr/cm3 ü geçmeyen lif levhalar (mekanik 
olarak işlenmemiş veya yüzeyi kaplanmamış olanlar) 

9 2021.0.04.35 B.y.s. yoğunluğu 0.5 gr/cm3 ü geçen fakat 0.8 gr/cm3 ü geçmeyen lif levhalar 

9 2021.0.04.53 
Yoğunluğu 0.35 gr/cm3 ü geçen fakat 0.5 gr/cm3 ü geçmeyen lif levhalar (mekanik 
olarak işlenmemiş veya yüzeyi kaplanmamış olanlar) 



9 2021.0.04.55 B.y.s. yoğunluğu 0.35 gr/cm3 ü geçen fakat 0.5 gr/cm3 ü geçmeyen lif levhalar 

9 2021.0.04.73 
Yoğunluğu 0.35 gr/cm3 ü geçmeyen lif levhalar (mekanik olarak işlenmemiş veya 
yüzeyi kaplanmamış olanlar) 

9 2021.0.04.75 B.y.s. yoğunluğu 0.35 gr/cm3 ü geçmeyen lif levhalar 

9 2021.0.05 
Kaplamalık ve kontraplak için yapraklar ile uzunlamasına testereyle biçilmiş, 
dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm yi geçmeyen ağaçlar 

9 2021.0.05.13 
Kaplamalık yapraklar ve kontrplaklar için yapraklar(ekli olsun olmasın) ve 
uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmiş ağaçlar 

9 2021.0.05.18 
Diğer kaplamalık yapraklar ve kontrplaklar için yapraklar(ekli olsun olmasın) ve 
uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmiş ağaçlar; 
kalınlığı 6 mm. veya daha az 

9 2021.0.06 Yoğunluğu arttırılmıĢ ağaçlar (blok, levha, Ģerit veya profil halinde) 

9 2021.0.06.00 Yoğunluğu arttırılmış ağaçlar(bloklar, levhalar, şeritler veya profil halinde) 

9 2022 ĠNġAAT KERESTESĠ VE DOĞRAMA ĠMALATI 

9 2022.0 ĠNġAAT KERESTESĠ VE AHġAP DOĞRAMA ĠMALATI 

9 2022.0.01 Ahşap pencere ve kapılar ile bunların çerçeveleri; kapı eşikleri 

9 2022.0.01.10 
Pencereler, kapı gibi açılan uzun pencereler, pencere kasaları ve bunların çerçeve ve 
pervazları (ahşaptan) 

9 2022.0.01.50 Kapılar, kapı çerçeveleri, kapı pervazları ve eşikleri (ahşaptan) 

9 2022.0.01.53 
Ahşaptan kapılar, kapı çerçeveleri, kapı pervazları ve eşikleri; rendelenmiş 
(planyalanmış) 

9 2022.0.01.55 Ahşaptan kapılar, kapı çerçeveleri, kapı pervazları ve eşikleri; işlenmiş 

9 2022.0.01.59 Ahşaptan kapılar, kapı çerçeveleri, kapı pervazları ve eşikleri; diğerleri 

9 2022.0.02 Parke panolar, beton inşaatlar için kaplama tahtaları 

9 2022.0.02.15 Ahşap mozaik parke panolar 

9 2022.0.02.19 Ahşap parke panolar; diğerleri 

9 2022.0.02.30 Ahşap heyelan destek beton kalıbı 

9 2022.0.02.50 Ahşap padavralar 

9 2022.0.03 B.y.s. inşaat kerestesi ve doğrama imalatı 

9 2022.0.03.00 Ağaçtan bina marangozluk malzemeleri 

9 2022.0.03.01 Ağaçtan bina marangozluk malzemeleri; ince tahtalar 

9 2022.0.03.03 Ağaçtan bina marangozluk malzemeleri; duvarlar için 

9 2022.0.03.05 Ağaçtan bina marangozluk malzemeleri; merdivenler için 

9 2022.0.03.07 Ağaçtan bina marangozluk malzemeleri; saunalar için 

9 2022.0.03.09 Ağaçtan bina marangozluk malzemeleri; diğerleri için 

9 2022.0.04 Ağaç prefabrik binalar 

9 2022.0.04.00 Ahşap (ağaç) prefabrik yapılar 

9 2023 AĞAÇTAN YAPILAN AMBALAJ MALZEMELERĠ ĠMALATI 

9 2023.0 AĞAÇTAN YAPILAN AMBALAJ MALZEMELERĠ ĠMALATI 

9 2023.0.01 Paletler, palet sandıkları ve diğer yük tablaları 

9 2023.0.01.33 Düz paletler 

9 2023.0.01.35 Palet sandıklar ve diğer yük tablaları (ahşaptan olanlar) 

9 2023.0.02 Ağaçtan yapılan diğer ambalaj malzemeleri ve bunların parçaları 

9 2023.0.02.13 
Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve diğer yük 
tablaları 

9 2023.0.02.15 Ahşap kablo makaraları 

9 2023.0.02.50 
Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam ve 
parçaları(fıçı tahtaları dahil) 



9 2029 
DĠĞER AĞAÇ ÜRÜNLERĠ ĠMALATI; HASIR VE BUNA BENZER, ÖRÜLEREK 
YAPILAN MADDELERĠN ĠMALATI 

9 2029.1 DĠĞER AĞAÇ ÜRÜNLERĠ ĠMALATI 

9 2029.1.01 Ağaçtan yapılmış iş aletleri, alet gövdeleri, fırça ve tarak gövdeleri, ayakkabı topukları 

9 2029.1.01.00 
Ahşap aletler, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge ve fırça gövde ve sapları; ahşap 
bot ve ayakkabı kalıpları 

9 2029.1.02 AhĢap mutfak ve sofra eĢyası 

9 2029.1.02.00 AhĢap mutfak ve sofra eĢyası 

9 2029.1.03 
Ağaç işlemeciliği, kakma ağaç; mücevherat ve çatal-bıçak takımı için ahşap kutu ve 
muhafazalar; ahşap küçük heykelcikler ve diğer süs eşyaları 

9 2029.1.03.00 
Üzerine kakma yapılmış ağaç; mücevharat ve çatal, bıçak takımı için ahşap kutu ve 
muhafazalar ve benzeri eşya; ahşap küçük heykelcikler ve diğer süs eşyası 

9 2029.1.04 Ahşap çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna v.b. için); diğer ahşap eşyalar 

9 2029.1.04.10 Ahşap çerçeveler(resim, fotoğraf, ayna ve benzerleri için) 

9 2029.1.04.50 Diğer ahşap eşyalar 

9 2029.1.04.55 Tabut; ahşap 

9 2029.1.04.59 B.y.s. diğer ahşap eşyalar 

9 2029.2 
MANTAR ÜRÜNLERĠ ĠMALATI; SAZ, SAMAN VE BENZERĠ MALZEMELERDEN 
ÖRÜLEREK YAPILAN EġYALARIN ĠMALATI 

9 2029.2.01 
Doğal mantar (dış kabuğu alınmış veya kabaca kare şekli verilmiş ya da küp, levha, 
yaprak veya şerit halinde); kırılmış, granül veya toz haline getirilmiş mantar; döküntü 
mantar 

9 2029.2.01.30 Döküntü mantar; kırılmış, granül veya toz haline getirilmiş mantar 

9 2029.2.01.50 
Tabii mantar(dış kabuğu alınmış veya kabaca kare şekli verilmiş ya da küp şeklinde, 
kare veya dikdörtgen şeklinde levha, yaprak veya şerit halinde)(keskin kenarlı tıpa 
taslakları dahil) 

9 2029.2.02 Mantardan yapılan eşyalar 

9 2029.2.02.50 Tabii mantarlardan tıpalar ve tıkaçlar 

9 2029.2.02.90 Tabii mantarlardan diğer eşyalar 

9 2029.2.02.95 Tabii mantarlardan halkalar 

9 2029.2.02.99 Tabii mantarlardan diğer eşyalar; diskler ve diğerleri 

9 2029.2.03 
Aglomere mantardan blok, levha, yaprak ve şeritler, her şekildeki karolar, bütün 
halinde silindirler 

9 2029.2.03.30 Aglomere mantar; taçlı tıpa imalinde kullanılan diskler 

9 2029.2.03.50 Aglomere mantar (quiet wine) 

9 2029.2.03.70 
Diğer aglomere mantar; bloklar, levhalar, yapraklar, tüp çubuk ve diğer iptidai 
şekillerde 

9 2029.2.03.75 Aglomere mantarlardan bütün halindeki silindirler, diskler dahil 

9 2029.2.03.77 Aglomere mantarlardan bütün halindeki silindirler, bloklar her şekildeki karolar 

9 2029.2.04 Aglomere mantar; aglomere mantardan b.y.s. eşyalar 

9 2029.2.04.00 B.y.s. aglomere mantarlardan diğer eşyalar 

9 2029.2.04.03 Aglomere mantardan conta, rondela ve benzerleri 

9 2029.2.04.05 Aglomere mantardan dekorasyon ürünleri 

9 2029.2.04.07 Aglomere mantardan izolasyon ürünleri 

9 2029.2.04.09 Aglomere mantardan diğer ürünler 

9 2029.2.05 
Saz, saman ve benzeri maddelerden, örülerek yapılan diğer eşyalar; sepet, paspas, 
hasır v.b. 

9 2029.2.05.10 
Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri eşya (şeritler halinde birleştirilmiş 
olsun olmasın) 

9 2029.2.05.30 Bitkisel maddelerden hasırlar, paspaslar ve paravanlar 



9 2029.2.05.55 Örülmeye elverişli bitkisel maddelerden diğer ürünler 

9 2029.2.05.59 B.y.s. örülmeye elverişli maddelerden diğer ürünler (bitkiseller hariç) 

9 2029.2.05.70 Bitkisel maddelerden sepetçi eĢyası (örülmeye elveriĢli maddelerden) 

9 2029.2.05.90 
Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden ürünler (bitkilerden ve "luffa"dan yapılanlar 
hariç) 

 


