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BAŞKAN’DAN 

Kuşadası Ticari Envanteri çalışması; Kuşadası Ticaret Odası 

tarafından hazırlanmakta ve ilçemiz ticari hayatı hakkında 

önemli bilgiler sunmaktadır. 2015 verilerine dayanılarak 

hazırlanan Kuşadası Ticari Envanteri-2015 çalışması, 

ilçemizde faaliyet gösteren Meslek Odaları’nın verilerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. Söz konusu çalışmada, 

Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası, Aydın 

Baro Başkanlığı, Aydın SMMMO Kuşadası Temsilciliği, 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Kuşadası 

Temsilciliği verileri kullanılmıştır. Aydın Tabip Odası verilerini tarafımıza iletmediği için. 

çalışmada 2012 yılındaki üye sayısı esas alınmıştır. 

2015 yılı verilerine göre, ilçemizde 7176 adet ticari işletme söz konusudur. 2011 yılında 

6743, 2012 yılında 7028 ticari işletme söz konusu idi. 

2015 yılında işletme sayısı, 2012 yılına göre % 2,11 oranında artış göstermiştir. 2011 yılı 

verilerine göre artış oranı ise % 6,42’dir. Diğer bir ifadeyle Kuşadası özel sektörü son dört 

yılda % 6,42 oranında büyümüştür. 

Yıllar itibarıyla Kuşadası’nda faaliyet gösteren işletme sayısı sürekli artmaktadır. Kuşadası 

Ticari Envanteri-2015 çalışması da bunu doğrulamaktadır. Yeni kurulan işletmeler de 

genellikle Güvercinada-Vergi Dairesi-Marina üçgeninde kurulmaktadır. 

Her platformda sürekli tekrar ettiğim gibi, Kuşadası Güvercinada-Vergi Dairesi-Marina 

üçgeninde, 2 km2’lik bir alanda sıkışmış durumdadır. Bu alanda kamu binaları, okullar, 

bankalar, özel işyerleri bulunmakta, haftada 2 adet semt pazarı kurulmaktadır (2015 yılında 

veya 2016 yılında Kapalı Pazar yerine geçilecektir).  

Pasta aynı iken, her sektörde pastadan pay almak isteyenlerin sayısı artmaktadır. Plansız 

olarak açılan işyerleri hizmet kalitesini düşürmekte, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 

işyerleri ise haksız rekabete neden olmaktadır.  

Tüm turizm destinasyonları gibi, ilçemiz turizmi de gerek uluslararası gelişmelerden gerek se 

ulusal gelişmelerden etkilenmektedir. Bu gelişmelere müdahale etmemiz mümkün değildir, 

ancak ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek ve planlamak bizim elimizdedir. 

Serdar AKDOĞAN 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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KUŞADASI TİCARET ODASI ÜYELERİ 
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02.09.2015 tarihi itibarıyla, Kuşadası Ticaret Odası’na kayıtlı 3789 üye söz konusudur.  

3789 üyenin; 

 148 adedi Anonim Şirket, 

 266 adedi Anonim Şirket Şubesi, 

 1399 adedi Limited Şirket, 

 321 adedi Limited Şirket Şubesi, 

 1538 adedi Şahıs İşletmesi,  

 112 adedi Kooperatif, 

 1 adedi Kooperatif Şubesi, 

 2 adedi Dernek, 

 2 adedi Diğer statüsündedir. 
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3789 üyenin, 

 244 adedi 1. Meslek Grubu’nda 

 183 adedi 2. Meslek Grubu’nda 

 394 adedi 3. Meslek Grubu’nda 

 279 adedi 4. Meslek Grubu’nda 

 610 adedi 5. Meslek Grubu’nda 

 329 adedi 6. Meslek Grubu’nda 

 577 adedi 7. Meslek Grubu’nda 

 261 adedi 8. Meslek Grubu’nda 

 237 adedi 9. Meslek Grubu’nda 

 296 adedi 10. Meslek Grubu’nda 

 379 adedi 11. Meslek Grubu’nda kayıtlıdır. 
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SIRA NO 
MESLEK GRUBU ÜYE SAYISI 

TOPLAM 
İÇİNDEKİ PAYI 

1 5.MESLEK GRUBU 610 % 16.10 

2 7.MESLEK GRUBU 577 % 15.23 

3 3.MESLEK GRUBU 394 % 10.40 

4 11.MESLEK GRUBU 379 % 10.00 

5 6.MESLEK GRUBU 329 % 8.68 

6 10.MESLEK GRUBU 296 % 7.81 

7 4.MESLEK GRUBU 279 % 7.36 

8 8.MESLEK GRUBU 261 % 6.89 

9 1.MESLEK GRUBU 244 % 6.44 

10 9.MESLEK GRUBU 237 % 6.25 

11 2.MESLEK GRUBU 183 % 4.83 

TOPLAM 3789 % 100,00 

 

Kuşadası Ticaret Odası’na kayıtlı üyelerden, 5. Meslek grubu (inşaat sektörü) (%16,10) en 

fazla üyeye (610 adet) sahip meslek grubudur.  

İnşaat sektörünü % 12,23 ile 7. Meslek grubu (Gıdacılar) ve % 10,40 ile 3. Meslek Grubu 

(restaurant, cafe, büfe, eğlence yerleri) takip etmektedir. 

3. Meslek grubunu ise 379 üye ile 11. Meslek grubu (inşaat malzemecileri, emlakçılar) 

izlemektedir. 

11. Meslek grubu, Kuşadası Ticaret Odası üyelerinin tamamı içinde % 10’luk bir paya sahiptir. 

Kuşadası Ticaret Odası meslek Gruplarının ayrıntılı listesi ve açıklamaları, çalışmanın sonunda 

EK-1’de sunulmuştur. 

 2011 2015 % Değişim 

Kuşadası Ticaret Odası Üyeleri 3619 3789 % 4,70 
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KUŞADASI ESNAF VE SANATKARLAR ODASI ÜYELERİ 
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Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kuşadası Ticaret Odası’ndan sonra ilçemizin ikinci büyük 

meslek kuruluşudur.  

2015 yılı Eylül ayı itibarıyla, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı 2096 işyeri söz 

konusudur. Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı işyerlerinden 137 tanesi turistik 

eşya satışı, 92 tanesi market işletmesi, 90 tanesi erkek kuaförü, 88 tanesi büfe işletmesi, 87 

tanesi restoran işletmesi, 80 tanesi bayan kuaförü ve 67 tanesi kafeterya işletmesidir.  

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı 65 adet aperatif yiyecek maddesi satışı yapan 

işletme, 60 adet kahvehane, 52 adet emlak danışmanlığı ve 50 adet ise butik işletme söz 

konusudur. 

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı ilk 20 sektör aşağıda sunulmuştur. 

 

 Meslek Adet 

1 Turistik Eşya Satışı 137 

2 Market İşletme 92 

3 Erkek Kuaförü 90 

4 Büfe İşletme 88 

5 Restoran İşletme 87 

6 Bayan Kuaförü 80 

7 Kafeterya İşletme 67 

8 Aperatif Yiyecek Maddesi Satışı 65 

9 Kahvehane İşletme 60 

10 Emlak Danışmanlığı 52 

11 Butik İşletme 50 

12 Ev Tekstili-Çeyizlik Eşya İmal ve Satışı 44 

13 Pansiyon İşletme 40 

14 Çay Ocağı İşletmesi 38 

15 Otel İşletme 34 

16 Izgara, Kebap ve Köftecilik 32 

17 Bar İşletme 30 

18 Pazarcılık 30 

19 Ayakkabı Satışı 29 

20 Oto Tamiri 26 

 TOPLAM 1171 

 

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı ilk 20 sektörün toplam içindeki payı  

% 55,84’dür. 
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Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı işyerlerinin ayrıntılı listesi aşağıda sunulmuştur. 

Tabloda toplam 210 adet farklı meslek bulunmaktadır. 

S.No Kod Açıklama Adet 

1 0011 Turistik Eşya Satışı 137 

2 0003 Market İşletme 92 

3 0030 Erkek Kuaförü 90 

4 0004 Büfe İşletme 88 

5 0001 Restoran İşletme 87 

6 0031 Bayan Kuaförü 80 

7 0053 Kafeterya İşletme 67 

8 0134 Aperatif Yiyecek Maddesi Satışı 65 

9 0021 Kahvehane İşletme 60 

10 0048 Emlak Danışmanlığı 52 

11 0012 Butik İşletme 50 

12 0139 Ev Tekstili-Çeyizlik Eşya İmal ve Satışı 44 

13 0010 Pansiyon İşletme 40 

14 0207 Çay Ocağı İşletmesi 38 

15 0009 Otel İşletme 34 

16 0023 Izgara, Kebap ve Köftecilik 32 

17 0002 Bar İşletme 30 

18 0194 Pazarcılık 30 

19 0182 Ayakkabı Satışı 29 

20 0018 Oto Tamiri 26 

21 0006 Mobilya-Doğrama 22 

22 0032 Terzilik 22 

23 0065 Elektrik Tesisatçılığı 21 

24 0224 İnternet Salonu İşletmeciliği 21 

25 0029 Pastane İşletmeciliği 21 

26 0043 Sıcak ve Soğuk Demircilik 21 

27 0128 Tekel Bayii 18 

28 0188 Konfeksiyonculuk 17 

29 0069 Parfümeri & Bijuteri Satışı 17 

30 0172 Su Bayiliği 17 

31 0255 Tekstil Ürünleri Satışı 17 

32 0040 Elektrikli Ev Aletleri Satış ve Tamiri 16 

33 0037 Oto-Motor Kiralama 16 

34 0008 Şans Oyunları (Piyango, Loto, Ganyan vb.) 16 

35 0044 Oto Yağlama ve Yıkamacılığı 15 

36 0233 Haberleşme Cihazı ve Aksesuarları Satışı ve Tamiri 14 

37 0124 Elektronik Cihaz Satış ve Tamirciliği 13 

38 0019 Motosiklet, Bisiklet Satış ve Tamiri 13 

39 0017 Pideci 12 

40 0208 Güzellik Salonu İşletmeciliği 11 

41 0235 Lokal İşletme 11 

42 0061 Kırtasiyeci 10 
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S.No Kod Açıklama Adet 

43 0079 Oto Doğrultma 10 

44 0137 Yat ve Gezi Teknesi İşletmeciliği 10 

45 0196 Çatı Oluğu ve Yağmur Borusu Tamiri 9 

46 0025 Çiçekçi 9 

47 0075 Elbise Temizleme 9 

48 0237 Hırdavatçı 9 

49 0144 Oyun Salonu İşletme 9 

50 0042 Tuhafiye İşletme 9 

51 0229 Balıkçılık 8 

52 0035 Camcı 8 

53 0050 CD vb. Kiralama ve Satışı 8 

54 0157 Gözlemeci 8 

55 0262 Kalıcı Makyaj ve Dövmecilik 8 

56 0015 Kuyumcu 8 

57 0022 Oto Elektriği 8 

58 0271 Reklam Hizmetleri 8 

59 0226 Spot ve İkinci El Eşya Satışı 8 

60 0072 Baharat Satışı 7 

61 0077 Oto Yedek Parça Satışı 7 

62 0121 Plaj İşletme 7 

63 0195 Su Ürünleri Avcılığı ve Satıcılığı 7 

64 0153 Unlu Mamüller İmalatı ve Satışı 7 

65 0056 Züccaciyeci 7 

66 0250 Ajans ve Organizasyon Hizmetleri 6 

67 0238 Çamaşırhane İşletmeciliği 6 

68 0190 Elektrik Malzemeleri Satışı 6 

69 0027 Hamam, Kaplıca ve Sauna İşletmesi 6 

70 0070 Kereste Satışı 6 

71 0280 Kuruyemiş ve Kurukahve Satıcılığı 6 

72 0007 Matbaacı 6 

73 0045 Oto Boya 6 

74 0184 Plastik Doğrama İmal ve Satışı 6 

75 0081 Sıhhi Tesisatçı 6 

76 0119 Spor Salonu İşletmesi 6 

77 0051 Temizlik Malzemeleri İmal ve Satışı 6 

78 0213 Tuvalet İşletme 6 

79 0038 Anahtarcılık ve Çilingirlik 5 

80 0089 Av Malzemeleri Satışı 5 

81 0014 Börekçi 5 

82 0158 Deri Çanta ve Aksesuar Satışı 5 

83 0165 Deri Konfeksiyon Satış ve Tamiri 5 

84 0080 Gözlük Tamir ve Satıcılığı 5 

85 0166 Halı, Kilim Satışı ve Tamiri 5 

86 0095 Hurdacı 5 

87 0260 İç Çamaşır Satışı 5 
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S.No Kod Açıklama Adet 

88 0138 Kantin İşletmeciliği 5 

89 0047 Kasap 5 

90 0024 Manav 5 

91 0145 Mobilya Alımı Satımı 5 

92 0117 Ses ve Sahne Sanatçılığı 5 

93 0039 Torna ve Tesviyecilik 5 

94 0136 Altın, Gümüş vb. Eşya Tamirciliği 4 

95 0071 Alüminyum Doğramacılığı 4 

96 0059 Çorbacı 4 

97 0108 Faytonculuk 4 

98 0204 Fotoğraf Malzemeleri Satışı 4 

99 0085 Halı Yıkama 4 

100 0274 Masaj Salonu İşletmeciliği 4 

101 0107 Odun & Kömür Satışı 4 

102 0092 Perdeci ve Mefruşatçı 4 

103 0020 Saatçi 4 

104 0263 Simit, Poğaça, Çörek vb. Maddelerin İmal ve Satışı 4 

105 0245 Yufka İmal ve Satıcılığı 4 

106 0175 Animasyon ve Halkla İlişkiler 3 

107 0036 Ayakkabı Tamiri 3 

108 0034 Bilgi İşlem Yazılım Hizmetleri 3 

109 0066 Bobinajcı 3 

110 0146 Buz İmal ve Satıcılığı 3 

111 0221 Cüzdan, Çanta, Kemer vb. Satışı 3 

112 0112 Dondurma Satışı 3 

113 0282 Düğün ve Toplantı Salonu İşletmeciliği 3 

114 0152 Evcil Hayvan ve Aksesuar Satışı 3 

115 0041 Gıda Maddeleri Pazarlama 3 

116 0082 Güneş Enerjisi Satış, Montaj ve Tamiri 3 

117 0028 İnşaat Müteahitliği-Taşeronluk 3 

118 0254 Manifaturacılık 3 

119 0160 Otopark İşletmesi 3 

120 0247 Oyuncak Satışı 3 

121 0200 Su Sporları İşletmeciliği 3 

122 0073 Tabela Reklam İşleri 3 

123 0258 Akvaryum Satıcılığı 2 

124 0141 Artezyen Suyu Satışı 2 

125 0264 Bahçe Düzenleme ve Peyzaj İşleri 2 

126 0212 Banyo Aksesuarları Satış ve Tamirciliği 2 

127 0173 Bebek ve Çocuk Giyim Satıcılığı 2 

128 0168 Bilgi İşlem Mak. Montaj, Bakım ve Tamiri 2 

129 0259 Brandacılık 2 

130 0120 Diş Protez Laboratuvarı 2 

131 0046 Eksozcu 2 

132 0049 Fırın İşletme ve Unlu Mamüller 2 
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S.No Kod Açıklama Adet 

133 0052 Foto Stüdyo İşletme 2 

134 0054 Gazete Basım ve Yayıncılık 2 

135 0167 Hamur, Lokma vb. İmalatı ve Satışı 2 

136 0272 Havuz Malzemeleri ve Kimyasalları Toptan Satışı 2 

137 0064 İnşaat Malzemeleri Satışı 2 

138 0151 Kalorifer Tesisatı, Satış, Montaj ve Tamiri 2 

139 0099 Kırtasiye Malzemeleri Satışı 2 

140 0084 Lastik Tamiri ve Satışı 2 

141 0110 Mandıracılık (Süt Mamülleri Satışı) 2 

142 0086 Mermerci 2 

143 0240 Meşrubat Satışı 2 

144 0130 Mobilya Döşemeciliği 2 

145 0169 Müzik Aletleri Satışı 2 

146 0155 Oto Galericiliği 2 

147 0244 Plastik Eşya İmalatı ve Satışı 2 

148 0278 Plastik, Kauçuk vb. Mamul Eşya Satışı 2 

149 0186 Tahsilat, İletişim, İnternet Hizmetleri Bayii 2 

150 0283 Temizlik Hizmetleri (Ev, İşyeri, Büro vb.) 2 

151 0216 Terlik Satışı 2 

152 0203 Tıbbi Malzemeler Satışı 2 

153 0170 Toptancı 2 

154 0275 Tost vb. İmalatı ve Satışı 2 

155 0148 Trafik Müşavirliği ve İş Takipçiliği 2 

156 0181 Tüp Gaz Bayii 2 

157 0067 Yorgancı 2 

158 0033 Zeytin ve Zeytinyağı Satıcılığı 2 

159 0105 Zirai İlaç ve Alet Satıcısı 2 

160 0100 Akü Satış ve Tamirciliği 1 

161 0185 Alet Bileme 1 

162 0088 Ambalaj Malzemeleri Satışı 1 

163 0281 Bal ve Bal Ürünleri İmal ve Satışı 1 

164 0252 Bilgisayar Sarf Malzemeleri Satışı 1 

165 0205 Boya İmal ve Satıcılığı 1 

166 0063 Boya-Badana İşleri 1 

167 0005 Büst, Heykel İmal ve Satışı 1 

168 0253 Canlı Hayvan Satışı (Celeplik) 1 

169 0154 Çay Bahçesi İşletme 1 

170 0060 Çerezci 1 

171 0078 Dayanıklı Tüketim Malları Satışı 1 

172 0248 Deniz Araçları Satış ve Tamiri 1 

173 0277 Deniz Motorları Satış ve Tamirciliği 1 

174 0231 Duşa-Kabin Satışı 1 

175 0163 Emanetçi 1 

176 0276 Et ve Ürünleri İşletmeciliği 1 

177 0265 Gazocağı vb. Ev Aletleri Tamiri 1 
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S.No Kod Açıklama Adet 

178 0239 Grafik Tasarım Hizmetleri 1 

179 0213 Hali Saha İşletme 1 

180 0284 Haşere İlaçlama Hizmetleri 1 

181 0161 Hazır Mutfak İmalat ve Satış 1 

182 0234 Hızarcılık ve Bıçakçılık 1 

183 0097 Kamping İşletmeciliği 1 

184 0176 Kargo ve Kurye Hizmetleri 1 

185 0062 Kitap-Dergi-Gazete-Kartpostal Satışı 1 

186 0178 Kurukahve Satıcılığı 1 

187 0285 Kuyu ve Sondajcılık 1 

188 0232 Mermerit İşletmeciliği 1 

189 0133 Naylon Örtü ve Muşamba Satışı 1 

190 0143 Oto Camı Montaj ve Satışı 1 

191 0256 Oto Susta 1 

192 0096 Overlokçuluk 1 

193 0129 Parke-Rabıta Döşeme 1 

194 0267 Pergüle Sineklik Panjur Satışı 1 

195 0202 Piknik ve Dinlenme Yeri 1 

196 0268 Pizza Salonu İşletmeciliği 1 

197 0125 Prescilik 1 

198 0103 Resim Galerisi İşletme 1 

199 0055 Rot Balansçı 1 

200 0209 Sac ve Galvaniz İşleri 1 

201 0104 Sebze Komisyoncusu 1 

202 0217 Seyyar Giyim 1 

203 0220 Seyyar Tekstil Satışı 1 

204 0222 Seyyar Toka Satışı 1 

205 0111 Spor Malzemeleri Satışı 1 

206 0013 Şemsiye-Şezlong Kiralama 1 

207 0101 Teneke Eşya İmalatı ve Satışı 1 

208 0269 Tercüman Hizmetleri 1 

209 0249 Yat Bakım Servisi 1 

210 0118 Yüncü 1 

    

  TOPLAM 2097 

 

 

2015 yılı itibarıyla Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 2097 adet esnaf söz 

konusudur. 2011 yılında 2136, 2012 yılında ise 1974 esnaf kayıtlıdır. 2011 yılı ile 

karşılaştırıldığında esnaf sayısında % 1,83 oranında bir azalma söz konusudur. 
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 2011 2015 % Değişim 

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Üyeleri 2136 2097 -% 1,83 
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KUŞADASI ŞOFÖRLER ve OTOMOBİLCİLER ODASI ÜYELERİ 
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Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası’na kayıtlı 959 adet kişi/işletme bulunmaktadır. 

İlçemiz ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren Kuşadası Şoförler ve otomobilciler Odası 

üyelerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.  

Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası’na kayıtlı 959 üyenin 448 adedi taksi işletmeciliği ve 

şoförlüğü, 380 adedi minibüs işletmeciliği ve şoförlüğü yapmaktadır. 52 kişi servis aracı 

işletmeciliği ve şoförlüğü, 38 kişi otobüs işletmeciliği ve şoförlüğü yapmaktadır. 33 kişi 

kamyon, kamyonet işletmeciliği ve şoförlüğü, 7 kişi nakliyecilik, 1 kişi ise vidanjör şoförlüğü 

yapmaktadır. 

 

S.No Meslek Adet 

1 Taksi İşletmeciliği veya Şoförü 448 

2 Minibüs İşletmeciliği veya Şoförü 380 

3 Servis Aracı İşletmeciliği veya Şoförü 52 

4 Otobüs İşletmeciliği veya Şoförü 38 

5 Kamyon, Kamyonet İşletmeciliği veya Şoförü 33 

6 Nakliyeci 7 

7 Vidanjör İşletmeciliği 1 

 TOPLAM 959 
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2015 yılı itibarıyla Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odasına kayıtlı 959 adet işletmeci/şoför 

söz konusudur. 2011 yılında 715 olan üye sayısı 2012 yılında 1039’a yükselmiştir. 2011 yılı ile 

karşılaştırıldığında ilçemiz ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren işletme/şoför sayısında % 

34,13’lük bir artış söz konusudur. 

 

 2011 2015 % Değişim 

Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Üyeleri 715 959 % 34,13 
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AYDIN BAROSU BAŞKANLIĞI ÜYELERİ 
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İlçemizde faaliyet gösteren bir diğer önemli meslek grubu avukatlardır. Aydın Barosu 

Başkanlığına kayıtlı, ilçemizde faaliyet gösteren ve hizmet veren 141 adet avukat söz 

konusudur. 

2011 yılında 109 olan avukat sayısı 2012 yılında 117’ye yükselmiştir. 2015 yılı itibarıyla ise 

141’dir. 2011 yılı ile karşılaştırıldığında ilçemizde hizmet veren avukat sayısında % 29,36’lık 

bir artış söz konusudur. 

 

 2011 2015 % Değişim 

Aydın Barosu Başkanlığı Üyeleri 109 141 % 29,36 
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AYDIN SMMMO KUŞADASI TEMSİLCİLİĞİ ÜYELERİ 
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İlçemizde faaliyet gösteren bir diğer önemli meslek grubu, serbest muhasebeci ve mali 

müşavirlerdir.  

Aydın Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Kuşadası temsilciği verilerine 

göre, ilçemizde 125 adet muhasebeci ve mali müşavir mükelleflerine hizmet 

sunmaktadır. 

2011 yılında 103 olan mali müşavir ve muhasebeci sayısı 2012 yılında 117’ye yükselmiştir. 

2011 yılı ile karşılaştırıldığında, % 21,36 oranında artış söz konusudur. 

 

 2011 2015 % Değişim 

Aydın SMMMO Kuşadası Temsilciliği Üyeleri 103 125 % 21,36 
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21. BÖLGE AYDIN ECZACI ODASI ÜYELERİ 
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Aydın Eczacı Odası 1970 yılına kadar Türkiye’de 16 tane eczacı odasıdan biri olan İzmir Eczacı 

Odasına bağlı olarak faaliyetini sürdürmekteyken, Türkiye’de Eczacı Odası sayısının 20’e 

çıkmasıyla birlikte Denizli Eczacı Odasına bağlanıyor. Denizli-Aydın-Muğla İlleri eczacıları aynı 

çatı altında toplanıyor. 1974 yılında Aydın’da Ecz. Ahmet Menzilci ve Ecz.Atilla Alpargun 

Muğla İli eczacıları ile birlikte çalışmaları neticesinde Aydın-Muğla Eczacı Odası olarak ayrı bir 

birim olmak için TEB Merkez Heyetiyle yaptıkları görüşmeler neticesine ayrı bir oda olarak 

kuruluyor. Böylelikle 1974 yılında TEB Merkez Heyeti Başkanı Eczacı Aydın Tonsan imzalı 

belgeyle 21.Bölge Aydın Eczacı Odası Aydın Merkezinde kurulmuş oluyor. Daha sonra Muğla 

ve Burdur Eczacı Odası da Aydın’a bağlanmıştır. Geçmiş dönem oda başkanlarımız sırasıyla 

Ecz. Atilla Alpargun (1974-1978), Ecz. Metin Taş (1978-1980), Ecz. Ayhan Süer Arda (1980-

2001) ve halen 2001 yılından bu yana Ecz. Şevket Kaya’dır. 

Aydın Eczacı Odası başlangıcında maddi imkanları elverdiği ölçüde önce kiralık bir mekanda 

daha sonra Ecz. Ayhan Süer Arda döneminde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde alınan 

dairesine, en son olarak da Ecz. Şevket Kaya döneminde alınan bir arsa üzerine inşa edilen, 

Ege Bölgemizin geleneksel ve kültürel çizgilerini taşıyan modern kompleksine kavuşmuştur. 

21. Bölge Aydın Eczacı Odası verilerine göre Kuşadası’nda faaliyet gösteren 46 adet eczane 

söz konusudur.  

2011 yılında 41 olan eczane sayısında % 9,76’lık bir artış yaşanmıştır. 

 2011 2015 % Değişim 

21.Bölge Aydın Eczacı Odası Kuşadası Temsilciliği Üyeleri 41 46 % 9,76 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYDIN TABİP ODASI ÜYELERİ 

 



26 
 

 

Kuşadası Ticari Envanteri-2015 çalışması için Aydın Tabip Odası, üyeleri ile ilgili verileri 

göndermediği için, 2015 yılında da Kuşadası’nda faaliyet gösteren doktorların sayısında bir 

değişme olmadığı varsayılmıştır. 

 

 2011 2015 % Değişim 

Aydın Tabip Odası Üyeleri 20 20 % 0,00 
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AYDIN TURİST REHBERLERİ ODASI ÜYELERİ 



28 
 

 

03.04.2013 tarihinde Aydın İlçe Seçim Kuruluna Aydın Turist Rehberleri Odası’nın ilk olağan 
genel kurulunun 06.05.2013 tarihinde yapılması ile ilgili dilekçe sunulmuş ve kabul edilmiştir. 
Aydın Ticaret Borsası’ndaki ilk oturumda 238 kişilik hazirun listesinden 121 kişilik katılım 
sağlanmış ve Aydın Turist Rehberleri Odası tarihi ilk genel kurulunu açılmıştır. Seçimler 
sonunda 6 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve 5 kişilik delegasyon 
belirlenmiştir. Türkiye’de örgütlü rehberlik hayatının önder kurumlarından olan KURED 
bayrağı ATRO (Aydın Turist Rehbeleri Odası)’ya devretmiştir. 

Meslek yasamızın çıkması ile halihazırda kurulu bulunan İstanbul, İzmir, ve Antalya Odalarına, 
Ankara, Aydın, Muğla, ve Nevşehir Odaları ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, 
Şanlıurfa ve Trabzon Bölgesel Odaları eklenmiştir. Böylece 13 Turist Rehberi Odasının Birliği 
olan TUREB kurulmuştur. ATRO, 18.07.2013 tarihli TUREB genel kurulunda İZRO (İzmir 
Rehberler Odası) ve MURO (Muğla Rehberler Odası) ile birlikte hareket ederek ege 
bölgesinden temsilcilerinin yönetim, denetim ve disiplin kurularında yer almasını sağlamıştır. 

 

Yabancı Dil Rehber Sayısı 

İngilizce 432 

Almanca 67 

Fransızca 38 

İspanyolca 27 

İtalyanca 22 

Rusça 21 

Japonca 13 

Hollandaca 13 

Portekizce 6 

Bulgarca 6 

Yunanca 4 

Çince 3 

  

TOPLAM 652 
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KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 

Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kuşadası Şoförler ve 

Otomobilciler Odası, Aydın Baro Başkanlığı, Aydın SMMMO Kuşadası Temsilciliği, Aydın 

Eczacı Odası Kuşadası Temsilciliği ve Aydın Tabip Odası verilerine göre 2015 yılında 

Kuşadası’nda değişik sektörlerde faaliyet gösteren 7176 işletme söz konusudur. 

2011 yılında söz konusu rakam 6743’dür. Diğer bir ifade ile Kuşadası özel sektörü % 6,42 

oranında büyümüştür. 

 

 2011 2012 2015 

Kuşadası Ticaret Odası 3619 3706 3789 

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2136 1974 2097 

Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası 715 1039 959 

Aydın Baro Başkanlığı 109 126 141 

Aydın SMMMO Kuşadası Temsilciliği 103 117 125 

Aydın Eczacı Odası Kuşadası Temsilciliği 41 46 45 

Aydın Tabip Odası 20 20 20 

    

TOPLAM 6743 7028 7176 

 

Meslek Odaları üye sayıları bazında düşünüldüğünde, Kuşadası Ticaret Odası’nın üye sayısı  

% 4,70 oranında artmış, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın üye sayısı % 1,83 oranında 

azalmış, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın üye sayısı % 34,13 oranında, Aydın 

Baro Başkanlığı’nın üye sayısı % 29,36 oranında, Aydın SMMMO Kuşadası Temsilciliğinin üye 

sayısı % 21,36 oranında, Aydın Eczacı Odası Kuşadası Temsilciliğinin üye sayısı % 9,76 

oranında artmıştır. 

Yüzde Değişimler 

 2011/2012 2012/2015 2011/2015 

Kuşadası Ticaret Odası % 2.40 % 2.24 % 4.70 

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası % -7.58 % 6.23 % -1.83 

Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası % 45.31 % -7.70 % 34.13 

Aydın Baro Başkanlığı % 15.60 % 11.90 % 29.36 

Aydın SMMMO Kuşadası Temsilciliği % 13.59 % 6.84 % 21.36 

Aydın Eczacı Odası Kuşadası Temsilciliği % 12.20 % -2.17 % 9.76 

Aydın Tabip Odası % 0.00 % 0.00 % 0.00 

    

TOPLAM % 4.23 % 2.11 % 6.42 
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2011 ve 2015 YILLARINDA MESLEK ODALARI ÜYE SAYILARI 
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Kuşadası, ekonomisi turizme dayanan Ege’nin ve ülkemizin en önemli turizm 

destinasyonlarından birisidir. Kuşadası’nda, Deniz-Güneş-Kum turizminin yanı sıra, kültür 

turizmi, inanç turizmi, kruvaziyer turizmi, marina turizmi, termal turizm, golf turizmi, kongre 

turizmi, doğa turizmi, kuş gözlemciliği gibi turizmin her çeşidi yapılmaktadır. 

Bu büyük potansiyelden dolayı, Kuşadası’na ilgi hem tarihte hem de günümüzde her zaman 

yoğun olmuştur ve olmaktadır. Kış nüfusu 100.000’den fazla, yaz nüfusu ise 700-800 bin 

civarında olan ve günübirlik ziyaretçilerle yaklaşık 3,5-4 milyon kişiyi ağırlayan Kuşadası’nda 

doğal olarak turizm sektörü ve turizm sektörüne bağlı olarak diğer sektörlerde de yıllar 

itibarıyla yüksek oranlarda büyüme meydana gelmiştir.  

Kuşadası ekonomisi ve özel sektörü dinamik bir ekonomidir. Türkiye İstatistik Kurumu Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ilçemizin nüfusu 101.619 kişidir.  

 

 

Ulusal ve Uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmeler turizmi ne kadar etkiliyorsa da, yerel 

dinamikler de turizm sektörünü ve turizme bağlı diğer sektörleri de (konaklama, seyahat 

acenteleri, yeme-içme, eğlence, ulaşım, inşaat, konut, emlak gibi) olumlu / olumsuz 

etkilemektedir. 

Üzerinde yaşadığımız coğrafya, iklimi, tarihi ve turistik yerleri, kültürü ve olanakları ile eşsiz 

bir yerdir. Kuşadası, kruvaziyer limanı ve özellikle Efes-Meryem Ana ile yabancı misafirlerimiz 

için ülkemize giriş kapısı niteliğindedir. 

İlçemizi yabancı turistlerin yanında, önemli sayıda yerli turist de ziyaret etmektedir. Aşağıdaki 

harita, Kuşadası merkezli 200 km2’lik bir çember içinde Kuşadası’nın konumunu 
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göstermektedir. İzmir, Denizli, Muğla, Manisa ve Aydın’dan günübirlik veya tatil maçlı her yıl 

yüzbinlerce yerli turist ilçemizi ziyaret etmektedir.  

Söz konusu 200 km2’lik alan içerisinde antik kentler, tarihi ve turistik yerler, plajlar söz 

konusudur.  

 

İklimi, yakın çevresi, kruvaziyer limanı, marinası, deniz-güneş-kumu, Kongre Merkezi, Milli 

Parkı, tarihi ve kültürel yerleri ile Kuşadası, geçmişte olduğu gibi günümüzde de ilgi odağıdır. 

İlçemizde 2015 yılı içinde yeni oteller yapılmış, yatak kapasitemiz ve sayımız artmıştır. Kongre 

Merkezinin tam olarak faaliyet geçmesiyle turizmin 12 aya yayılması mümkün olabilecektir.  

Aydın İlinin Büyükşehir olması nedeniyle bir takım problemler yaratmıştır. Ancak bunlar 

aşılamayacak sorunlar değildir. 

İlçemiz turizm eksenli büyüyen bir ekonomiye sahiptir. Bu büyümede sektörlerinde birbiriyle 

uyum içinde olması gerekmektedir. Ekonominin temel unsuru olan “denge” ve 

“sürdürülebilirlik” ilçemiz ekonomisi ve turizmi açısından vazgeçilmez bir unsurdur. 

 

“Öncelikle bizlerin yaşamaktan keyif alacağı bir Kuşadası” için tüm ekonomik aktörler ve 

karar alıcılara sorumluluklar düşmektedir. 
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EK 1:  

 

Kuşadası Ticaret Odası’na Kayıtlı Üyelerin Meslek Gruplarının açıklaması şu şekildedir: 

1.MESLEK GRUBU 

NACE 
KODU 

FAALİYET 

55.10.01 
Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti 
vermeyenler ile devre mülkler hariç) 

55.10.05 
Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti verenler 
ile devre mülkler hariç) 

55.20.01 
Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri (hosteller, devre mülkler, tatil evleri, apart oteller, bungalov, dağ evleri, vb.nde) (günlük temizlik ve yatak yapma 
hizmeti sağlanan oda veya süit konaklama faaliyetleri hariç) 

55.20.03 Kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa süreli olarak konaklama faaliyetleri 

55.20.04 Tatil amaçlı pansiyonların faaliyetleri 

55.30.36 Kamp alanlarının, motorlu karavan, vb. için park yerlerinin faaliyetleri (çadır veya karavan ile kamp kurma amaçlı açık hava tesisi sağlanması, yetişkinler veya 
çocuklar için kamp programlarında ve avcılık kamplarında konaklama hizmetinin sağlanması, vb.) 

55.90.01 Öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri (tatil amaçlı olanlar hariç) 

 

 

2.MESLEK GRUBU 

NACE 
KODU 

FAALİYET 

79.11.01 
Seyahat acentesi faaliyetleri (hava yolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama 
hizmetlerinin toptan veya perakende satışı, vb.) 

79.12.01 Tur operatörü faaliyetleri (turların düzenlenmesi) 

79.90.01 Turist rehberliği ve ziyaretçiler için danışmanlık faaliyetleri (gezilerle ilgili bilgi sağlanması) 
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3.MESLEK GRUBU 

NACE 
KODU 

FAALİYET 

56.10.03 Çorbacıların ve işkembecilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) 

56.10.05 
Oturacak yeri olmayan fast-food satış yerleri (hamburger, sandviç, tost, vb.), al götür tesisleri ve benzerleri tarafından sağlanan diğer yemek hazırlama ve 
sunum faaliyetleri 

56.10.06 Döner, lahmacun ve pidecilik faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) 

56.10.07 
Ciğer, kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar 
hariç) 

56.10.08 
Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile 
seyyar olanlar hariç) 

56.10.09 Pastanelerin ve tatlıcıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) 

56.10.10 Pizzacıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) 

56.10.17 Mantıcı ve gözlemecilerin faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) 

56.10.18 Oturacak yeri olan fast-food satış yerleri (hamburger, sandviç, tost, vb.) tarafından sağlanan yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri 

56.10.19 Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeteryaların faaliyetleri 

56.21.01 Özel günlerde dışarıya yemek sunan işletmelerin faaliyetleri 

56.29.01 Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.) 

56.29.90 
Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite, vb. mensupları için tabldot servisi, vb. dahil, özel günlerde hizmet verenler 
hariç) 

56.30.02 Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler, meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyeti 

56.30.04 Bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz) 

56.30.05 Gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kokteyl salonları, vb. yerlerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz) 
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4.MESLEK GRUBU 

NACE 
KODU 

FAALİYET 

13.20.16 Pamuklu dokuma kumaş imalatı (havlu, peluş, vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kot, kadife ve tafting kumaşlar hariç) 

13.92.11 Branda, tente, stor (güneşlik), yelken, çadır ve kamp malzemeleri imalatı (şişme yataklar dahil) 

14.39.01 Örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı (doğrudan süveter, kazak, hırka, yelek, vb. şekillerde üretilenler) 

17.21.13 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı (rulo veya tabaka halinde) 

18.12.01 
Çıkartma, takvim, ticari katalog, tanıtım broşürü, poster, satış bülteni, kartpostal, davetiye ve tebrik kartları, yıllık, rehber, resim, çizim ve boyama kitapları, çizgi 
roman vb. basım hizmetleri 

18.12.02 Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört kereden daha az yayınlananlar) 

18.12.03 Ansiklopedi, sözlük, kitap, kitapçık, müzik eserleri ve müzik el yazmaları, atlas, harita vb. basım hizmetleri 

26.30.05 Alıcı ve verici antenlerin imalatı (harici, teleskopik, çubuk, uydu, çanak ve hava ve deniz taşıtlarının antenleri) 

26.30.06 Kablolu ve kablosuz telefon, cep telefonu, kablolu görüntülü telefon, çağrı cihazı ve faks cihazı imalatı (telesekreter imalatı dahil) 

27.12.01 
Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ile elektriğin kontrol ve dağıtımına özgü cihazların imalatı (sigorta, otomatik devre kesici, röle, yalıtım, devre ve 
yük ayırıcı anahtarlar, voltaj sınırlayıcı, dalga bastırıcı vb.)  

27.33.02 
Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı (fiş, soket, baskılı, düğmeli vb. anahtar, priz, duy, plastikten elektrik boru ve kablo tablaları, makine ve cihazları izole 
edici plastik bağlantı parçaları, vb.) (elektronik bileşenlerde kullanılanlar hariç) 

27.90.03 
Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanlarının imalatı (demir yolları, kara yolları, iç su yolları, taşıt park alanları, limanlar ve hava 
meydanları için) (trafik ışıkları ve sinyal donanımları dahil) 

31.01.01 
Büro, okul, ibadethane, otel, lokanta, sinema, tiyatro vb. kapalı alanlar için mobilya imalatı (taş, beton, seramikten olanlar hariç) (vestiyer, dosya dolapları, 
mihraplar, minberler, kürsüler, öğrenci sıraları, büro tipi sandalye ve koltuklar, vb.) 

31.02.01 Mutfak mobilyalarının imalatı 

31.09.01 Mobilyaların boyanması, verniklenmesi, cilalanması vb. tamamlayıcı işlerin yapılması 

31.09.02 Sandalyelerin, koltukların vb. döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerin yapılması (büro ve ev mobilyalarının yeniden kaplanması hariç) 

31.09.04 Yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası takımı, gardırop, vestiyer, vb. imalatı (gömme dolap, masa, zigon, vb. dahil) 

31.09.08 Plastikten bank, masa, tabure, sandalye vb. mobilyaların imalatı 

33.14.02 Elektrik motorları, jeneratörler ve motor jeneratör setlerinin bakım ve onarımı (bobinlerin tekrar sarımı dahil) 

46.15.01 Mobilyaların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar 

46.41.01 
Evde kullanılan tekstil takımları, perdeler ve çeşitli tekstil malzemesinden ev eşyaları toptan ticareti (çarşaf, yatak takımı, yastık kılıfı, masa örtüsü, havlu, 
battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar vb. dahil) 

46.41.05 Diğer tekstil ürünleri toptan ticareti (balık ağı, çuval, çul, halat, urgan dahil) 

46.43.01 Beyaz eşya toptan ticareti (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, çamaşır kurutma makinesi vb.) 

46.43.05 
Elektrik malzemeleri toptan ticareti (kablo, sigorta, duy, fiş, priz, ampul, elektrik anahtarı, devre kesici, şalter, röle, pil, batarya, vb.) (endüstriyel olanlar ile 
elektrikli makine, cihaz ve aletlerde kullanılanlar hariç) 
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46.43.12 Konutlarda, bürolarda ve mağazalarda kullanılan (sanayi tipi olmayan) klimaların toptan ticareti 

46.43.90 
Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli ev aletleri toptan ticareti (ütü, elektrik süpürgesi, aspiratör, vantilatör,tıraş makinesi, saç kurutma makinesi, su arıtma 
cihazı, dikiş makinesi, şofben, elektrikli soba, elektrikli radyatör vb.) 

46.47.02 Halı, kilim, vb. yer kaplamaları toptan ticareti 

46.51.01 Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımlarının toptan ticareti (bilgisayar donanımları, pos cihazları, ATM cihazları vb. dahil) 

46.76.01 Tekstil elyafı toptan ticareti (bükülmemiş ham ipek, yün, hayvan kılı, kardelenmiş veya taranmış pamuk, vb.) 

47.41.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılımların perakende ticareti (video oyun konsolları dahil) 

47.42.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti (telefon, cep telefonu, faks vb.) 

47.43.01 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının ve bunların parçalarının perakende ticareti (radyo, televizyon, müzik seti, teyp, DVD 
oynatıcı, mp3 çalar, vb.) 

47.51.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tuhafiye ürünleri perakende ticareti (iğne, dikiş ipliği, orlon, düğme, fermuar, çıtçıt, fisto, dantel, gipür vb.) 

47.51.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin perakende ticareti 

47.51.05 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evde kullanılan tekstil takımları ve çeşitli tekstil malzemesinden ev eşyaları perakende ticareti (çarşaf, yatak takımı, 
yastık kılıfı, masa örtüsü, havlu, battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar vb.) 

47.51.90 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer tekstil ürünleri perakende ticareti (tuhafiye ürünleri ve dikiş ipliği hariç diğer iplikler, gazlı dokumalar, gaz 
lambası fitili, araba örtüleri vb.) 

47.53.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perde, iç stor, perde veya yatak saçağı ve farbelası perakende ticareti 

47.53.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim ve diğer tekstil yer döşemeleri perakende ticareti (keçeden olanlar dahil) 

47.54.01 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda beyaz eşya ve elektrikli küçük ev aleti perakende ticareti (buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcı, vantilatör, 
davlumbaz, tost makinesi, mutfak robotu, vb.) (radyo, televizyon ve fotoğrafçılık ürünleri hariç) 

47.54.90 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. elektrikli ev aletleri perakende ticareti (ev tipi hırsız ve yangın alarmı, tıraş, dikiş, dokuma ve örgü makinesi, fırın, 
soba, radyatör, vb.) (radyo, TV ve fotoğrafçılık ürünleri hariç) 

47.59.01 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli olmayan ev aletleri ile çatal bıçak takımı, tabak-çanak, cam eşya, porselen ve çömlek ürünleri gibi züccaciye 
ürünlerinin perakende ticareti (metal tabak-çanak hariç) 

47.59.02 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda aydınlatma teçhizatı perakende ticareti (lambalar, aydınlatma armatürleri, avize, abajur, ışıklı tabela, portatif elektrik 
lambaları vb.) (elektrik malzemeleri hariç) 

47.59.03 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev mobilyalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti (baza, somya, karyola dahil, hasır ve sepetçi söğüdü gibi 
malzemelerden olanlar hariç) 

47.59.07 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda plastikten sofra, mutfak, tuvalet ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti (plastikten tabak, bardak, torba, kutu, şişe, 
matara, makara, bobin, mobilya parçaları, vb. dahil) 

47.61.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitap perakende ticareti (kitap, ansiklopedi, rehber vb. ile CD ve DVD ortamındaki kitaplar vb.) 

47.62.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti 

47.62.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazete ve dergilerin perakende ticareti 

47.63.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti (dolu ses, müzik ve video kasetleri, CD/DVD vb. ürünler ile boş olanlar 
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dahil) 

47.78.08 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda büro makine ve ekipmanlarının perakende ticareti (hesaplama makineleri, daktilolar, fotokopi makineleri, tarama ve 
faks cihazları, çizim masaları vb.) 

47.79.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kullanılmış mobilya, elektrikli ve elektronik ev eşyası perakende ticareti 

47.89.05 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla elektrikli alet, cihaz ve elektrik malzemeleri ile el aletleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) 

47.89.18 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla halı, kilim, vb. perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) 

58.11.01 Kitap yayımı (broşür, risale, ansiklopedi, vb. dahil, çocuk kitaplarının, ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması hariç) 

58.14.03 Bilimsel, teknik, kültürel vb. dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar) 

58.19.90 Bys. diğer yayıncılık faaliyetleri (kartpostal, tebrik kartları vb. ile katalog, poster, reklam materyali vb.) 

59.11.03 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri (belgesel yapımcılığı dahil) 

59.14.02 Sinema filmi gösterim faaliyetleri 

59.20.06 Radyo programı yapımcılık faaliyetleri 

60.10.09 Radyo yayıncılığı (radyo yayın stüdyoları vb.) 

60.20.01 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri 

61.10.15 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri (kablolu ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması hariç) 

61.10.17 Kablolu ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması 

61.20.02 Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri (kablosuz ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması ve uydu üzerinden yapılanlar hariç) 

61.90.05 İnternet kafelerin faaliyetleri 

61.90.07 Telekomünikasyon hizmeti yeniden satıcılarının faaliyetleri 

62.01.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) 

62.02.01 
Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin 
belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.) 

62.09.02 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.) 

63.91.01 Haber ajanslarının faaliyetleri (medya için haber, resim ve röportaj tedarik eden haber bürosu ve haber ajanslarının faaliyetleri) 

95.11.01 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı (ATM'ler ve pos cihazları dahil) 

95.12.01 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı (kablosuz telefonlar, telsizler, cep telefonları, çağrı cihazları, ticari kameralar vb.) 

95.22.01 Evde kullanılan elektrikli cihazların onarımı (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, oda kliması, elektrikli küçük ev aletleri, vb.) 

95.24.01 Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı (büro ve ev mobilyalarının yeniden döşenmesi, kaplanması, onarımı ve yenilenmesi dahil, halı ve kilim onarımı hariç) 

96.01.02 Halı ve kilim yıkama hizmetleri 
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37.00.01 
Kanalizasyon (kanalizasyon atıklarının uzaklaştırılması ve arıtılması, kanalizasyon sistemlerinin ve atık su arıtma tesislerinin işletimi, foseptik çukurların ve 
havuzların boşaltılması ve temizlenmesi, seyyar tuvalet faaliyetleri vb.) 

41.10.01 
Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projelerinin oluşturulması amacıyla mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya 
diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) 

41.10.02 Konut yapı kooperatiflerinin faaliyetleri 

41.10.03 İşyeri yapı kooperatiflerinin faaliyetleri 

41.20.01 
İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, 
kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı) 

41.20.02 İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç) 

42.11.02 
Yol yüzeylerinin asfaltlanması ve onarımı, kaldırım, kasis, bisiklet yolu vb.lerin inşaatı, yolların vb. yüzeylerin boyayla işaretlenmesi, yol bariyeri, trafik işaret ve 
levhaları vb.nin kurulumu gibi yol, tünel vb. yerlerdeki yüzey işleri 

42.21.01 
Akışkanlar için uzun mesafe boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik karada ve deniz altında uzun 
mesafe boru hattı) 

42.22.04 Kentsel (kısa mesafe) elektrik hatlarının inşaatı (trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.) 

42.99.03 
Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapıların inşaatı (arazi iyileştirilmesi ile birlikte arazinin parsellemesi dahil, iyileştirme yapılmaksızın parselleme 
hariç) 

43.11.01 Yıkım işleri (binaların ve diğer yapıların yıkılması ve sökülmesi) 

43.12.01 
Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. 
alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç) 

43.13.01 
Test sondajı ve delme (inşaat, jeofizik, jeolojik vb. amaçlar için test sondajı ve delme işleri ile örnekleme sondajı) (madencilikle bağlantılı olarak gerçekleştirilen 
test sondajı hariç) 

43.21.01 
Bina ve bina dışı yapıların (ulaşım için aydınlatma ve sinyalizasyon sistemleri hariç) elektrik tesisatı, kablolu televizyon ve bilgisayar ağı tesisatı ile konut tipi 
antenler (uydu antenleri dahil), elektrikli güneş enerjisi kollektörleri, elektrik sayaçları, yangın ve hırsızlık alarm sistemleri vb. kurulumu 

43.22.01 
Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin tesisatı (ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörlerin bakım, 
onarım ve kurulumu ile elektriksiz güneş enerjisi kolektörlerinin kurulumu dahil) 

43.22.03 
Bina ve diğer inşaat projelerinde su ve kanalizasyon tesisatı ve onarımı (yağmurlama sistemlerinin kurulumu dahil sıhhi tesisat işleri, yangın söndürme 
sistemlerinin kurulumu, kanalizasyon tesisatı döşeme işleri vb.) 

43.29.01 Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların, otomatik ve döner kapıların bakım ve onarımı dahil kurulum işleri 

43.29.03 Isı, ses veya titreşim yalıtımı ile diğer inşaat tesisatı işleri (mantolama ve vakumlu temizleme sistemlerinin kurulumu dahil) 
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43.31.01 Sıva işleri (binalarda veya diğer inşaatlarda iç ve dış sıva veya alçı sıva işleri ile alçıpan işleri vb.) 

43.32.01 Hazır mutfaklar, mutfak tezgahları, gömme dolaplar, iç merdivenler ile ince tahta, lambri ve benzerlerinin montajı işleri 

43.32.02 
Herhangi bir malzemeden yapılan kapı ve pencere kasaları, kapılar (zırhlı kapılar dahil, otomatik ve döner kapılar hariç), pencereler, kepenkler, panjurlar, garaj 
kapıları ve benzerlerinin montajı 

43.33.01 
Bina ve diğer yapıların içi veya dışında yer ve duvar kaplama faaliyetleri (mermer, mozaik, granit, karo ve kaldırım taşlarının, parke dahil ahşap yer ve duvar 
kaplamalarının döşenmesi vb.) (halı, taban muşambası ve kağıt kaplama hariç) 

43.33.02 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yer döşeme ve kaplama ile duvar kaplama işleri (halı, taban muşambası ve diğer esnek yer kaplamaları ile duvar kaplama 
işleri) 

43.39.01 
Dekoratif malzemenin, bezemelerin ve süslerin montajı ile inşaatlardaki bys. diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler (radyatörleri kaplayan ızgaraların montajı ile 
akustik panel, karo veya diğer malzemeleri içeren akustik işler dahil) 

43.91.01 
Çatı işleri (çatı iskeleti kurulumunu içeren inşaat işleri, çatı yapımı, çatı oluğu ve oluk ağzı montaj işleri ile metal ve diğer malzemeden çatı kaplama işleri) 
(dülgerlik işleri dahil) 

43.99.03 Açık yüzme havuzlarının inşaatı 

43.99.04 Vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının operatörü ile birlikte kiralanması (özel bir inşaat çeşidinde yer almayan) 

43.99.05 İnşaatlarda beton işleri (kalıp içerisine beton dökülmesi vb.) 

43.99.11 İnşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı işleri (forekazık çakma dahil) 

43.99.15 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer uzmanlaşmış inşaat işleri (şömine, barbekü dahil) 

71.11.01 Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri 

71.11.02 Şehir ve bölge planlama faaliyetleri (nazım imar planı, vaziyet planı vb. dahil) 

71.12.01 
Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetleri (jeodezik, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topoğrafya hizmetleri ile 
yol, kadastro, topoğrafik, vb. haritaların hazırlanması) 

71.12.03 Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri 

71.12.04 
Jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri (maden yatağı, yer altı toprak oluşumu, vb. hizmetler) (petrol ve 
doğalgaz için olanlar hariç) 

71.12.09 
Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer 
enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler) 

71.12.10 Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç) 

71.12.11 Yapı denetim kuruluşları (a sınıfı) 

71.12.13 Yapı denetim kuruluşları (c sınıfı) 

74.10.01 İç mimarların faaliyetleri (iç dekorasyon dahil) 

74.10.02 
Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve 
uzmanlaşmış grafik tasarımcıların faaliyetleri hariç) 
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46.43.10 Fotoğrafçılıkla ilgili ürünlerin toptan ticareti (flaş lambaları, fotoğrafçılık emülsiyonları, polarizan maddeler, fotografik levha ve filmler vb.) 

46.46.01 Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti 

47.73.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda insan sağlığına yönelik eczacılık ürünlerinin perakende ticareti 

47.74.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti (gözlük hariç diğer medikal ürünler dahil) 

47.78.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gözlük, kontak lens, gözlük camı vb. perakende ticareti (gözlükçülerin hizmetleri) 

47.78.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda fotoğrafçılık malzemeleri ve aletlerinin perakende ticareti 

47.89.07 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla fotoğrafçılık malzemeleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) 

64.19.01 Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, tasarruf bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankası ve yatırım bankaları hariç) 

64.30.01 Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar 

64.91.01 Finansal kiralama (finansal leasing) 

64.92.01 Diğer kredi verme faaliyetleri (bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, uluslararası ticari finansman, mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca 
konut kredisi verilmesi, rehin karşılığında borç para verilmesi vb.) (ikrazatçılar hariç) 

64.92.04 Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri 

64.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (swap, opsiyon ve diğer riskten korunma sözleşmelerinin yazılması, vb. dahil) 

65.12.13 Hayat sigortası dışındaki sigortacılık faaliyetleri (sağlık, yangın, motorlu taşıt, konut, tarım, denizcilik, havacılık, kaza, doğal afet, ulaştırma, nakliyat, para kaybı, 
borçlanma, mali sorumluluk, vb.) 

66.12.04 Döviz bürolarının faaliyetleri 

66.19.02 İpotekli satış ile kredi simsarlığı ve danışmanlığı faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları ile esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin faaliyetleri hariç) 

66.19.06 Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri 

66.19.07 Yediemin faaliyetleri 

66.21.01 Risk ve hasar değerlemesi faaliyetleri (sigorta eksperliği dahil) 

66.22.01 Sigorta acentelerinin faaliyetleri 

69.10.03 Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri (avukatlık faaliyetleri) 

69.10.08 Sosyal güvenlik müşavirlerinin faaliyetleri 

69.20.02 Muhasebe ve defter tutma faaliyetleri 

69.20.04 Yeminli mali müşavirlik faaliyetleri 

70.10.01 İdare merkezi faaliyetleri (idare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten 
holdingler dahil) 

70.22.02 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve 
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imtiyaz konularında danışmanlık) 

71.20.07 Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri (atık, yakıt, metal, mineral ve kimyasallar gibi maddelerin biyolojik ve kimyasal özellikleri ile 
mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri) 

71.20.09 Fiziksel özellikler konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (metal, plastik, tekstil, beton ve diğer maddelerin mukavemeti, esnekliği, iletkenliği gibi fiziksel 
özellikleri ile gerilim, sertlik, darbe direnci vb. test ve analiz faaliyetleri) 

71.20.11 Gıda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (veteriner denetimi de dahil olmak üzere gıda hijyeni alanında teknik test faaliyetleri) 

72.11.01 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 

73.11.01 Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında 
reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu vb.) 

73.12.02 Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı (ilan tahtası, billboard, bina, araç vb. üzerinden reklam alanlarının ve 
zamanlarının satışı dahil) 

74.20.22 Tüketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport, okul, düğün vb. için vesikalık ve portre fotoğrafçılığı vb.) 

74.20.26 Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam görselleri, broşür, gazete ilanı, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin, makinelerin, binaların, 
kişilerin, vb.nin fotoğraflarının çekilmesi) 

74.20.27 Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinliklerin videoya çekilmesi faaliyetleri (düğün, mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve diğer ilgi çekici olayların 
fotoğraflanması veya videoya çekilmesi) 

74.20.29 Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin basılması, negatiflerin veya slaytların çoğaltılması, fotografik slaytların hazırlanması, filmlerin 
kopyalanması vb.) 

74.20.90 Diğer fotoğrafçılık faaliyetleri (fotomikrografi, mikrofilm hizmetleri, fotoğrafların restorasyonu ve rötuşlama, vb.) 

74.90.01 Ekspertiz faaliyetleri (antika eşyalar, mücevherler vb. için ekspertiz hizmetleri) (deniz, gayrimenkul ve sigorta için olan ekspertiz faaliyetleri hariç) 

74.90.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar 
vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.) 

75.00.04 Veterinerlik hizmetleri (hayvan hastanelerinde verilen hizmetler hariç) 

79.90.90 Bys. diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (devre mülk takas faaliyetleri, turizmi arttırma faaliyetleri, vb. dahil, seyahat acentelerinin ve tur 
operatörlerinin faaliyetleri hariç) 

80.10.05 Özel güvenlik faaliyetleri (şirketlerce zırhlı araç sağlama, para, vb. değerli şeylerin toplanması ve dağıtımı, koruma ve devriye, araç park kontrol, koruma köpeği 
eğitimi, parmak izi tespiti vb. dahil, kamu güvenliği hariç) 

80.20.01 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri (hırsız ve yangın alarmı, elektronik kasa gibi güvenlik sistemlerinin kontrolü, kurulumu, bakımı, alınan alarm sinyali ile 
sistemin doğrulanması ve polis, itfaiye gibi birimlerin harekete geçirilmesi) 

81.10.01 Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım, çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, 
çamaşırhane, resepsiyon vb. yardımcı hizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması) 

81.21.01 Binaların genel temizliği (daire, apartman, büro, fabrika, kurum, mağaza vb. her türlü binanın genel temizliği dahil, pencere, baca, sanayi makinesi, vb. 
uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri hariç) 

81.29.04 Böceklerin, kemirgenlerin ve diğer zararlıların imhası ve haşere kontrol faaliyetleri (tarımsal zararlılarla mücadele hariç) 

81.29.90 Diğer temizlik faaliyetleri (yüzme havuzları, tren, otobüs, uçak, tanker, plaj ve şişelerin temizlenmesi ile dezenfekte faaliyetleri dahil, oto yıkama hariç) 

82.20.01 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri 
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82.30.02 Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri 

82.91.01 Tahsilat büroları ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri (telefon, elektrik, su, vb. fatura ve borç toplama, kişilerin veya işletmelerin kredi veya çalışma geçmişleri 
hakkında bilgi toplama, vb.) 

82.92.01 Tehlikesiz ürünleri paketleme faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde yiyecek, içecek dahil sıvıların şişelenmesi, katı maddelerin paketlenmesi, 
etiketleme, damgalama, marka basma, paket ambalajlama, vb.) 

84.13.13 Madencilik, doğal kaynaklar, imalat ve inşaat ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri 

84.13.14 Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılıkla ilgili kamu yönetimi hizmetleri 

84.13.15 Ticaret, otelcilik ve lokantacılık ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri 

84.13.16 Turizm ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri 

85.10.01 Kamu kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyeti (okula yönelik eğitim verilmeyen gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç) 

85.10.02 Özel öğretim kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyeti (okula yönelik eğitim verilmeyen gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç) 

85.20.09 Özel öğretim kurumları tarafından verilen ilköğretim faaliyeti (yetişkinlere yönelik okuma yazma programlarının verilmesi dahil, engelliler için verilen eğitim 
hariç) 

85.51.03 Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin 
faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç) 

85.52.05 Kültürel eğitim veren kursların faaliyeti (bale, dans, müzik, fotoğraf, halk oyunu, resim, drama, vb. eğitimi dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen 
eğitim hariç) 

85.53.01 Sürücü kursu faaliyetleri (ticari sertifika veren sürücülük, havacılık, yelkencilik, gemicilik eğitimi hariç) 

85.59.03 Bilgisayar, yazılım, veritabanı, vb. eğitimi veren kursların faaliyetleri (temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç) 

85.59.05 Orta öğretime, yüksek öğretime, kamu personeli, vb. sınavlara yönelik yardımcı dersler veren dershanelerin faaliyetleri 

85.59.06 Biçki, dikiş, nakış, halıcılık, güzellik, berberlik, kuaförlük kurslarının faaliyetleri 

85.59.09 Dil ve konuşma becerileri eğitimi veren kursların faaliyetleri (temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç) 

85.60.02 Eğitimi destekleyici faaliyetler (eğitim rehberlik, danışmanlık, test değerlendirme, öğrenci değişim programlarının organizasyonu, yaprak test ve soru bankası 
hazırlama gibi eğitimi destekleyen öğrenim dışı faaliyetler) 

86.10.05 Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (devlet üniversite hastaneleri dahil, özel ihtisas hastaneleri ile dişçilik, 
ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar test faaliyetleri hariç) 

86.10.12 Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleri, vb.) 

86.10.13 Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (özel veya vakıf üniversite hastaneleri dahil, dişçilik, ambulansla 
taşıma, tıbbi laboratuvar testleri faaliyetleri hariç) 

86.21.03 Özel sağlık kurumları tarafından polikliniklerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (özel muayene ve yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, 
hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) 

86.21.90 Diğer yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (ev, iş yeri, okul vb. yerlerde sağlananlar dahil, ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal 
faaliyetleri hariç) 

86.22.02 Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve 
fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) 
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86.22.05 Özel sağlık kurumları tarafından poliklinik ve yatılı olmayan tıp merkezlerinde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri 
ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) 

86.23.01 Özel sağlık kurumları tarafından sağlanan dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı 
personelinin faaliyetleri hariç) 

86.23.03 Özel muayenehanelerde sağlanan dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin 
faaliyetleri hariç) 

86.90.01 Hemşirelik hizmetleri (evdeki hastalar için bakım, koruma, anne bakımı, çocuk sağlığı ve hemşirelik bakımı alanındaki benzeri hizmetler dahil, hemşireli yatılı 
bakım tesislerinin faaliyetleri ile tıp doktorlarının hizmetleri hariç) (hastane dışı) 

86.90.90 Bys. diğer paramedikal insan sağlığı hizmetleri (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan mesleki terapi, aroma terapi, konuşma terapisi, homeopati, besin 
tedavisi, ayak bakımı, diş hijyeni vb. hizmetler) (hastane dışı) 

87.10.01 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri (hemşireli bakım evlerinin, hemşireli huzur evlerinin faaliyetleri dahil, sadece asgari düzeyde hemşire bakımı sağlanan yaşlı 
evlerinin, yetimhanelerin, yurtların faaliyetleri ile evlerde sağlanan hizmetler hariç) 

87.20.02 Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri (hastanelerin faaliyetleri ile yatılı sosyal hizmet faaliyetleri hariç) 

87.30.02 Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri (destekli yaşam tesisleri, hemşire bakımı olmayan huzurevleri ve asgari düzeyde hemşire bakımı 
olan evlerin faaliyetleri dahil, yaşlılar için hemşire bakımlı evlerin faaliyetleri hariç) 

88.91.01 Çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri (engelli çocuklar için olanlar ile bebek bakıcılığı dahil, okul öncesi eğitim faaliyetleri hariç) 

88.99.08 Bys. barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri (aile rehberliği, borç danışmanlığı, sosyal hizmet için para toplama, evlat edindirme, 
evsiz, afetzede ve mültecilere geçici barınak sağlama, yardım için uygun kişi belirleme, vb.) 

90.01.20 Sirklerin faaliyetleri 

90.02.12 Gösteri sanatlarına yönelik diğer destekleyici faaliyetler (sahne tasarımcıları, dekoratörleri ve kostüm tasarımcılarının faaliyetleri ile gösteri için dekor ve arka 
perdenin, ışıklandırma ve ses ekipmanlarının işletilmesi) 

91.02.01 Müzelerin faaliyetleri 

92.00.01 Müşterek bahis faaliyetleri (at yarışı, köpek yarışı, futbol ve diğer spor yarışmaları konusunda bahis hizmetleri) 

92.00.02 Loto, vb. sayısal şans oyunlarına ilişkin faaliyetler (piyango biletlerinin satışı dahil) 

93.11.01 Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf, vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. 
tesisler) 

93.13.01 Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri 

93.19.02 Spor ve eğlence amaçlı spor etkinliği ve karşılaşması düzenleyicilerinin ve organizatörlerin faaliyetleri 

93.21.01 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri 

93.29.01 Plaj alanlarının işletilmesi (bu tesislerin bütünleyici bir parçası olan soyunma odası, dolap, sandalye, kano, deniz motosikleti vb. kiralanması dahil) 

93.29.03 Bozuk para veya jetonla çalışan oyun makinelerinin işletilmesi (langırt, tilt, atari salonları, vb.) 

93.29.05 Dans pistlerinin, diskoteklerin işletilmesi (içecek sunum hizmetleri hariç) 

93.29.07 Marina, vb. dinlence amaçlı ulaştırma tesislerinin işletilmesi 

93.29.09 Kayak pistlerinin işletilmesi 

93.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli eğlence hizmetleri (boğa güreşi, rodeo vb.) 

94.99.23 Üyelik gerektiren konut ve kalkınma birlik ve derneklerinin faaliyetleri 
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96.04.01 Hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri 

96.04.02 Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç) 

96.04.03 Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum, vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç) 

96.09.03 Fal , astroloji ve spiritualist hizmetleri 

96.09.18 Arzuhalcilerin faaliyetleri 

96.09.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri (dövme ve piercing hizmetleri, vb.) 

 

7.MESLEK GRUBU 

NACE 
KODU 

FAALİYET 

01.11.07 Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.) 

01.11.12 Tahıl yetiştiriciliği (buğday, dane mısır, süpürge darısı, arpa, çavdar, yulaf, darı, kuş yemi vb.) (pirinç hariç) 

01.21.05 Üzüm yetiştiriciliği (şaraplık, sofralık ve diğer üzümler) 

01.23.02 Turunçgillerin yetiştirilmesi (greyfurt, limon, misket limonu, portakal, mandalina vb.) 

01.26.02 Zeytin yetiştiriciliği 

01.30.03 Dikim için sebze fidesi, meyve fidanı vb. yetiştirilmesi 

01.41.31 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için inek ve manda yetiştiriciliği) 

01.47.01 Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi (tavuk, hindi, ördek, kaz ve beç tavuğu vb.) 

01.50.06 Karma çiftçilik (bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim) 

01.62.01 Hayvan üretimini destekleyici olarak sürülerin güdülmesi, başkalarına ait hayvanların beslenmesi, kümeslerin temizlenmesi, kırkma, sağma, barınak sağlama, 
nalbantlık vb. faaliyetler 

03.21.01 Denizde yapılan balık yetiştiriciliği (çipura, karagöz, kefal vb. yetiştiriciliği ile kültür balığı, balık yumurtası ve yavrusu dahil) 

10.11.01 Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların kesimi ve kesim sırasındaki etin işlenmesi (mezbahacılık) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olarak saklanması dahil) 

10.20.03 Balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması (dondurulması, kurutulması, pişirilmesi, tütsülenmesi, tuzlanması, salamura 
edilmesi, konservelenmesi vb. faaliyetler) 

10.39.03 Meyve ve sebzelerden jöle, pekmez, marmelat, reçel vb. imalatı (pestil imalatı dahil) 

10.39.90 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin başka yöntemlerle işlenmesi ve saklanması (kesilmiş ve paketlenmiş olanlar dahil) 

10.41.07 Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine) 

10.51.05 Sütten yapılan diğer ürünlerin imalatı (tereyağı, yoğurt, ayran, kaymak, krema, vb.) (krem şanti dahil) (katı veya toz halde krema hariç) 

10.52.01 Dondurma imalatı (sade, sebzeli, meyveli vb.) 

10.61.02 Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek, razmol dahil, pirinç unu hariç) 

10.61.09 Fırıncılık ürünlerinin imalatında kullanılan hamur ve un karışımlarının imalatı (sebze un karışımları hariç) 

10.71.01 Taze pastane ürünleri imalatı (yaş pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek, pay, turta, waffles vb.) 
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10.71.02 Fırın ürünleri imalatı (ekmek, pide, simit, vb. dahil, taze pastane ürünlerinin imalatı hariç) 

10.71.03 Hamur tatlıları imalatı (tatlandırılmış kadayıf, lokma tatlısı, baklava vb.) 

10.82.02 Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı (bonbon şekeri vb.) (kakaolu şekerlemeler hariç) 

10.85.01 Hazır yemek imalatı (vakumla paketlenmiş veya korunmuş olanlar) (lokanta ve catering hizmetleri hariç) 

11.07.03 İçme suyu üretimi (şişelenmiş, gazsız, tatlandırılmamış ve aromalandırılmamış) 

46.11.01 Çiçeklerin, bitkilerin, diğer tarımsal hammaddelerin, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını 
yapan aracılar 

46.17.01 Gıda maddelerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (aracı üretici birlikleri dahil, yaş sebze ve meyve hariç) 

46.17.02 Yaş sebze ve meyvelerin bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (kabzımallık ve aracı üretici birlikleri dahil) 

46.19.01 Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar 

46.21.01 Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri, yemlik kıvırcık lahana, darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.) 

46.21.06 Pamuk toptan ticareti 

46.23.01 Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes hayvanları hariç) 

46.31.04 Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil) 

46.31.05 Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti 

46.31.09 Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.) 

46.32.01 Kümes hayvanları ve av hayvanları etlerinin toptan ticareti 

46.32.02 Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları etleri hariç) 

46.33.01 Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu, yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.) 

46.34.01 Alkollü içeceklerin toptan ticareti 

46.34.02 Meyve ve sebze suları, maden suyu, meşrubat ve diğer alkolsüz içeceklerin toptan ticareti (su hariç) 

46.34.03 Su toptan ticareti (su istasyonları dahil, şebeke suyu hariç) 

46.35.01 Tütün ürünlerinin toptan ticareti (pipo tütünü, sigara, puro vb.) (işlenmemiş tütün hariç) 

46.36.02 Fırıncılık mamullerinin toptan ticareti (ekmek, kek, bisküvi, dondurma külahı vb.) 

46.37.02 Kahve, kakao ve baharat toptan ticareti 

46.38.01 Balık, kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su ürünleri toptan ticareti 

46.38.04 Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti (ekmek mayası, kuru maya vb. dahil) 

46.38.06 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin toptan ticareti (doğal bal, malt, hazır yemek, sirke vb.) 

46.39.01 Belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda dondurulmuş gıda toptan ticareti 

46.39.02 Belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda (dondurulmamış), içecek ve tütün toptan ticareti 

46.90.01 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı) (bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret hariç) 

46.90.04 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı) 

47.11.01 Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) 

47.11.02 Süpermarket ve hipermarketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) 

47.11.03 Bys. belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (tanzim satış ve gıda tüketim kooperatifleri dahil) 
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47.21.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda taze sebze ve meyve perakende ticareti (manav ürünleri ile kültür mantarı dahil) 

47.21.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda zeytin perakende ticareti 

47.21.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kuruyemiş perakende ticareti 

47.22.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil) 

47.23.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti (canlı, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş olanlar ile 
balık filetosu gibi bunlardan yapılan ürünler dahil) 

47.24.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ekmek, pasta ve unlu mamullerin perakende ticareti (ekmek, bisküvi, pasta, çörek, dondurma külahı vb.) 

47.24.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çikolata ve şekerleme perakende ticareti (bonbon şekeri, akide şekeri, lokum, helva vb. dahil, dondurma hariç) 

47.25.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda alkollü ve alkolsüz içeceklerin perakende ticareti (rakı, bira gibi alkollü içkiler ile meyve suyu, şıra, şalgam suyu, gazlı 
içecekler vb. dahil, içme suyu hariç) 

47.25.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda içme suyu perakende ticareti (şişelendirilmiş veya damacanaya konulmuş olanlar dahil, şebeke suyu hariç) 

47.26.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tütün ve tütün ürünleri perakende ticareti (nargile tütünü, pipo tütünü, sigara, puro, vb.) 

47.29.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süt ve süt ürünleri perakende ticareti 

47.29.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çay, kahve, kakao ve baharat perakende ticareti (bitki çayları dahil) 

47.29.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yenilebilir katı ve sıvı yağların perakende ticareti (yemeklik yağ dahil) 

47.29.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat, un ve zahire ürünleri perakende ticareti (bulgur, pirinç, mısır, vb.) 

47.29.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti (hazır yemek, gıda tuzu, sos, maya, çorba, 
pekmez, reçel, fındık ezmesi, makarna, bal, ev hayvanı yemleri vb.) 

47.76.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları ile bunların mama ve gıdalarının perakende ticareti (süs balıkları, köpek, kuş, hamster, kablumbağa vb., 
akvaryum, kafes ve kedi ve köpekler için tasmalar vb. dahil) 

47.76.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gübre ve zirai kimyasal ürünlerin perakende ticareti (turba, kimyasal gübreler, hayvansal veya bitkisel gübreler, 
haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları vb.) 

47.81.02 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla sebze ve meyve (taze veya işlenmiş) perakende ticareti (zeytin dahil, seyyar satıcılar hariç) 

47.81.03 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla et ve et ürünleri (sucuk, salam, pastırma, kümes hayvanı eti, vb.) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) 

47.81.08 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla balık ve diğer su ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) 

47.81.09 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çay, kahve, kakao, baharat perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) 

47.91.14 Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret 

47.99.11 Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında yapılan perakende ticaret (ev ev dolaşarak veya komisyoncular tarafından perakende olarak yapılanlar) (seyyar satıcılar 
dahil, motorlu araçlarla yapılanlar hariç) 
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8.MESLEK GRUBU 

NACE 
KODU 

FAALİYET 

01.19.02 Çiçek yetiştiriciliği (lale, kasımpatı, zambak, gül vb. ile bunların tohumları) 

01.30.04 Dikim için çiçek ve diğer bitkilerin yetiştirilmesi (dekoratif amaçlarla bitki ve çim yetiştirilmesi dahil, sebze fidesi, meyve fidanı hariç) 

01.61.05 Çiçek yetiştiriciliğini destekleyici gübreleme, tarlanın sürülmesi, ekilmesi, bakımı, toplama vb. ile ilgili faaliyetler (hava yoluyla yapılan gübreleme hariç) 

32.12.01 Değerli metallerden takı ve mücevherlerin imalatı (değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş adi metallerden olanlar dahil) 

32.12.04 İnci ve değerli doğal taşların işlenmesi  ve değerli taşlardan takı ve mücevher ile bunların parçalarının imalatı (sentetik veya yeniden oluşturulmuş olanlar dahil) 

46.18.01 Oyun ve oyuncak, spor malzemesi, bisiklet, kitap, gazete, dergi, kırtasiye ürünleri, müzik aleti, saat ve mücevher ile fotoğrafçılıkla ilgili ve optik aletlerin bir ücret 
veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar 

46.18.02 Kozmetik, parfüm ve bakım ürünleri ile temizlik malzemesinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar 

46.22.01 Çiçek, bitki ve çiçek soğanı toptan ticareti 

46.44.02 Temizlik malzemesi toptan ticareti (deterjan, ovma krem ve tozları, yumuşatıcılar, Arap sabunu, vb. dahil, kişisel temizlik sabunları hariç) 

46.48.01 Mücevher ve takı toptan ticareti (altın, gümüş, vb. olanlar) (imitasyon olanlar hariç) 

46.49.04 Oyun ve oyuncak toptan ticareti (yap-bozlar, oyun kağıtları, jetonla çalışan oyun makineleri vb. dahil) 

46.49.08 Tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu ile kağıt tepsi, tabak, bardak, çocuk bezi vb. toptan ticareti (plastikten olanlar hariç) 

46.49.12 Hediyelik eşya toptan ticareti (pipo, tespih, bakır süs eşyaları, imitasyon takılar dahil) 

47.19.01 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret (giyim eşyası, mobilya, bilgisayar, hırdavat, kozmetik, mücevher, oyuncak vb. 
reyonları olan mağazalar (gıda, içecek ve tütün ağırlıklı olmayanlar)) 

47.59.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik aletleri ve müzik partisyonu (nota kağıdı) perakende ticareti 

47.64.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. avcılık ve balıkçılık teçhizatı ile malzemelerinin perakende ticareti (sportif/avcılık amaçlı tüfekler ve 
mühimmatları ile olta çubuğu, iğnesi ve mantarları ile yapma balıklar, yapma kuşlar, vb.) 

47.64.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu taşıtlar dışındaki eğlence ve spor amaçlı taşıtların perakende ticareti (tekne, yelkenli, kano, kayık, bot, balon, 
zeplin, vb. ile deniz taşıtları için dıştan takmalı motorlar dahil) 

47.64.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer spor malzemelerinin perakende ticareti (paraşütler, rotoşütler, cankurtaran yelekleri, cankurtaran simitleri, 
spor amaçlı ip ve urganlar, binicilik kamçıları, kayak ve patenler vb.) 

47.65.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyun ve oyuncakların perakende ticareti (her türlü materyalden yapılmış bebek, oyun kağıdı, havai fişek, jetonla 
çalışan diğer oyun makineleri, sihirbazlık veya şaka malzemeleri, vb.) 

47.75.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti (diş fırçaları, saç fırçaları, elektriksiz tıraş makineleri, 
jilet, ustura, parfümeri ürünleri ve kolonya, doğal sünger, sabun dahil) 

47.76.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki ve tohum perakende ticareti (meyve, sebze ve çiçek tohumları, kesme çiçek, dikim bitkileri, canlı bitkiler, 
yumrular ve kökler, aşı kalemleri, mantar miseli, ağaç fidanları vb.) 

47.77.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda altın ve diğer değerli metallerden takı, eşya ve mücevherat perakende ticareti (kuyumculuk ürünleri perakende 
ticareti dahil, gümüşten olanlar hariç) 
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47.77.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gümüş takı, eşya ve mücevherat perakende ticareti (gümüşçü ürünleri perakende ticareti) 

47.77.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat (kol, masa, duvar vb. saatler ile kronometreler) perakende ticareti 

47.78.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hediyelik eşyaların, elişi ürünlerin ve imitasyon takıların perakende ticareti (sanat eserleri hariç) 

47.78.15 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda temizlik malzemesi perakende ticareti (Arap sabunu, deterjan, yumuşatıcılar, şampuanlar vb. dahil, kişisel hijyen için 
olanlar hariç) 

47.78.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. diğer yeni (kullanılmamış) malların perakende ticareti (sentetik sünger dahil) 

47.79.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ikinci el eşya perakende ticareti (ikinci el motorlu kara taşıtları ve motosiklet parçaları ile giysi hariç) 

77.21.04 Eğlence ve spor amaçlı sandal, tekne, kano, yelkenli, vb.nin mürettebatsız olarak kiralanması ve leasingi 

77.21.90 Diğer eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi (kar kayağı, buz pateni, planör, delta kanat, sörf tahtası, su kayağı, golf sopası, kamp malzemesi, plaj 
sandalyesi ve şemsiyesi, saha oyunları için malzeme, oyuncak vb.) 

77.29.03 Müzik aletlerinin kiralanması ve leasingi 

81.30.90 Diğer çevre düzenlemesi ve bakımı ile peyzaj projelerinin uygulanması faaliyetleri (park, bahçe ve yeşil alanların dikimi, bakım ve onarımı) 

95.25.01 Saatlerin onarımı (kronometreler dahil, devam kayıt cihazları hariç) 

95.29.04 Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri 

95.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının bakım ve onarımı (kitap, aydınlatma eşyaları, oyuncak, vb. onarımı ile kimlik kartlarının plastikle 
kaplanması dahil) 

96.02.01 Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç) 

96.02.02 Erkekler için kuaför ve berber işletmelerinin faaliyetleri 

96.02.03 Kadınlar için kuaför işletmelerinin faaliyetleri 

01.19.02 Çiçek yetiştiriciliği (lale, kasımpatı, zambak, gül vb. ile bunların tohumları) 

01.30.04 Dikim için çiçek ve diğer bitkilerin yetiştirilmesi (dekoratif amaçlarla bitki ve çim yetiştirilmesi dahil, sebze fidesi, meyve fidanı hariç) 

01.61.05 Çiçek yetiştiriciliğini destekleyici gübreleme, tarlanın sürülmesi, ekilmesi, bakımı, toplama vb. ile ilgili faaliyetler (hava yoluyla yapılan gübreleme hariç) 

32.12.01 Değerli metallerden takı ve mücevherlerin imalatı (değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş adi metallerden olanlar dahil) 

32.12.04 İnci ve değerli doğal taşların işlenmesi  ve değerli taşlardan takı ve mücevher ile bunların parçalarının imalatı (sentetik veya yeniden oluşturulmuş olanlar dahil) 

46.18.01 Oyun ve oyuncak, spor malzemesi, bisiklet, kitap, gazete, dergi, kırtasiye ürünleri, müzik aleti, saat ve mücevher ile fotoğrafçılıkla ilgili ve optik aletlerin bir ücret 
veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar 

46.18.02 Kozmetik, parfüm ve bakım ürünleri ile temizlik malzemesinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar 

46.22.01 Çiçek, bitki ve çiçek soğanı toptan ticareti 

46.44.02 Temizlik malzemesi toptan ticareti (deterjan, ovma krem ve tozları, yumuşatıcılar, Arap sabunu, vb. dahil, kişisel temizlik sabunları hariç) 

46.48.01 Mücevher ve takı toptan ticareti (altın, gümüş, vb. olanlar) (imitasyon olanlar hariç) 

46.49.04 Oyun ve oyuncak toptan ticareti (yap-bozlar, oyun kağıtları, jetonla çalışan oyun makineleri vb. dahil) 

46.49.08 Tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu ile kağıt tepsi, tabak, bardak, çocuk bezi vb. toptan ticareti (plastikten olanlar hariç) 

46.49.12 Hediyelik eşya toptan ticareti (pipo, tespih, bakır süs eşyaları, imitasyon takılar dahil) 

47.19.01 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret (giyim eşyası, mobilya, bilgisayar, hırdavat, kozmetik, mücevher, oyuncak vb. 
reyonları olan mağazalar (gıda, içecek ve tütün ağırlıklı olmayanlar)) 
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47.59.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik aletleri ve müzik partisyonu (nota kağıdı) perakende ticareti 

47.64.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. avcılık ve balıkçılık teçhizatı ile malzemelerinin perakende ticareti (sportif/avcılık amaçlı tüfekler ve 
mühimmatları ile olta çubuğu, iğnesi ve mantarları ile yapma balıklar, yapma kuşlar, vb.) 

47.64.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu taşıtlar dışındaki eğlence ve spor amaçlı taşıtların perakende ticareti (tekne, yelkenli, kano, kayık, bot, balon, 
zeplin, vb. ile deniz taşıtları için dıştan takmalı motorlar dahil) 

47.64.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer spor malzemelerinin perakende ticareti (paraşütler, rotoşütler, cankurtaran yelekleri, cankurtaran simitleri, 
spor amaçlı ip ve urganlar, binicilik kamçıları, kayak ve patenler vb.) 

47.65.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyun ve oyuncakların perakende ticareti (her türlü materyalden yapılmış bebek, oyun kağıdı, havai fişek, jetonla 
çalışan diğer oyun makineleri, sihirbazlık veya şaka malzemeleri, vb.) 

47.75.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti (diş fırçaları, saç fırçaları, elektriksiz tıraş makineleri, 
jilet, ustura, parfümeri ürünleri ve kolonya, doğal sünger, sabun dahil) 

47.76.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki ve tohum perakende ticareti (meyve, sebze ve çiçek tohumları, kesme çiçek, dikim bitkileri, canlı bitkiler, 
yumrular ve kökler, aşı kalemleri, mantar miseli, ağaç fidanları vb.) 

47.77.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda altın ve diğer değerli metallerden takı, eşya ve mücevherat perakende ticareti (kuyumculuk ürünleri perakende 
ticareti dahil, gümüşten olanlar hariç) 

47.77.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gümüş takı, eşya ve mücevherat perakende ticareti (gümüşçü ürünleri perakende ticareti) 

47.77.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat (kol, masa, duvar vb. saatler ile kronometreler) perakende ticareti 

47.78.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hediyelik eşyaların, elişi ürünlerin ve imitasyon takıların perakende ticareti (sanat eserleri hariç) 

47.78.15 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda temizlik malzemesi perakende ticareti (Arap sabunu, deterjan, yumuşatıcılar, şampuanlar vb. dahil, kişisel hijyen için 
olanlar hariç) 

47.78.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. diğer yeni (kullanılmamış) malların perakende ticareti (sentetik sünger dahil) 

47.79.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ikinci el eşya perakende ticareti (ikinci el motorlu kara taşıtları ve motosiklet parçaları ile giysi hariç) 

77.21.04 Eğlence ve spor amaçlı sandal, tekne, kano, yelkenli, vb.nin mürettebatsız olarak kiralanması ve leasingi 

77.21.90 Diğer eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi (kar kayağı, buz pateni, planör, delta kanat, sörf tahtası, su kayağı, golf sopası, kamp malzemesi, plaj 
sandalyesi ve şemsiyesi, saha oyunları için malzeme, oyuncak vb.) 

77.29.03 Müzik aletlerinin kiralanması ve leasingi 

81.30.90 Diğer çevre düzenlemesi ve bakımı ile peyzaj projelerinin uygulanması faaliyetleri (park, bahçe ve yeşil alanların dikimi, bakım ve onarımı) 

95.25.01 Saatlerin onarımı (kronometreler dahil, devam kayıt cihazları hariç) 

95.29.04 Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri 

95.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının bakım ve onarımı (kitap, aydınlatma eşyaları, oyuncak, vb. onarımı ile kimlik kartlarının plastikle 
kaplanması dahil) 

96.02.01 Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç) 

96.02.02 Erkekler için kuaför ve berber işletmelerinin faaliyetleri 

96.02.03 Kadınlar için kuaför işletmelerinin faaliyetleri 
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9.MESLEK GRUBU 

NACE 
KODU 

FAALİYET 

14.11.05 Deri giyim eşyası imalatı (deri karışımlı olanlar dahil, ayakkabı hariç) 

14.12.08 Mesleki kıyafet imalatı (resmi ve özel üniforma vb. ile okul önlükleri dahil, endüstriyel iş giysileri hariç) 

14.13.04 Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, 
gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç) 

14.13.05 Siparişe göre ölçü alınarak dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (terzilerin faaliyetleri) (giyim eşyası tamiri ile 
gömlek imalatı hariç) 

15.12.07 Deri, kösele, karma deri ve diğer malzemelerden bavul, el çantası, cüzdan, okul çantası, evrak çantası, deriden sigaralık, deri ayakkabı bağı, kişisel bakım, dikiş, 
vb. amaçlı seyahat seti, vb. ürünlerin imalatı 

46.42.01 Bebek giysileri, sporcu giysileri ve diğer giyim eşyalarının toptan ticareti (kayak kıyafetleri, yüzme kıyafetleri, mayo vb. dahil) 

46.42.05 Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (iş giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve deriden olanlar hariç) 

46.49.01 Deri eşyalar ve seyahat aksesuarları toptan ticareti (çanta, valiz, cüzdan, kemer, vb. dahil) 

47.64.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor ayakkabısı perakende ticareti (kayak botları dahil) 

47.71.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bebek ve çocuk giyim eşyası perakende ticareti (bebek iç giyim eşyaları dahil) 

47.71.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giysi aksesuarları perakende ticareti (eldiven, kravat, şapka, eşarp, şal, mendil, kemer, pantolon askısı, şemsiye, 
baston, vb. (güneş şemsiyeleri hariç)) 

47.71.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kürklü deriden giyim eşyalarının perakende ticareti (işlenmiş kürklü deriler dahil) 

47.71.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer dış giyim perakende satışı (palto, kaban, anorak, takım elbise, ceket, pantolon, şort (tekstil kumaşından veya 
örgü ve tığ işi)) 

47.71.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda iç giyim ve çorap perakende ticareti (gömlek, külot, slip, gecelik, pijama, bornoz, ropdöşambır, kombinezon, iç etek, 
jüpon, sabahlık, atlet, fanila, sütyen, korse, tişört, külotlu çorap, tayt, vb.) 

47.71.07 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda deri veya deri bileşimli giyim eşyası perakende ticareti 

47.71.08 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süveter, kazak, hırka, yelek ve benzeri eşyaların perakende ticareti 

47.71.11 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor giysisi perakende ticareti (eşofman, mayo, kayak giysisi, dağcılık kıyafetleri, vb) 

47.71.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. giyim eşyası perakende ticareti (plastikten, vulkanize kauçuktan, kağıttan, dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş 
veya kaplanmış tekstil kumaşından giysiler) 

47.72.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı, terlik vb. perakende ticareti (kavafiye dahil, spor ayakkabıları ile tamamı tekstilden olanlar hariç) 

47.72.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bavul, el çantası ve diğer seyahat aksesuarlarının perakende ticareti (deriden, deri bileşimlerinden, plastik levhadan, 
tekstil malzemesinden, vulkanize (ebonit) elyaf veya mukavvadan) 

47.72.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış deriden veya deri bileşimlerinden diğer ürünlerin perakende ticareti (deri veya deri 
bileşimli giyim eşyası hariç) 

47.82.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla iç giyim eşyası, dış giyim eşyası, çorap, giysi aksesuarı ve ayakkabı perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) 
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96.01.01 Çamaşırhane hizmetleri (para veya jetonla çalışan makinelerle yapılanlar dahil) 

96.01.04 Kuru temizleme hizmetleri (giysi ve diğer tekstil ürünlerinin, kürk ve deri ürünlerinin kuru temizlenmesi) 

14.11.05 Deri giyim eşyası imalatı (deri karışımlı olanlar dahil, ayakkabı hariç) 

14.12.08 Mesleki kıyafet imalatı (resmi ve özel üniforma vb. ile okul önlükleri dahil, endüstriyel iş giysileri hariç) 

14.13.04 Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, 
gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç) 

14.13.05 Siparişe göre ölçü alınarak dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (terzilerin faaliyetleri) (giyim eşyası tamiri ile 
gömlek imalatı hariç) 

15.12.07 Deri, kösele, karma deri ve diğer malzemelerden bavul, el çantası, cüzdan, okul çantası, evrak çantası, deriden sigaralık, deri ayakkabı bağı, kişisel bakım, dikiş, 
vb. amaçlı seyahat seti, vb. ürünlerin imalatı 

46.42.01 Bebek giysileri, sporcu giysileri ve diğer giyim eşyalarının toptan ticareti (kayak kıyafetleri, yüzme kıyafetleri, mayo vb. dahil) 

46.42.05 Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (iş giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve deriden olanlar hariç) 

46.49.01 Deri eşyalar ve seyahat aksesuarları toptan ticareti (çanta, valiz, cüzdan, kemer, vb. dahil) 

47.64.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor ayakkabısı perakende ticareti (kayak botları dahil) 

47.71.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bebek ve çocuk giyim eşyası perakende ticareti (bebek iç giyim eşyaları dahil) 

47.71.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giysi aksesuarları perakende ticareti (eldiven, kravat, şapka, eşarp, şal, mendil, kemer, pantolon askısı, şemsiye, 
baston, vb. (güneş şemsiyeleri hariç)) 

47.71.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kürklü deriden giyim eşyalarının perakende ticareti (işlenmiş kürklü deriler dahil) 

47.71.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer dış giyim perakende satışı (palto, kaban, anorak, takım elbise, ceket, pantolon, şort (tekstil kumaşından veya 
örgü ve tığ işi)) 

47.71.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda iç giyim ve çorap perakende ticareti (gömlek, külot, slip, gecelik, pijama, bornoz, ropdöşambır, kombinezon, iç etek, 
jüpon, sabahlık, atlet, fanila, sütyen, korse, tişört, külotlu çorap, tayt, vb.) 

47.71.07 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda deri veya deri bileşimli giyim eşyası perakende ticareti 

47.71.08 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süveter, kazak, hırka, yelek ve benzeri eşyaların perakende ticareti 

47.71.11 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor giysisi perakende ticareti (eşofman, mayo, kayak giysisi, dağcılık kıyafetleri, vb) 

47.71.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. giyim eşyası perakende ticareti (plastikten, vulkanize kauçuktan, kağıttan, dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş 
veya kaplanmış tekstil kumaşından giysiler) 

47.72.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı, terlik vb. perakende ticareti (kavafiye dahil, spor ayakkabıları ile tamamı tekstilden olanlar hariç) 

47.72.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bavul, el çantası ve diğer seyahat aksesuarlarının perakende ticareti (deriden, deri bileşimlerinden, plastik levhadan, 
tekstil malzemesinden, vulkanize (ebonit) elyaf veya mukavvadan) 

47.72.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış deriden veya deri bileşimlerinden diğer ürünlerin perakende ticareti (deri veya deri 
bileşimli giyim eşyası hariç) 

47.82.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla iç giyim eşyası, dış giyim eşyası, çorap, giysi aksesuarı ve ayakkabı perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) 

96.01.01 Çamaşırhane hizmetleri (para veya jetonla çalışan makinelerle yapılanlar dahil) 

96.01.04 Kuru temizleme hizmetleri (giysi ve diğer tekstil ürünlerinin, kürk ve deri ürünlerinin kuru temizlenmesi) 

14.11.05 Deri giyim eşyası imalatı (deri karışımlı olanlar dahil, ayakkabı hariç) 
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14.12.08 Mesleki kıyafet imalatı (resmi ve özel üniforma vb. ile okul önlükleri dahil, endüstriyel iş giysileri hariç) 

14.13.04 Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, 
gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç) 

14.13.05 Siparişe göre ölçü alınarak dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (terzilerin faaliyetleri) (giyim eşyası tamiri ile 
gömlek imalatı hariç) 

15.12.07 Deri, kösele, karma deri ve diğer malzemelerden bavul, el çantası, cüzdan, okul çantası, evrak çantası, deriden sigaralık, deri ayakkabı bağı, kişisel bakım, dikiş, 
vb. amaçlı seyahat seti, vb. ürünlerin imalatı 

46.42.01 Bebek giysileri, sporcu giysileri ve diğer giyim eşyalarının toptan ticareti (kayak kıyafetleri, yüzme kıyafetleri, mayo vb. dahil) 

46.42.05 Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (iş giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve deriden olanlar hariç) 

46.49.01 Deri eşyalar ve seyahat aksesuarları toptan ticareti (çanta, valiz, cüzdan, kemer, vb. dahil) 

47.64.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor ayakkabısı perakende ticareti (kayak botları dahil) 

47.71.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bebek ve çocuk giyim eşyası perakende ticareti (bebek iç giyim eşyaları dahil) 

47.71.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giysi aksesuarları perakende ticareti (eldiven, kravat, şapka, eşarp, şal, mendil, kemer, pantolon askısı, şemsiye, 
baston, vb. (güneş şemsiyeleri hariç)) 

47.71.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kürklü deriden giyim eşyalarının perakende ticareti (işlenmiş kürklü deriler dahil) 

47.71.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer dış giyim perakende satışı (palto, kaban, anorak, takım elbise, ceket, pantolon, şort (tekstil kumaşından veya 
örgü ve tığ işi)) 

47.71.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda iç giyim ve çorap perakende ticareti (gömlek, külot, slip, gecelik, pijama, bornoz, ropdöşambır, kombinezon, iç etek, 
jüpon, sabahlık, atlet, fanila, sütyen, korse, tişört, külotlu çorap, tayt, vb.) 

47.71.07 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda deri veya deri bileşimli giyim eşyası perakende ticareti 

47.71.08 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süveter, kazak, hırka, yelek ve benzeri eşyaların perakende ticareti 

47.71.11 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor giysisi perakende ticareti (eşofman, mayo, kayak giysisi, dağcılık kıyafetleri, vb) 

47.71.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. giyim eşyası perakende ticareti (plastikten, vulkanize kauçuktan, kağıttan, dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş 
veya kaplanmış tekstil kumaşından giysiler) 

47.72.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı, terlik vb. perakende ticareti (kavafiye dahil, spor ayakkabıları ile tamamı tekstilden olanlar hariç) 

47.72.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bavul, el çantası ve diğer seyahat aksesuarlarının perakende ticareti (deriden, deri bileşimlerinden, plastik levhadan, 
tekstil malzemesinden, vulkanize (ebonit) elyaf veya mukavvadan) 

47.72.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış deriden veya deri bileşimlerinden diğer ürünlerin perakende ticareti (deri veya deri 
bileşimli giyim eşyası hariç) 

47.82.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla iç giyim eşyası, dış giyim eşyası, çorap, giysi aksesuarı ve ayakkabı perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) 

96.01.01 Çamaşırhane hizmetleri (para veya jetonla çalışan makinelerle yapılanlar dahil) 

96.01.04 Kuru temizleme hizmetleri (giysi ve diğer tekstil ürünlerinin, kürk ve deri ürünlerinin kuru temizlenmesi) 

14.11.05 Deri giyim eşyası imalatı (deri karışımlı olanlar dahil, ayakkabı hariç) 

14.12.08 Mesleki kıyafet imalatı (resmi ve özel üniforma vb. ile okul önlükleri dahil, endüstriyel iş giysileri hariç) 

14.13.04 Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, 
gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç) 
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14.13.05 Siparişe göre ölçü alınarak dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (terzilerin faaliyetleri) (giyim eşyası tamiri ile 
gömlek imalatı hariç) 

15.12.07 Deri, kösele, karma deri ve diğer malzemelerden bavul, el çantası, cüzdan, okul çantası, evrak çantası, deriden sigaralık, deri ayakkabı bağı, kişisel bakım, dikiş, 
vb. amaçlı seyahat seti, vb. ürünlerin imalatı 

46.42.01 Bebek giysileri, sporcu giysileri ve diğer giyim eşyalarının toptan ticareti (kayak kıyafetleri, yüzme kıyafetleri, mayo vb. dahil) 

46.42.05 Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (iş giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve deriden olanlar hariç) 

46.49.01 Deri eşyalar ve seyahat aksesuarları toptan ticareti (çanta, valiz, cüzdan, kemer, vb. dahil) 

47.64.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor ayakkabısı perakende ticareti (kayak botları dahil) 

47.71.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bebek ve çocuk giyim eşyası perakende ticareti (bebek iç giyim eşyaları dahil) 

47.71.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giysi aksesuarları perakende ticareti (eldiven, kravat, şapka, eşarp, şal, mendil, kemer, pantolon askısı, şemsiye, 
baston, vb. (güneş şemsiyeleri hariç)) 

47.71.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kürklü deriden giyim eşyalarının perakende ticareti (işlenmiş kürklü deriler dahil) 

47.71.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer dış giyim perakende satışı (palto, kaban, anorak, takım elbise, ceket, pantolon, şort (tekstil kumaşından veya 
örgü ve tığ işi)) 

47.71.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda iç giyim ve çorap perakende ticareti (gömlek, külot, slip, gecelik, pijama, bornoz, ropdöşambır, kombinezon, iç etek, 
jüpon, sabahlık, atlet, fanila, sütyen, korse, tişört, külotlu çorap, tayt, vb.) 

47.71.07 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda deri veya deri bileşimli giyim eşyası perakende ticareti 

47.71.08 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süveter, kazak, hırka, yelek ve benzeri eşyaların perakende ticareti 

47.71.11 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor giysisi perakende ticareti (eşofman, mayo, kayak giysisi, dağcılık kıyafetleri, vb) 

47.71.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. giyim eşyası perakende ticareti (plastikten, vulkanize kauçuktan, kağıttan, dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş 
veya kaplanmış tekstil kumaşından giysiler) 

47.72.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı, terlik vb. perakende ticareti (kavafiye dahil, spor ayakkabıları ile tamamı tekstilden olanlar hariç) 

47.72.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bavul, el çantası ve diğer seyahat aksesuarlarının perakende ticareti (deriden, deri bileşimlerinden, plastik levhadan, 
tekstil malzemesinden, vulkanize (ebonit) elyaf veya mukavvadan) 

47.72.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış deriden veya deri bileşimlerinden diğer ürünlerin perakende ticareti (deri veya deri 
bileşimli giyim eşyası hariç) 

47.82.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla iç giyim eşyası, dış giyim eşyası, çorap, giysi aksesuarı ve ayakkabı perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) 

96.01.01 Çamaşırhane hizmetleri (para veya jetonla çalışan makinelerle yapılanlar dahil) 

96.01.04 Kuru temizleme hizmetleri (giysi ve diğer tekstil ürünlerinin, kürk ve deri ürünlerinin kuru temizlenmesi) 

14.11.05 Deri giyim eşyası imalatı (deri karışımlı olanlar dahil, ayakkabı hariç) 

14.12.08 Mesleki kıyafet imalatı (resmi ve özel üniforma vb. ile okul önlükleri dahil, endüstriyel iş giysileri hariç) 

14.13.04 Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, 
gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç) 

14.13.05 Siparişe göre ölçü alınarak dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (terzilerin faaliyetleri) (giyim eşyası tamiri ile 
gömlek imalatı hariç) 

15.12.07 Deri, kösele, karma deri ve diğer malzemelerden bavul, el çantası, cüzdan, okul çantası, evrak çantası, deriden sigaralık, deri ayakkabı bağı, kişisel bakım, dikiş, 
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vb. amaçlı seyahat seti, vb. ürünlerin imalatı 

46.42.01 Bebek giysileri, sporcu giysileri ve diğer giyim eşyalarının toptan ticareti (kayak kıyafetleri, yüzme kıyafetleri, mayo vb. dahil) 

46.42.05 Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (iş giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve deriden olanlar hariç) 

46.49.01 Deri eşyalar ve seyahat aksesuarları toptan ticareti (çanta, valiz, cüzdan, kemer, vb. dahil) 

 

 

10.MESLEK GRUBU 

NACE 
KODU 

FAALİYET 

05.10.01 Taş kömürü madenciliği 

29.20.06 Motorlu kara taşıtlarının modifiye edilmesi ve karoser hizmetleri 

30.11.02 Yolcu gemi ve tekneleri, feribotlar, tankerler, frigorifik gemiler, kuru yük gemileri, çekici ve itici römorkörler, tarak gemileri, açık deniz gemileri, hover kraftların 
ve diğer gemilerin inşası (spor ve eğlence amaçlı olanlar hariç) 

30.12.04 Eğlence ve sportif amaçlı motorlu/motorsuz yelkenlilerin, motorlu tekne ve yatların, sandalların, kayıkların, kanoların, eğlence amaçlı hover kraftların ve benzer 
araçların imalatı (polyester tekneler dahil) 

33.15.01 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı (yüzen yapılar, sandal, kayık, vb. bakım ve onarımı ile bunların kalafatlanması dahil) 

35.11.19 Elektrik enerjisi üretimi 

35.12.13 Elektrik enerjisinin iletimi (elektrik üretim kaynağından dağıtım sistemine aktaran iletim sistemlerinin işletilmesi) 

35.14.01 Diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri 

36.00.02 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (yağmur suları ile ırmak, göl, kuyu vb.den su toplanması, suyun arıtılması, şebeke, tanker vb. araçlar yoluyla suyun 
dağıtılması ve sulama kanallarının işletilmesi) (aski, iski vb. dahil) 

45.11.10 Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının toptan ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) 

45.11.11 Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu 
taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (galericiler dahil) 

45.20.01 Motorlu kara taşıtlarının elektrik sistemlerinin onarımı 

45.20.03 Araba yağlama, yıkama, cilalama ve benzeri faaliyetler 

45.20.05 Motorlu kara taşıtlarının karoser ve kaporta onarımı vb. faaliyetler (kapı, kilit, cam, boyama, çarpma onarımı vb.) 

45.20.06 Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarımı (radyatör, klima ve egzoz bakım ve onarımı dahil, aynı işletmede yapılanlar ile elektrik sistemi, tekerlek ve 
karoser onarım hizmetleri hariç) 

45.20.07 Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım hizmetleri (aynı işletmede mekanik, elektrik sistemi, kaporta, boya, fren sistemi, cam, pencere vb. bakım ve 
onarımının yapılması) 

45.31.10 Motorlu kara taşıtlarının aksesuarlarının toptan ticareti (oto alarm sistemleri dahil, motosiklet parça ve aksesuarları hariç) 
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45.31.11 Motorlu kara taşıtlarının parçalarının toptan ticareti (dorse, damper, akü dahil, motosiklet parça ve aksesuarları hariç) 

45.32.02 Motorlu kara taşıtlarının parçalarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (dorse, damper, akü dahil, lastik ve camlar ile motosiklet 
parça ve aksesuarları hariç) 

45.32.03 Motorlu kara taşıtı lastiklerinin ve jantlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (motosiklet parça ve aksesuarları hariç) 

45.40.01 Motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarım hizmetleri 

45.40.02 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti 

45.40.07 Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının diğer perakende ticareti (uzmanlaşmamış olanlar ile internet, posta, tezgah, pazar vb. 
yoluyla yapılanlar) 

46.71.01 Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.) 

46.71.02 Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, taş kömürü, odun kömürü, kok kömürü, yakacak odun vb.) 

46.71.03 Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (LPG (bütan ve propan), tüpgaz, doğalgaz (LNG, CNG) vb. dahil, şebeke üzerinden yapılanlar hariç) 

47.30.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti 

47.30.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtları için yağlama ve soğutma ürünlerinin perakende ticareti (madeni yağ, antifriz vb.) 

47.78.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kömür ve yakacak odun perakende ticareti 

47.78.10 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evlerde kullanılan tüpgaz perakende ticareti 

49.31.06 Minibüs ve dolmuş ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (belirlenmiş güzergahlarda) 

49.31.90 Kara yolu taşımacılığı ile yapılan diğer şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (troleybüs, vb. dahil, halk otobüsü, minibüs, belediye otobüsü ile havaalanı otobüsü 
hariç) (belirlenmiş güzergahlarda) 

49.32.01 Taksi ile yolcu taşımacılığı (dolmuşlar hariç) 

49.32.02 Sürücüsü ile birlikte diğer özel araç (otomobil, limuzin, vb. dahil, minibüs, otobüs vb. hariç) kiralama faaliyeti 

49.39.01 Şehirler arası tarifeli kara yolu yolcu taşımacılığı (şehirler arası otobüs ve tramvay, şehirler arası personel ve okul servisleri, vb. dahil, şehir içi ve şehirler arası 
havaalanı servisleri ile şehir içi havaalanı otobüsleri hariç) 

49.39.02 Kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı 

49.39.03 Şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, vb. grup taşımacılığı (şehir içi personel ve okul servisleri, vb.) 

49.39.06 Sürücüsü ile birlikte otobüs, minibüs vb. kiralama (belirlenmemiş güzergahlar için) ile geziler için kara yolu yolcu taşımacılığı (şehir turu otobüsleri, gezi otobüsü, 
vb. dahil) 

49.39.08 İnsanlar veya hayvanlar tarafından çekilen taşıtlarla veya yük hayvanları ile yolcu taşımacılığı (fayton, bisiklet, vb. ile yolcu taşımacılığı) 

49.39.90 Kablolu trenler (füniküler), teleferikler ve telesiyejler (şehir içi, banliyö veya metropol transit sistemlerin parçası olanlar hariç) ve diğer şoförlü taşıtlarla başka 
yerde sınıflandırılmamış kara yolu yolcu taşımacılığı 

49.41.01 Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) 

49.41.02 Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) 

49.41.03 Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) 

49.41.05 Kara yolu ile canlı hayvan taşımacılığı (çiftlik hayvanları, kümes hayvanları, vahşi hayvanlar vb.) 

49.50.03 Boru hattı pompa istasyonlarını işletme hizmetleri 

50.10.14 Deniz ve kıyı sularında yat işletmeciliği 
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50.10.15 Deniz ve kıyı sularında gezi veya tur bot ve teknelerinin işletilmesi (yat işletmeciliği hariç) 

50.10.16 Uluslararası denizlerde yolcuların gemilerle taşınması 

52.21.04 Kara yolu taşımacılığı ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol yardımı faaliyetleri 

52.21.07 Otopark ve garaj işletmeciliği (bisiklet parkları ve karavanların kışın saklanması dahil) 

52.21.09 Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs terminal hizmetleri 

52.21.10 Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs, minibüs ve taksi duraklarının işletilmesi (otobüs terminal hizmetleri hariç) 

52.21.13 Yolcu taşımacılığı kooperatiflerinin faaliyetleri 

52.22.06 Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilmesi (limanların, iskelelerin, rıhtımların, su yolu havuzlarının, deniz terminallerinin vb. 
işletilmesi) (deniz feneri, fener dubası vb. işletilmesi hariç) 

52.22.90 Su taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler 

52.24.10 Kara yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri 

52.29.02 Uluslararası deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri 

52.29.06 Kara yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri 

52.29.07 Kara yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri 

52.29.17 Yük taşımacılığı kooperatiflerinin faaliyetleri 

52.29.18 Kabotaj hattı deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri 

53.20.09 Kurye faaliyetleri (kara, deniz ve hava yolu ile yapılanlar dahil, evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç) 

53.20.10 Paket ve koli gibi kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri (dökme yükler ve evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık 
faaliyetleri hariç) 

77.11.01 Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingi (3.5 tondan daha az olan otomobil, kamyonet, vb. dahil, motosiklet hariç) 

77.34.01 Su yolu taşımacılığı ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (yolcu ve yük taşımacılığı için ticari tekne ve gemiler dahil, gezinti tekneleri hariç) 

82.99.08 İş takipçiliği faaliyeti 

 

 

11.MESLEK GRUBU 

NACE 
KODU 

FAALİYET 

02.40.01 Ormanda ağaçların kesilmesi, dallarından temizlenmesi, soyulması vb. destekleyici faaliyetler 

08.11.03 Yapı taşları ocakçılığı 

08.12.01 Çakıl ve kum ocakçılığı (taşların kırılması ile kil ve kaolin madenciliği hariç) 

09.90.01 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer hizmet faaliyetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, boşaltma, pompalama hizmetleri) (test 
amaçlı sondaj faaliyetleri ile petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç) 
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16.10.01 Kereste imalatı (ağaçların biçilmesi, planyalanması, rendelenmesi ve şekillendirilmesi faaliyetleri) 

16.23.01 Ahşap pencere, kapı ve bunların kasaları ve eşikleri ile ahşap merdiven, tırabzan, veranda, parmaklık vb. imalatı 

16.23.90 Başka yerde sınıflandırılmamış inşaat doğrama ve marangozluk ürünleri (ahşaptan kiriş, kalas, payanda, beton kalıbı, çatı padavrası, vb.) imalatı 

16.29.03 Sedef kakma ahşap işleri, kakma ile süslü ahşap eşyalar, mücevher için veya çatal-kaşık takımı ve benzeri eşyalar için ahşap kutular, ahşap biblo, heykel ve diğer 
süslerin imalatı  

16.29.05 Ahşap çerçeve (tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri nesneler için) ve ahşaptan diğer eşyaların imalatı (panolar, tuval için çerçeveler, ip vb. için makaralar, 
ayakkabının ahşap topuk ve tabanları, arı kovanları, köpek kulübeleri dahil) 

20.41.04 Sabun, yıkama ve temizleme müstahzarları (deterjanlar) ile sabun olarak kullanılan müstahzarlar imalatı (kişisel bakım için olanlar ile ovalama toz ve kremleri 
hariç) 

20.52.05 Tutkal imalatı (kazein esaslı, hayvansal esaslı, nişasta esaslı, kauçuk esaslı, plastik esaslı, polimer esaslı vb. olanlar) 

22.23.08 Plastikten/PVC den kapı, pencere, bunların kasaları, pervazları, kapı eşikleri, vb. imalatı 

22.29.07 Plastikten mandal, askı, sünger, sabunluk, tarak, bigudi, toka, saç firketesi, boncuk, biblo, heykelcik ve diğer eşyalar ile mamul haldeki kendinden yapışkanlı 
levha, şerit vb. ürünlerin imalatı 

23.13.01 Camdan şişe, kavanoz ve diğer muhafaza kapları, bardaklar, termos ve diğer vakumlu kapların camdan yapılmış iç yüzeyleri ile camdan sofra ve mutfak eşyaları 
imalatı (ampuller hariç) 

23.52.01 Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı 

23.61.02 Çimentodan, betondan veya suni taştan karo, döşeme taşı, kiremit, tuğla, boru, vb. inşaat amaçlı ürünlerin imalatı 

23.63.01 Hazır beton imalatı 

23.70.01 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi (doğal taşlardan, mermerden, su mermerinden, travertenden, kayağantaşından levha/tabaka, kurna, 
lavabo, karo, kaldırım taşı, yapı taşı, mezar taşı, vb. imalatı dahil, süs eşyası hariç) 

25.12.04 Alüminyum kapı, pencere, bunların kasaları, kapı eşiği, panjur, vb. imalatı 

25.12.06 Demir kapı, pencere, bunların kasaları, kapı eşiği, panjur, vb. imalatı (bahçe kapıları dahil) 

25.62.02 Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme, 
kaynak yapma vb. faaliyetler) (metallerin lazerle kesilmesi hariç) 

25.92.03 Kapasitesi 300 lt.yi geçmeyen alüminyum varil fıçı, kova, kutu, vb. imalatı (diş macunu, krem gibi kapaklı tüpler ve katlanabilir kutular ile aerosol kutuları dahil) 

28.21.10 Güneşle (güneş kolektörleri), buharla  ve yağla ısıtma sistemleri ile benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımlarının imalatı 

28.29.05 Doldurma, paketleme ve ambalajlama makinelerinin imalatı (doldurma, kapatma, mühürleme, kapsülleme veya etiketleme ve içecekleri gazlandırma vb. için 
makineler) 

28.94.04 Suni ve sentetik tekstil malzemesinin ekstrüzyonu, çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesi için kullanılan makineler ile doğal tekstil elyafı hazırlama 
makineleri ve dokuma makinelerinin imalatı (çırçır makinesi, taraklama makinesi vb. dahil) 

33.11.04 Merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boyler) ve radyatörlerin bakım ve onarımı 

33.12.06 Sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanlarının bakım ve onarımı 

33.20.35 Motor ve türbinlerin (hava taşıtı, motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları hariç) ve pompa ve kompresörlerin kurulumu 

38.11.01 Tehlikesiz atıkların toplanması (çöpler, geri dönüştürülebilir maddeler, tekstil atıkları, vb.) (inşaat ve yıkım atıkları, çalı, çırpı, moloz gibi enkazlar hariç) 

38.11.02 İnşaat ve yıkım atıklarının, çalı, çırpı, moloz gibi enkazların toplanması ve kaldırılması 

38.11.03 Tehlikesiz atık transfer istasyonlarının işletilmesi 
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38.21.01 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi ve bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi 

38.32.02 Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması 

46.13.01 İnşaat malzemesinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (inşaat demiri ve kerestesi hariç) 

46.13.02 Kereste ve kereste ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar 

46.61.02 Tarım, hayvancılık ve ormancılık makine ve ekipmanları ile aksam ve parçalarının toptan ticareti (traktör, tarımsal römork, pulluk, gübre yayma makinesi, 
mibzer, biçer döver, süt sağma makinesi, kümes hayvanları makineleri, arıcılık makineleri, vb.) 

46.62.04 Lehimleme veya kaynak yapma için kullanılan makineler ile metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak spreylenmesi için kullanılan elektrikli makine ve 
cihazlar ile parçalarının toptan ticareti 

46.64.01 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti (ev tipi olanlar hariç) 

46.72.04 Demir cevherleri toptan ticareti 

46.73.01 Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti (kereste, ağaç yünü, talaş ve yongası, demir yolu ve tramvay traversleri, kontrplak, yonga ve lifli 
levhalar (mdf, sunta vb.), parke panel, ahşap varil, fıçı ve diğer muhafazalar, vb.) 

46.73.02 Boya, vernik ve lak toptan ticareti 

46.73.05 Banyo küvetleri, lavabolar, eviyeler, klozet kapakları, tuvalet taşı ve rezervuarları ile seramikten karo ve fayans vb. sıhhi ürünlerin toptan ticareti (seramik, cam, 
mermer, plastik, mermerit, demir, çelik, bakır veya alüminyum vb.) 

46.73.07 Çimento, alçı, harç, kireç, mozaik vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti 

46.73.08 Tuğla, kiremit, briket, kaldırım taşı vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti 

46.73.09 Taş, kum, çakıl, mıcır, kil, kaolin vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti 

46.73.10 İşlenmiş mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri) ve bunlardan yapılmış ürünlerin toptan ticareti (levha halinde olanlar ile lavabo vb. sıhhi ürünler dahil) 

46.73.11 Mermer, granit, kayağan taşı, kum taşı vb. toptan ticareti (işlenmemiş veya blok halde olanlar) 

46.73.15 Plastik kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşikleri, panjurlar, jaluziler, storlar ve benzeri eşyaların toptan ticareti 

46.73.22 İnşaatlarda izolasyon amaçlı kullanılan malzemelerin toptan ticareti (rulolar halinde cam yünü, taş yünü, bitüm esaslı malzemeler, vb.) 

46.73.23 Masif, lamine ve laminant parke toptan ticareti 

46.73.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer inşaat malzemesi toptan ticareti (merdiven, korkuluk, plastik depolar, seramik borular vb. dahil) 

46.74.01 Hırdavat (nalburiye) malzemesi ve el aletleri toptan ticareti (çivi, raptiye, vida, adi metalden kilit, menteşe, bağlantı parçası, çekiç, testere, pense, tornavida, 
takım tezgahı uçları, çengel, halka, perçin, vb.) 

46.74.03 Sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemesi toptan ticareti (lavabo musluğu, vana, valf, tıkaç, t-parçaları, bağlantılar, vb.) (kombiler ve radyatörler hariç) 

46.75.01 Endüstriyel kimyasalların toptan ticareti (anilin, matbaa mürekkebi, kimyasal yapıştırıcı, havai fişek, boyama maddeleri, sentetik reçine, metil alkol, parafin, 
esans ve tatlandırıcı, soda, sanayi tuzu, parafin, nitrik asit, amonyak, sanayi gazları vb.) 

46.77.01 Atık ve hurda toptan ticareti (metal ikincil hammaddeler) (kağıt, cam, plastik vb. ikincil hammaddeler hariç) 

47.52.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çimento, alçı, harç, kireç, tuğla, kiremit, briket, taş, kum, çakıl vb. inşaat malzemeleri perakende ticareti 

47.52.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat (nalburiye) malzemesi ve el aletleri perakende ticareti (çivi, vida, kilit, menteşe, çekiç, testere, pense, 
tornavida, takım tezgahı uçları, perçin, vb.) (tarım ve bahçecilik el aletleri dahil) 

47.52.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda boya, vernik ve lak perakende ticareti 

47.52.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda metalden kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşiklerinin perakende ticareti (çelik kapı dahil) 
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47.52.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemesi perakende ticareti (lavabo musluğu, vana, valf, tıkaç, t-parçaları, bağlantılar, 
vb. dahil) (kombiler ve radyatörler hariç) 

47.52.09 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda plastik kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşikleri, panjurlar, jaluziler, storlar ve benzeri eşyaların perakende 
ticareti (PVC olanlar dahil) 

47.52.10 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin perakende ticareti (kereste, ağaç talaşı ve yongası, kontrplak, yonga ve 
lifli levhalar (mdf, sunta vb.), parke, ahşap varil, fıçı ve diğer muhafazalar, vb.) 

47.52.11 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda banyo küveti, lavabo, klozet kapağı, tuvalet taşı ve rezervuarı ile seramikten karo ve fayans vb. sıhhi ürünlerin 
perakende ticareti (seramik, cam, mermerit, plastik, demir, çelik, bakır vb. dahil, mermer hariç) 

47.52.13 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda demir/çelikten bar ve çubukların, profillerin, tüp ve boruların perakende ticareti 

47.52.19 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda işlenmiş mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri) ve bunlardan yapılmış ürünlerin perakende ticareti (levha 
halinde olanlar ile mermer lavabo vb. sıhhi ürünler dahil) 

47.52.20 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda alçı ve alçı esaslı bileşenlerden inşaat amaçlı ürünlerin perakende ticareti (kartonpiyer, panel, levha vb.) 

47.52.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış inşaat malzemesi perakende ticareti (ev tipi lehim ve kaynak makinesi, merdiven, 
korkuluk, metal veya plastik depo, seramik boru vb. dahil) 

47.54.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evde kullanım amaçlı elektrik tesisat malzemesi perakende ticareti (transformatör, sigorta, röle, pil ve batarya, 
elektrik akümülatörü, koaksiyel kablo, elektrik iletkenleri, anahtar, duy, bys. fiş, priz, vb.) 

68.10.01 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.) 

68.20.02 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.) 

68.31.01 Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.) 

68.31.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri 

68.32.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri (site yöneticiliği, mobil ev alanlarının, müşterek mülkiyetli konutların, devre 
mülklerin, ikamet amaçlı olmayan mülklerin, vb. yönetimi) 
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