İKTİSADİ FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI
(Tarımsal Faaliyetler Hariç)
ANA BÖLÜM : 2
MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI
Ana
Bölüm Grup
21
210

22

23

29

Grup
2101
2101

Alt
Grup
21010

2102

21020

2103

21030

220
2201
2202
2203
230
2301
2302

22010
22020
22030
23010
23003
23021
23022
23023
23024
23025
23026
23027
23028
23029
23031
23032

290
2901
29011
29012
29013
29014
29015
29016
29017
29018
29019
2902
29021
29022
29023
29024
29025
29026

KÖMÜR ÜRETİMİ
Taş kömürü
(Karbonifer devrinde teşekkül etmiş, kalorisi 5700'ün üstünde olan
kömürler) üretimi. (1)
Linyit Kömürü
(Karbonifer devrinden sonra teşekkül etmiş kalorisi 5700'ün altında
olan genç kömürler) üretimi. (1)
Diğer Kömürler
(Antrasit, yarı antrasit, turb ve petrol üretimine elverişli olmayan
bitümlü maddeler) üretimi
HAM PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ
Ham petrol üretimi
Doğal Gaz üretimi
Asfaltit üretimi
METALİK CEVHER ÜRETİMİ VE ZENGİNLEŞTİRME
Demir Cevheri Üretimi
Demir cevheri dışındaki diğer metalik cevher üretimi
Krom cevheri üretimi
Bakır cevheri üretimi
Alüminyum üretimi
Civa üretimi
Antimuan üretimi
Manganez üretimi
Volfram üretimi
Kurşun üretimi
Çinko üretimi
Kompleks (mahlut) cevher üretimi
Diğer (altın, gümüş, platin, iridum, paladyum, ozmiyum, rodyum,
rutenyum, kamiyum, kalay, kobalt, nikel, molibden, vanadyum,
bizmut, uranyum, toryum, radyum vb.) madenler üretimi
METALIK OLMAYAN VE MADENCİLİK KONUSUNA
GİREN MADDELER ÜRETİMİ
Taş, kum, kil ve benzeri madde ocakları işletmesi
Taş üretimi (Doğal yapı taşlan arduaz vb.)
Mermer ve mermer molozu üretimi
Kum ve çakıl üretimi
Kil ve killi topraklar (bentonit, kaolin, refrakter ve seramik killeri,
valastonit) üretimi
Kireç taşı, tebeşir taşı, alçı ve dolamit (hammadde olarak kullanılan)
üretimi
Perlit ve Pomza taşı üretimi
Kuvars ve kuvarsit üretimi
Döküm kumu ve cam kumu üretimi
Manyezit üretimi
Kimya ve gübre Sanayiinde kullanılan maddeler üretimi
Bor tuzlan üretimi
Pirit üretimi
Kükürt üretimi
Fosfor tuzlan üretimi
Barit üretimi
Fluorit üretimi

29027
29028
29029
2903

2904
2909

29031
29032
29033
29034
29040
29091
29092
29093
29094
29095
29096
29097
29099

Sodyum tuzları üretimi
Potasyum, lityum, stronsiyum, magnezyum tuzlan ve şaplar üretimi
Diğer kimyevi maddeler üretimi
Tuz (Sodyum klorür) üretimi
Kaya tuzlan üretimi
Göl tuzlan üretimi
Deniz tuzlan üretimi
Kaynak tuzlan üretimi
Yukarıda sayılan madenlerin ihtiva eden sular ve gazlar üretimi
Başka yerde Sınıflandırılmamış madencilik ve açık ocak
işletmeciliği
Asbest (Amyant) üretimi
Tam ve yan kıymetli taşlar üretimi
Mika üretimi
Grafik üretimi
Talk üretimi
Zımpara üretimi
Lületaşı üretimi
Diğer maddeler üretimi

ANA BÖLÜM : 3
İMALAT SANAYİİ
Ana
Bölüm Grup
31
311

Grup

Alt
Grup

3111
31111
31112
31113
31114
31119
3112
31121
31122
31123
31124
31125
31129
3113
31131
31132
31133
31134
31135
31136
31137

GIDA -İÇKİ - TÜTÜN SANAYİİ
Gıda Maddeleri Sanayii
Mezbaha ürünleri
Etin hazırlanması ve korunması dondurulmuş halde koruma dahil
Tuzlama, kurutma, tütsüleme, füme vb. yollardan korunması,
(pastırma, salam, sosis, sucuk vb. gibi)
Et ve et ürünlerinin havası alınmış kaplarda korunması, et ve et
ürünleri konserveleri, et suyu konservesi vb. yapımı
Yan ürünler sanyaii bağırsak, işkembe, ciğer vb. kuyruk, içyağı gibi
et yağarı, asorti bağırsak işlenmesi
Et ve et ürünlerinin diğer şekillerde hazırlanması ve korunması
Süt ve Süt Ürünleri Sanayii
Pastörize, sterilize, konsantre vb. süt ürünleri yapımı
Süttozu yapımı
Peynir yapımı
Kaşar peyniri, beyaz peynir, lor ve diğer peynirler. (Çökelek yapımı
311 de gösterilir)
Yoğurt, ayran ve çökelek yapımı
Krema, kaymak ve tereyağı yapımı
Diğer süt ürünleri yapımı
Süt esaslı çocuk mamaları, dondurma vb.
Sebze ve Meyve İşletme Sanayii
Sebze ve meyvelerin dondurma ve benzeri yöntemlerle korunması
Yapay ve doğal biçimde kurutma, buharlaştırma ya da toz haline
getirme işlemi
Salamura, sirke vb. maddelerle koruma işlemleri
Sebze ve meyve konservesi yapımı
Sebze ve meyve konsantresi yapımı
(Salça üretimi bu grupta gösterilir)
Sebze ve meyve suları yapımı
Ezme ve pat haline getirme işlemi

31139
3114
31141
31142
31143
31149
3115
31151
31152
31153
31154
31155
3116
31161
31162
31163
31164
31169
3117
31171
31172
31173
31174
3118

31179
31180

3119
31191
31192
31193
31199
312

3121
31211
31212
31213
31214
31215
31216
31219

Sebze ve meyvelerin diğer biçimlerde korunması. Hazır yemekler,
çorbalar, reçel, marmelat, jile yapımı. (Havası alınmış kaplarda ise
31134 de gösterilir.
Su Ürünleri İşleme Sanayii
Su ürünlerinin donmuş biçimde korunması
Tuzlama, kurutma, tütsüleme, füme vb. yollarla korunması
Su ürünlerinin havası alınmış ve alınmamış kaplarda çiğ ya da
pişmiş olarak konservesi
Su ürünlerinin diğer biçimlerde korunması. Balık ezmesi, mumlu
balık yumurtaları, balık çorbası vb. yapımı
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar Sanayii
Zeytinyağı üretimi
Ham, rafine, tip ve küpe zeytinyağı üretimi
Diğer yenen bitkisel yağlar üretimi
Ham ve rafine, ayçiçeği, pamuk ve soya, mısır özü, aspir, koza,
haşhaş ve susam yağları üretimi
Margarin üretimi
Hidrojene edilmiş ve sertleştirilmiş yağlar
Yenmeyen bitkisel yağlar üretimi
Ham ve rafine, bezir yağı, keten yağı gibi
Yenmeyen hayvansal yağlar üretimi
Don yağı, balık yağı vb. gibi.
Un ve Unlu Ürünler Sanayii
Hububat unları üretimi
Diğer unlar üretimi
Pirinç üretimi
(Çeltik fabrikaları)
Bulgur üretimi
Diğer unlu maddeler üretimi, kahvaltılık hububat ürünleri
Corn flakes, weath flakes vb. gibi
İşlenmiş Unlu Ürünler Sanayii
Ekmek yapımı
Makarna, şehriye, erişte, irmik yapımı
Bisküi yapımı
Yufka, kadayıf, hamurlu tatlılar ve pastane ürünleri (pasta, çörek ve
simit vb. gibi)
Diğer fırın ürünleri yapımı
Şeker Üretimi ve Arıtımı Sanayii
Şeker kamışı veya pancarından ham şeker, şeker şerbeti, toz veya
kesme şeker yapımı
Şekerleme, kakao, çukulata vb. maddeler Sanayii
Helva yapımı
Ciklet üretimi
Kakao, çukulata, bonbon, ezme, jöle, akide, lokum, fondan,
karamela vb.
Diğerleri
Tuzlu yer fıstığı, patlamış mısır, tuzlanmış fındık vb.
Başka yerde sınıflandırılmamış gıda maddeleri Sanayii
Çay üretimi
Fermantasyonu, kurutulması, tasnifi ve ambalajlanması
Kabuklu meyvelerin işlenmesi, fındık, ceviz, badem vb. kabuklu
meyvelerin ayıklanması, beyazlatılması, kavrulması işlemleri
Nişasta, glukoz, dekstrin yapımı
Kahve kavrulması, çekilmesi işlemleri Baharat işlenmesi
Kırmızı biber, karabiber, kimyon, tarçın, hardal vb.
Buz yapımı
Diğerleri
Kabartma tozu, mayalar, süt esaslı olmayan çocuk mamaları, patates
jipsleri, işlenmiş yumurta, yemeklik tuz vb. üretimi

3122

31220

3131

31310

3132

31320

3133

31330

3134

31340

313

314

3140
31401
31402

32
321
3211
3211

32111
32112
32113
32114
32115

32117
32118
32119
3212
32121
32122
32123
32129
3213
32131

32132

Yem Sanayii
Tavuk yemi, balık unu, kemik unu, et kemik unu, yonca unu, kan
unu yalama taşlan, diğer hazır hayvan yemleri üretimi
İÇKİ SANAYİİ
Damıtık alkollü içkiler üretimi
İçkilerin damıtımı, arıtımı ve karışımı kağıt hamuru üretimi kalıntısı
olan sulfitten elde edilenler dışında etil akolün damıtımı. Rakı, viski,
kanyak, rom, cin, votka, likör vb. maddeler yapımı
Şarap Sanayii
Vermut ve köpüklü şarap dahil (Üretimle birlikte yapılmayan
şişelemeler ve bu grupta değil 6100 toptan ticaret grubunda
gösterilir.)
Malt ve Bira Sanayii
Malt ve her türlü bira üretimi bu grupta yer alır. (Üretimle birlikte
yapılmayan şişelemeler 6100 toptan ticaret grubunda gösterilir)
Alkolsüz İçkiler, Gazlandırılmış Meyve Suları ve Doğal Maden
Sulan ve Memba Suları Sanayii
Gazlandırılmış meyve sulan, karbonatlı maden sulan, kaynaklarında
şişelenen memba sulan, doğal maden suları bu grupta gösterilir.
TÜTÜN SANAYİİ
Yaprak tütün işleme ve bakımı
Tütün ürünleri üretimi Sigara, puro, pipo, enfiye, tömbeki tütünü ve
kıyılmış tütün üretimi.
DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ SANAYİİ
Dokuma Sanayii
Elyafın hazırlanması, iplik haline getirilmesi, dokuması, boyanması
vb. bitirme işlemleri
Pamuk çırçırlama, pamuk ipliği yapımı
(Tarama, boyama, bükme, kaşarlama vb. dahil)
Pamuklu dokuma üretimi
Her çeşit pamuklu dokuma üretimi (havlu vb. dahil)
Yün ipliği üretimi
(Temizleme, yıkama, tarama, bükme, beyazlatma, boyama,
kaşarlama vb.)
Her çeşit yünlü dokuma üretimi
Doğal ipek ipliği ve ipekli dokuma
Yapay ve sentetik iplik yapımı
Boyama, bükme, beyazlatma kaşarlama.
(Yapay ve sentetik elyaf üretimi burada değil, kimya sanayiinde
gösterilir. 3513)
Yapay ve sentetik dokuma üretimi
Boyama, beyazlatma, apreleme ve kaşarlama
Keten, kendir, kenevir, jüt elyafından iplik dokuma üretimi
Başkaları için boyama, apreleme, kaşarlama vb. bitirme işlemleri
Giyim eşyası dışında kalan hazır dokuma eşya üretimi
Her çeşit battaniye üretimi
Dokumadan hazır ev eşyaları üretimi
Her çeşit hazır perde, çarşaf, yastık yüzü, kılıfı, masa örtüleri, sofra
örtüleri, peçeteler vb. ev eşyası üretimi
Hazır havlu üretimi
(Havlu kumaş yapımı 32112 de, örme havlular 32139 da gösterilir)
Diğerleri Dokuma çanta heybe her çeşit çuvallar (Örme çuval dahil)
çadır, branda, bayrak vb.
Örme Sanayii
Örme ve triko kumaş üretimi
Pamuklu, yünlü, ipekli ipliklerden yapay ve sentetik elyaftan ve
karışım ipliklerden yapılan her çeşit triko kumaşları üretimi,
beyazlatma ve apreleme işleri
Örme ve trikotaj giyim eşyası üretimi

32133
32139
3214
32141
34142
32143
34149
3215

32150

3219

32190

322
3221
32211
32212
3222
32221
32222
32229

323
3231

32310

3232
3233

32320
32330

Örme bluz, gömlek, elbise, palto, eldiven, başlıklar, triko bebek ve
çocuk eşyaları, kazaklar, ceketler, kayak giysileri, iç çamaşırları,
şallar, kravatlar, örme mayolar üretimi
Her çeşit çorap üretimi
Her çeşit kadın, erkek, çocuk çorapları ve soketler
Diğerleri
Örme perde, yatak örtüsü, mutfak eşyası, havlu, çanta, dantel vb.
eşya yapımı
Halı ve Kilim Sanayii
El halısı yapımı (Her çeşit yün, sentetik, küçük, büyük seccade,
yolluk vb.)
Her çeşit makina halısı üretimi
Yün, sentetik, pamuklu vb.
El ve makina dokuması kilim yapımı
Yün, sentetik, pamuklu, kıl vb.
Diğerleri
Her çeşit paspas, yolluk vb.
İp, Sicil, Ağ ve Urgan Sanayii
Keten, kenevir, jüt, kağıt, pamuk, yapay, sentetik, cam elyaf, sisal ve
diğer liflerden yapılan ip, halat, sicim, her çeşit ağ, yangın hortumu
yapımı
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Dokuma Ürünleri Sanayii
Linolium ve sert yüzeyler için döşeme kaplamaları (mantar, plastik,
lastik hariç) oil-cloth-çöpçü ve balıkçı muşambaları (Alt yüzleri
kumaş olanlar)
Deri ve süet görünüşlü dokuma alt yüzleri kumaş olanlar, Dokusuz
keçe yapımı örgü olmayan danteller, Döküntü veya döküntü
ipliklerden dokuma, kord bezi yapımı
(Keçe dokuması 3211 de, asbest esaslı dolgu maddeleri 3699 da
gösterilir)
AYAKKABI DIŞINDA GİYİM EŞYASI SANAYİİ
Deri ve Kürk Giyim Eşyası Sanayii
Deri giyim eşyası
Kadın, erkek, çocuk için ceket, palto, etek, yelek, pantolon, şort,
eldiven, kep vb. giyim eşyası üretimi
Kürk giyim eşyası
Kadın, erkek, çocuk için ceket, palto, şapka, kep, yelek, eldiven,
kürk yaka, manşon vb. üretimi
Doğal deri ve kürk dışında kalan hazır giyim eşyası sanayii,
konfeksiyon, yapay süet, kürk ve plastik giyim eşyası
İç çamaşırı üretimi
(Örme olanlar 3213 de gösterilir)
Kadın, erkek ve çocuklar için iç çamaşırı, pijama, gecelik üretimi
Dış giyim eşyası üretimi
Kadın, erkek ve çocuklar için hazır palto, elbise, gömlek, ceket,
pantolon, yağmurluk, pardesü üretimi (Plastik giyim eşyası dahil)
Diğer giyim eşyası üretimi
Şapka, boyunbağı, kravat, eşarp, eldiven, mendil, her çeşit kemer,
öğrenci kepleri ve giysileri, tiyatro kostümleri ve akademik giysiler
(Profesör ve hakimlerin cüppeleri) sporcu giysileri vb. (Giyim eşyası
tamiri 9520 de gösterilir.)
DERİ - DERİ BENZERİ MADDELER VE KÜRK EŞYASI
SANAYİİ
(Ayakkabı ve giyim eşyası hariç)
Deri İşleme Sanayii
Tabaklama, sepileme, perdahlama, boyama, presleme, ütüleme ve
deri bitirme işlemleri
Kürk İşleme ve Boyama Sanayii
Deri vb. Maddelerden Yapılmış Eşya Sanayii (Ayakkabı ve giyim
eşyası hariç)

324
3240

32400

3311

33111

33
331
33112
33113
3312

332

3319

33112
33113
33190

3320

33200

3411

34110

3412

34120

3419

34190

34
341

342

3421
34211
34212
34213
34214
34215
34216
34219

35
351
3511
35111

AYAKKABI SANAYİİ
(Plastik, yapay deri, vulkanize, ökme, kauçuk ve plasikten yapılanlar
hariç)
Her çeşit ayakkabı Sanayii
Kadın, erkek ve çocuklar için üstü deri ayakkabı, bot, çizme ve
getrler, üstü plastik veya yapay deri ayakkabılar, botlar, çizmeler ve
getrler.
(Dökme plastik ayakkabılar hariç) Üstü tekstil ayakkabılar
(Tahta ayakkabı üretimi 3319 da, kauçuk lastik dökme ayakkabı
üretimi 3559 da, dökme plastik ayakkabı üretimi 3560 da gösterilir.)
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA SANAYİİ
AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERİ SANAYİİ (MOBİLYA HARİÇ)
Kereste ve parke Sanayii
Biçki işlemleri ve kereste yapımı
Doğrama, ahşap, karoseri, prefabrike işlemleri
Levha üretimi
Lif levha, yonga, levha, kaplama, kontrplak üretimi
Ambalaj Sanayii
Ağaç ambalaj üretimi
Kamış ambalaj üretimi
Diğer ağaç ve mantar ürünleri Sanayii
Mantar eşya, tamamen ya da büyük kısmı ağaçtan küçük eşyalar,
tahta ayakkabı, merdivenler, kalıplar, et kütükleri, kabzalar, kulplar,
takozlar, raylar, torna işleri, eyer-semer, malzemesi, ağaçtan oyma
eşya, ayna ve tablo çerçeveleri ve tabut yapımı
AĞAÇ MOBİLYA VE DÖŞEME SANAYİİ
Madeni mobilya ve onun tamamlayıcısı eşya Sanayii burada değil
3812 grubunda, plastik madenden mobilya yapılması ile 3560
grubunda gösterilir.
KAĞIT - KAĞIT ÜRÜNLERİ VE BASIM SANAYİİ
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİİ
Selüloz kağıt ve karton Sanayii, odun, rağs ve diğer liflerden kağıt
hamuru, kağıt ve karton yapılması.
Kağıt ve kartondan ambalaj maddeleri Sanayii Mukavva, oluklu
mukavva ve kartondan yapılan kutular, kağıt torba ve çanta üretimi
Başka yerde sınıflandırılmamış sellüloz kağıt ve karton ürünleri,
kağıt tabaklar, şişe koruyucuları, duvar kağıtları, tuvalet kağıtları,
peçete ve havlu, basılı olmayan kart ve zarf üretimi
BASIM YAYIN VE BUNLARA BAĞLI SANAYİİ
Gazete Basımı
Kitap, dergi, basılı eğitim gereçleri ve broşür basımı
Ambalaj, reklâm ve formüller basımı
Dizgi işleri
Klişecilik
Ciltcilik
Başka yerde Sınıflandırılmamış basım işleri Serigrafi baskı çıkarma
suretiyle baskı mühür yapımı, çelik ve bakır tabak oyma işlemleri,
masa ve kapılar için isim oyma ve basma işlemleri (Matbaa harfleri
dökümü burada değil 3819 grubunda, değerli madenler üzerinde
yapılan oymacılık ise 3901 grubunda gösterilir.)
KİMYA - PETROL - KÖMÜR -KAUÇUK VE PLASTİK
ÜRÜNLERİ SANAYİİ
ANA KİMYA SANAYİİ
Ana Kimyasal Maddeler Sanayii - Kimyasal gübreler hariç
Üre dışında ana kimyasal maddeler üretimi Madensel ve organik
esaslı kimya Sanayii:
Karbür sıklikler, sıklik grup damıtma aramaddeleri, boya maddeleri
(tentür), organik boyama maddeleri, asıklık orgnaik kimyasal öz
maddeler, eriticiler (dissolvant), polihidrik alkoller, kauçuk işleme
harçları, sentetik ve doğal tanenler, esası ağaç ve zamk olan

35112
3512

35121
35122

3513

35131
35133
352
3521

35210

3522

35220

3523
35231

35232

3529
35291
35292
35293

kimyasal maddeler, polihidrik alkol esterleri, üre ve yağlı asit ve
diğer asitler; inorganik asitler, bazlar (esaslar) inorganik boya
maddeleri, hidrojen peroksidi, karbon bisülfürü, fosfor, magnezyum
karbonat, brom, iyot, sıvı veya katı komprime gaz (endüstri için)
sodyum nitrat, karbonik kar (katı karbonik anhidrid) yapımı. Atom
endüstrisine gerekli kimyasal ana maddeler, (nükleer parçalanım ve
birleşim ürünleri yapılması da bu grup içindedir) Yalın, karışık veya
bileşik kimyasal gübre, böcek ve bakteri ilaçları (öldürücüleri)
sentetik reçineler, plastik maddeler ve suni elyaf ve tıpta kullanılan
kimyasal maddeler yapımı sıra ile 3512, 3513, 3522 gruplarında yer
almaktadır. Faaliyeti kimyasal gübre fabrikaları işlerine ilişkin olan
ve ayrı Sınıflandırılması mümkün görülen sülfirik asit, fosforik asit
ve nitrik asit fabrikaları da bu grup içinde sayılmak gerekmektedir.
Üre Üretimi
Kimyasal Gübre Tarımsal İlaçlar Sanayii
Basit, karışık, kompleks ve bileşik gübreler, potaslı, azot, fosfatlı
gübre, kullanıma hazır tarımsal ilaçlar ve bunların derişikleri
(Konsantreleri) üretimi
Kimyasal gübreler üretimi faaliyetleri gübre fabrikasına bağlı olan
ve ayrı Sınıflandırılması olanaksız bulunan sülfürik asit, fosforik
asit, nitrik asit, amonyak çıkaran fabrikalar bu grupta gösterilir
Tarımsal İlaçlar
Haşerat, zararlı böcekler, mantar parazitler ve kötü otların yok
edilmesinde kullanılan hazır ilaçlar yapılması, bunların ihtiyaca
uygun koyu ve öz hale getirilmesi. (Kurşunlu ve kalsiyumlu arsenik,
bakır sülfatı, DDT, Benzen hegza klorürü gibi esasta ya da dolaylı
olarak haşerat öldürme ilaçları içine giren kimyasal maddeler burada
değil 35111 de gösterilir.)
Sentetik reçine plastikler, yapay ve sentetik lifler (cam lifler hariç)
Sanayii Sentetik reçineler, plastikler ve bunların kalıplama ve
extrusion bileşimleri katı ve sıvı reçineler yaparak çubuk tüp granüle
ve toz halindeki sentetik reçineler plastikler ve vulkanize
edilemeyen elastomerler üretimi. Tekstil makinelerinde daha ileri
işlemlere uygun tek ve çok katılı sellülozik ve sentetik lifler üretimi,
(cam elyaf hariç) (Satınalınan sellülozik ve sentetik liflerden tarama,
bükme, atma suretiyle iplik yapımı 3211 de gösterilir.)
Vulkanise edilebilir elastomerler (sentetik kauçuklar) üretimi
Sentetik reçineler üretimi
Yapay ve sentetik lifler üretimi (cam elyaf hariç)
DİĞER KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİİ
Boya, vernik, lak Sanayii
Boya, vernik, lak, cila, gomalak, lake ve sır maddeleri ve bunlarla
ilgili Sanayii. Boya temizleyicileri, bileşik tinerler (thinners) boya
fırçaları temizleyicileri, macun, astar dolgu maddeleri vb. üretimi.
İlaç Sanayii
Veteriner ilaçları dahil.
Sabun, temizleyici maddeler, parfüm, kozmetik ve diğer tuvalet
malzemesi Sanayii
Sabun ve diğer temizleyici maddeler üretimi, Her çeşit sabun ve
deterjan yapımı. Traş sabunları, ovma tozları, çeşitli temizleme
maddeleri (halı, cam vb.) Bitkisel ve hayvansal yağlardan elde
edilen ham ve rafin gliserini üretimi. (Sentetik gliserin üretimi 3511
de gösterilir).
Kozmetik Üretimi
Parfüm, losyon, kozmetikler, şampuan, spray, diş macunu ve diğer
tuvalet malzemesi üretimi. (Sentetik parfüm esansları 3511 de
Gülyağı gibi uçucu yağlar 3529 da gösterilir).
Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal ürünler Sanayii
Patlayıcı maddeler üretimi
Kibrit üretimi
Uçan yağlar üretimi
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Gülyağı, yasemin, sığala yağları vb.
Diğer kimyasal maddeler, Karbon siyahı, yapıştırıcılar, film ve
fotoğraf kağıdı, metal parlatıcıları, deri ve tekstil yardımcı
maddeleri, yazı ve matbaa mürekkebi, her çeşit mumlar ve vakslar,
beyazlatma tozları ve bileşikleri üretimi
PETROL RAFİNERİLERİ
Motorlar için benzin, fuel-oil, saf petrol, yağlama maddeleri,
kayganlaştırma yağları, ham petrolden diğer türevler ve imbikleme
ile çeşitli maddeler çıkaran petrol rafinerileri
ÇEŞİTLİ PETROL VE KÖMÜR TÜREVLERİ ` SANAYİİ
BİTUM KÖKENLİ İNŞAAT İZOLASYON VE BAĞLAYICI
MADDELER ÜRETİMİ
KOK KÖMÜRÜ VE BRİKET ÜRETİMİ
Madeni yağ hazırlama ve harmanlama işlemleri
LPG dolum işlemleri (tüpleme)
LASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ
Tekerler iç ve dış lastiği yapımı
Otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak, traktör ve öteki taşıma
araçları için doğal ve sentetik kauçuktan dış ve iç lastikler yapımı,
yenilenmesi ve sırt geçirilmesi işlemleri
Başka yerde sınıflandırılmamış lastik ürünleri Sanayii
Kalıp ürünü lastik ayakkabı, çizme, galoş, hazır taban, topuk vb.
üretimi
Lastik hortum, boru vb. üretimi
Diğerleri
Rejenere kauçuk, kauçuk nakil bantları, köpük kauçuk, kayışlar,
sünger, (doğal sünger hariç) paspas, manyetik bandlar, derin yatak,
yastık ve botlar vb. üretimi
PLASTİK
MADDEDEN
BAŞKA
YERDE
SINIFLANDIRILMAMIŞ EŞYA YAPIMI
Döküm veya sıkıştırma suretiyle, plastik maddeden kap-kacak,
mutfak malzemesi; hasırlar, sosis doldurmaya sentetik bumbar,
plastik kaplar ve bardaklar; başka işyerlerinden satın alınmış plastik
maddeden tabaklar; çubuklar ve borular; plastik maddeden izole
malzemesi, plastik maddeden ayakkabı, gibi plastik maddeden başka
yerde Sınıflandırılmamış eşya;
Plastik maddeden, mobilya ve plastik maddeden makina parçaları,
şişeler, borular dolap vesaire malzeme yapımı. Plastik maddeden
perdeler, masa örtüleri gibi döşeme malzemesi yapımı 3212 grubuna
(Dokumadan çeşitli şeyler yapılması giyim eşyası hariç); plastik
maddeden oyuncaklar, bebekler, spor ve atletizm malzemesi yapımı
3909 grubuna (Başka yerde sınıflandırılmamış üretim sanayileri) ve
plastik maddeden valizler, çanta, para cüzdanları ve benzer eşya
yapımı 3233 grubuna Deriden ve deri yerine geçen maddelerden
eşya yapımı kundura ve giyilecek şeyler hariç) girmektedir.
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİİ
Başka yerde sınıflandırılmamış,metalden gayri madensilerden
üretim, petrol ve kömür türevleri hariç
Kum, porselen ve fayans eşya yapımı
Besin veya içkileri hazırlamaya, sofraya getirmeye veya saklamaya
yarayan parlak veya yarı parlak porselenden kab - kacak ve mutfak
malzemesi banyolarda parlak porselenden ve fayanstan sabit sıhhi
tesisat; elektrik tesisatı porselen malzemesi; kumlu kil, porselen ve
fayanstan artistik ve dekoratif eşya ve endüstri ve bilim araçları;
çiçekçiler için kırmızı kilden sırsız saksılar yapımı.
CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİİ
Sınai kaplar, düz emprime ve telli cam, ev eşyası, câm elyaf, cam
boru ve çubuk, cam inşaat malzemesi (cam mozaik - cam inşaat
tuğlası vb.) Labarotuar gereçleri, ayna camı, oto camları, far camı
yapımı.
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI DİĞER SANAYİİ

3691

36910

3692
36921
36922
3699
36991

36992
36999
37
371

3710

37100

372

3720

37200

38
381
3811

Pişmiş kilden yapı gereçleri üretimi
Tuğla, kiremit, ateş tuğlası, her çeşit hazır sıva ve harçlar ile diğer
refrakter malzemeleri
Çimento alçı ve kireç Sanayii
Çimento Sanayii
Portland, süper siman, beyaz çimento ve diğer çimentolar üretimi
Kireç ve alçı üretimi
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Ürünler Yapımı
Çimento ürünleri
İnşaat gereçleri, asmolen, blok tuğla, prefabrike kirişler,
beton
direk, beton boru asbestli beton boru, beton levha, asbestli beton
levha, beton oluk, beton mozaki, gaz beton yapı elemanları, travers,
beton briket, karo mozaik ve karo fayans yapımı
Taş ve mermer işlemeciliği
İşlenmiş mermer ve taş (Taş ocakları ve çıkarım yerleri dışındaki taş
ve mermer işlemeciliği burada gösterilir.)
Yukarıda sınıflananların dışında kalan metal dışı ürünler yapımı
METAL ANA SANAYİİ
DEMİR - ÇELİK METAL ANA SANAYİİ
Yüksek fırınlarda dökme demir yapılmasından hadde ve dökümle
yan mamulün (Dört veya yuvarlak, çeşitli kalınlık ve uzunlukta
parçalar) elde edilmesine kadar bütün öncü işleme çalışmaları dahil
olmak üzere il düzeyde dökme demir ve çelik yapımı; sıcak ve
soğuk ince haddeleme ve çekme (ince saclar, teneke, kurşunlu, saç,
siyah demir, levhalar, kalın ve ince borular, raylar, çubuk demirler,
tel ve kalın teller gibi şeyler yapımı); büyük demirhane ve büyük
dökümhane, asıl faaliyeti başka yerlerden satın alınmış çubuk,
demirden teller ve çekilmiş demir şeyler yapma olan işlerle 3819
grubunda (makina ve gereçler hariç, başka yerde Sınıflandırılmamış
madeni eşya yapımı) bulunmaktadır.
Bu gruba dahil olacak dökümhaneler, esas faaliyeti demir ve çeliğin
üretilmesi ve haddelenmesi veya başka işyerlerine satılma amacı ile
dökme şeyler ve demircilik parçalan yapımı olan işyerlerinin bir
bölümü durumunda bulunanlardır. Asıl faaliyet olarak bir çok tip
şeyleri yapan (kalıpla,sıkıştırma, makinede işleme veya monte etme
şeklinde) işyerlerinin dökümhaneleri bağlı oldukları işyerleri ile aynı
grupta Sınıflandırılmaktadır. Bu grup yüksek fırınlara birleşik ve
ayrı sınıflandırılmayan kokhaneleri de kapsamaktadır. Ayrıca
sınıflandırılabilen kokhaneler 3540 grubunda (çeşitli petrol) ve
kömür türevleri yapımı) görünmektedir.
DEMİR - ÇELİK DIŞINDA METAL ANA SANAYİİ Cevherden
madenin çıkarılması, saflaştırılması ve alaşımlar yapılmasından,
haddeleme, çekme, dökme ve şekillendirme işlerine kadar bütün ilk
işlemleri kapsamak üzere demirden gayri madenlerin ilk şekilleriyle
üretimi; külçe madenler, köşeli veya yuvarlak çubuklar; saclar,
şeritler, çemberler, kalın ve ince borular, teller; dökme ve çekme
parçalar, Boksitten alemin yapımı bir grup içindedir. Asıl faaliyeti
öteki işyerlerinden satın alınmış demirden gayri tel çubuklardan
izolelenmiş madeni teller ve halatlar yapma olan işyerleri 3819
grubunda (Makina ve gereçler hariç, başka yerde sınıflandırılmamış
madeni eşya yapımı) yahut, bu madeni teller ve halatlar
izolenmemişse 3839 grubunda (başka yerde sınıflandırılmamış
elektrik cihazları ve malzemesi yapımı) yer almaktadır. Bir çok
şeylerin yapımına (kalıpla sıkıştırma, makinada işleme veya monte
etme şeklinde) ekli olan dökme ve kalıplama işleri bahis konusu
üretimin bulunduğu Grupta sınıflandırılmaktadır.
METAL - EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ - ULAŞIM ARACI - İLMİ
VE MESLEKİ ÖLÇME ALETLERİ SANAYİİ
METAL EŞYA SANAYİİ
Her türlü, bıçak, el aletleri ve hırdavat malzemesi Sanayii
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Çatal, kaşık, kepçe, tava, tencere ve bunun gibi mutfak eşyası, masa
ve mutfak bıçaklan, cep bıçakları, sayacı bıçakları, konserve
açıcıları, el alet ve aygıtları için kesici uçlar, makaslar, traş bıçakları
yapımı (paslanmaz çelikten yapılanlar dahil) kıymetli metalden
yapılanlar ve kaplamalar hariçtir. Tarım, el aletleri ve tarımda kullanılan makaslar 38112 de gösterilir.)
El aletleri ve takımları yapımı çalıştırıcı güç ile çalışanlar hariç,
kesici el aletleri, çiftçilik, ormancılık ve bahçıvanlıkta kullanılan
kesici aletler yapımı. Kazma, kürek, çapa, orak, bel, balta, tırpan,
makas, el testereleri, testere ağızlan, madencilik, inşaat, saç işleme,
demircilik ve otomotiv Sanayiinde kullanılan her çeşit el aletleri,
makaslar, eğeler, törpü, zımba, somun anahtarı, çekiçler ve bunun
gibi.
Körükcü demirci ocakları, başka yerde sınıflandırılmayan el aletleri
ve parçaları, şömine takımları, her türlü kanca ve çengel üretimi
Hırdavat malzemesi üretimi
İnşaat ve ulaştırma hırdavat malzemesi, menteşe, kapı ve pencere
kolları ispanyolet, gemici takımları, taşıtlara ait hırdavat malzemesi,
madeni saraciye aksamı, eğer takımları, mobilyacılıkta kullanılan
madeni parçalar, her çeşit kilit, anahtar, anahtarlık, başka yerde
sınıflandırılmamış sandık, bavul vb. eşya için madeni parçalar, at
nalı ve at nalı için buz mıhı vb. (Bu tür hırdavat malzemesi üretilen
işyerlerinde yapılan tamirler bu grupta, bağımsız yapılar, tamir
işyerleri hizmet sektöründe gösterilecektir.)
Metal Mobilya ve Donatım Sanayii
Ev, büro, okul, lokanta ve diğer işyerleri için her çeşit metal mobilya
ve üretimi. (Elektrik lambaları ve sistemi, ameliyathane, dişçi, tıbbi
ve mesleki donanım üretimi burada gösterilmeyecektir.)
Metal Yapım Malzemesi Sanayii
Metal yapı malzemesi üretimi.
Kapı, bölme, pencere çerçevesi metal doğrama vb.
Dışarıdan satınalınan sacdan yapılan sulama kanalları, havalandırma
boruları, yağmur olukları, soba boruları, ızgaraları, davlumbaz vb.
diğer sac aksam üretimi
Satınalınmış maddelerden yapılan mimari ve süs eşyaları, tel
parmaklıklar, (demiryolu rayları ve yangın merdivenleri hariç) süslü
bahçe parmaklıkları, sac kapılar ve metal süslü ev eşyası, (biblo vb.
hariç)
Perforje, portmanto, süslü bahçe, balkon, koltuk masa '" ve
iskemleleri.
Bina, köprü, tünel ve diğer inşaat için yerinde monte edilenler de
dahil, metal elemanlar üretimi. Prefabrike bina ve parçaları metal
konstriksiyon köprü, baraka, baraj ve kanal kapakları, fabrika, enerji
nakil hatları, satınalınmış malzemeden yapılan perde duvarlar, başka
yerde Sınıflandırılmamış madeni yapı elemanları üretimi.
Ev ve sanayi için buhar ve kalorifer kazanları, böylerler, su boruları
ve alev borulu kazanlar, çelik levhadan yapılmış ısıtma kazanları,
her türlü radyatörler, basınçsız kazanlar, su ve yakıt tankları,
tekneler, çelik levhadan ısı değiştiriciler gaz silindirleri, basınçlı
metal kazanlar ve esetilen kazanları kat kaloriferleri üretimi
Diğer metal eşya Sanayii 38191 Metal kaplar üretimi
Metal konserve kutuları, nakliyat sandıkları, variller, fıçılar kovalar,
LPG tüpleri, diğer metal kutu ve kapaklar yapımı,
Emniyetli kazanlar ve emniyetli çekmece ve telefon kumbaraları
üretimi
Civata ve somun üretimi
Civata makinası ürünleri, civata, somun, vida, pim, perçin, rondela,
kamalar vb. bağlama elemanları üretimi. (standart ve standart
olmayanlar dahil) vana, valf, musluk ve bataryalar.
Metal istampalama - derin çekme, sıvama, zımbalama işleri.
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Metal kap, kacak, tencere, emaye eşya, soba ve soba boru ve
dirsekleri, şofben, termosifon, (elektrikli olanlar hariç) çamaşır
makinaları, buzdolabı parçaları. (Emaye ve istampa olanlar) Motorlu
araçları için istampalama işleri, başka yerde sınıflandırılmamış
emaye bağlama parçaları ve rondela üretimi
MAKİNA SANAYİİ
"ELEKTRİK MAKİNALARI HARİÇ"
İçten yanmalı motorlar ve türbünler Sanayii
38211 İçten yanmalı motorlar ve türbünler üretimi
38212 İçten yanmalı motorlar ve türbünlerin onarımı
Tarımsal makina ve gereçlerin yapımı ve onarımı
38221 Tarımsal makina ve gereçlerin üretimi
38222 Tarımsal makina ve gereçlerin onarımı
Metal ve metal dışı maddelerin işleyen makinalar yapım ve onarımı
38231 Metal işleyen makinalar yapımı
38232 Metal dışı maddeleri işleyen makinalar yapımı
38233 Metal ve metal dışı maddeleri işleyen makinaların onarımı
Özel endüstri makinaları ve gereçleri yapım ve onarımı
38241 Özel endüstri makinaları yapımı.
Gıda, tekstil, deri, kağıt, çimento, inşaat, matbaa, yağ rafine, maden
makinaları, (elektrikli olanlar hariç) yapımı ve bunlar üzerinde
yapılan değişiklikler.
38242 Özel endüstri makinaları onarımı
Bilgi işlem, büro, muhasebe ve hesap makinaları yapımı ve onarımı
38251 Terazi, kantar, baskül vb. aletler yapımı
38252 Bilgi işlem, büro, muhasebe ve hesap makinaları yapımı
38253 Bilgi işlem, büro, muhasebe, hesap makinaları, terazi, kantar, baskül
vb. aletlerin onarımı.
Başka yerde Sınıflandırılmayan makina ve gereç yapım Sanayii
(Elektrik makineleri sanayi hariç)
38291 Pompa, kompresör, vantilatör, brülör, aspiratör ve her türlü klima
yapımı.
38292 Çamaşır makinesi, buzdolabı ve diğer soğutucular yapımı.
38293 Kuru temizleme ve ütü makineleri yapımı.
38294 Dikiş makinesi yapımı
38295 Mekanik güç aktarma gereçler, transmisyon sistemi, vinç asansör
yürüyen merdiven, sınai traktörler. "Fabrika içi taşıyıcıları" yapımı.
38296 Ateşli silahlar ve bunlara ilişkin patlayıcı maddeler yapımı (el
silahları dahil)
38297 Rulman ve yatakları yapımı. Piston, segman ve kapaklar
38298 Çeşitli makinalar için yedek parça yapımı ısmarlama üzerine
başkalarına ait çeşitli makina ve aygıtların yedek parçalarının
yapımı, yenilenmesi ve onarımı.
ELEKTRİK MAKİNALARI VE AYGITLARI SANAYİİ
Elektrikli Sanayii makineleri ve aygıtları Sanayii
38111 Elektrik motorları ve jeneratör yapımı
38112 Transformatör yapımı
38113 Kontrol panoları ve elektrik sayaçları yapımı.
38114 Tarım araçları elektrik aygıtları yapımı
38115 Redrasör akım düzenleme aygıtı ve regülatör yapımı.
38116 Devre kapayıcıları ve açıcıları ile şalterler, şalt sistemleri, güç
şalterleri, elektro manyetik kavrama ve frenler yapımı.
38117 Elektrikli kaynak makinaları yapımı
38118 Motor, jeneratör ve transformatör diğer elektrikli makina ve
aygıtların yenilenmesi ve onarımı.
38119 Diğerleri
Sanayide kullanılan elektrik fırınlan, ark ocakları, endiksiyon
ocakları vb. üretimi
Radyo, televizyon ve haberleşme alet ve aygıtları Sanayii
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Radyo, televizyon alıcıları, teyp, pikap, amplifikatör, mikrofon,
megafon, diktafon hoparlör vb.
Haberleşme araçları yapımı. Telefon, telefon santralı, telgraf, telli ve
telsiz haberleşme aygıtları yapımı
Signalizasyon - trafik işaretleri yapımı. (Sesliler dahil)
Diğerleri
Lisan, laboratuvar ve elektrikli uyarı aygıtları, sirenler, ziller,
kornalar, merdiven otomatiği, dikte makinası, elektronik aygıtlar
için yedek parçalar ya da özel kısımlar ile diğer işaretleri aygıt ve
tüpleri ve bunun gibi yapımı.
Elektrikli ev aletleri Sanayii
Elektrik süpürgesi, ütü, elektrikli fırın ve sobaları, saç kurutma
makineleri, elektrik ocakları, elektrikli traş makinaları, vantilatörler,
el kurutucuları, tost makinaları, halı temizleme ve cila makinaları
vb. yapımı.
Başka yerde Sınıflandırılmamış elektrik makina ve aletleri yapım
Sanayii
Elektrik sigortalan ve anahtarlan yapımı
Pil, batarya ve akümülatör yapımı
İzole edilen tel ve kablolar yapımı
Elektrik lambaları, soketler, duy yapımı (Floresan lambaları dahil)
Paşel bonıları ve boru bağlantıları (Fitingler)
- Reaktans ve şelf bobinleri.
Elektrikli el aletleri yapımı
- Havya, matkap, kontrol kalemleriDiğerleri
Yukarıda sınıflandırılmayan elektrik makina alet ve aygıtları yapımı
TAŞIT ARAÇLARI SANAYİİ
Deniz taşıtları yapımı ve onarım Sanayii
Motorlu kara taşıtları yapım montaj ve onarımı
Motorlu kara taşıtları yapımı
Otobüs ve kamyon karasörü yapımı
Motorlu kara taşıtları parça ve aksesuar yapımı
Trayler yapımı, (tanmsal trayler yapımı hariç)
Damper yapımı
Belediye araçları yapımı, itfaiye, temizlik, vidanj, ambulans üretimi
Motorlu kara ulaşım araçları onarımı
Triporter, motosiklet, mobilet ve bisiklet yapımı ve onarımı Sanayii
Triporter, motosiklet, mobilet, yapım ve onarımı
Bisiklet yapımı ve onarımı
Uçak yapım ve onanm Sanayii
Başka yerde sınıflandırılmamış taşıtlar yapım Sanayii
Çocuk arabaları, çocuk bisikletleri, hayvanla çekilen arabalar, her
çeşit el arabaları vb. yapımı.
MESLEKİ VE İLMİ ALETLER İLE BAŞKA YERDE
SINIFLANDIRILMAMIŞ ÖLÇME VE KONTROL ALETLERİ
İLE FOTOGRAFİK VE OPTİK EŞYA SANAYİİ
Mesleki ve ilmi aletler ile başka yerde sınıflandırılmamış ölçme ve
kontrol aletleri yapım Sanayii Laboratuvar cihazları ve hassas aletler
ile başka yerde sınıflandırılmamış ölçü cihazları ve hassas aletlerin
yapımı, yenileştirilmesi ve tamiri; siklotronların, bettronların ve
diğer zerrelerin hareketlendirenlerin yapımı ve monte edilmesi; tıp,
cerrahlık, dişçilik gereç, alet ve parçaları ile ortopedi cihazları ve
protez yapımı. Hassas optik aletleri ile hekimlik optik aletlerinin
yapımı 3852 grubunda, radar, elektrik, top ve radyoloji cihazları
yapımı ve montaj 383 sınıfının muhtelif gruplarında, laboratuarlarda
kullanılanlar dışındaki terazilerin ve basküllerin yapımı 3825
grubunda, hacim ölçme tulumbaları (pompaları) yapımı 3829
grubunda ve elektrikle harekete gelen endüstri cihazları yapımı 3831
grubunda yer almaktadır.
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Fotoğrafçılık malzemesi ve optik eşya Sanayii
Optik aletler, optik camlar, gözlükçülük cihazları, fotoğrafçılık ve
fotokopi cihazları ve bunlara ait parçalar yapımı. Bu grup hassas
optik aletler ve doktorluk optik cihazları yapımını da kapsamaktadır.
Fotoşimik maddeler ve hassaslaştırılmış yüzeyler (camlar, filmler,
kartlar) yapımı 3529 (Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal
maddeler yapımı) grubuna girmektedir.
Saat Sanayii
Her çeşit duvar ve cep saatleri; saat dış kısmı ve diğer saat parçaları;
zemberek takımı, saat ayarları cihazları yapımı.
Diğer
Hidrofil pamuk, gazlı bezler, sargı bezleri, landoglar, plasterler,
yapay uzuvlar, kat-küt
DİĞER İMALAT SANAYİİ
Kuyumculuk ve benzeri üretim Sanayii
Mücevherat, kıymetli madenlerden kuyumculuk işleri ve ince
mücevherat (değerli taşlar ve inler) gümüş kuyumculuk işleri ve
gümüş, altın ve diğer kıymetli maden kaplaması yapımı. Değerli taş
- nadir taşlar ve zarif taşlar - yontulması ve perdahlanması, yine bu
gruba dahil olarak para kesilmesi ve madalya yapımı.
Müzik aletleri üretimi
Piyanolar, telli sazlar, nefesli çalgılar ve vuruşlu enstrümanlar gibi
müzik aletleri yapımı ses kayıt etme ve çoğaltma cihazları ve
fotoğraf plakları yapımı 3832 (radyo, televizyon ve
telekomünikasyon
gereç
ve
cihazları)
grubunda
sınıflandırılmaktadır.
Her türlü spor, atletizm, jimnastik alet ve malzemesi üretimi.
Futbol, basketbol, boks, kriket ve beyzbol aletleri ve donatımı gibi
spor ve atletizm eşyası; beden eğitimi ve oyun alanları malzemesi;
bilardo masaları; oyun gülleleri (madeni yuvarlak); golf ve tenis
malzemesi; balık avlama eşyası yapımı, ateşli silahlarla cephanelerin
yapılması 3829 (Başka yerde sınıflandırılmamış makina ve gereç
yapımı, elektrik makinaları hariç) ve 3529 (Başka yerde
sınıflandırılmamış kimyasal ve maddeler yapımı) gruplarında yer
almaktadır. Asıl itibariyle kauçuktan spor ve atletizm eşyası yapımı
3559 (başka yerde Sınıflandırılmamış kauçuk eşya yapımı)
grubunda, plastik maddeden döküm ve sıkıştırma suretiyle yapımlar
ise 3560 (plastik maddeden başka yerde sınıflandırılmamış eşya
yapımı) grubunda yapılmaktadır.
Başka yerde sınıflandırılmamış imalat Sanayii
Kauçuk yahut plastik maddeden (dökme ve sıkıştırma suretiyle
yapılanlar dışında) oyuncaklar; kalem uçlan ve saplan, kurşun
kalemler ve öteki büro eşyası (kırtasiye) artistik malzemesi; yapay
mücevherat; şemsiye ve baston, tüyler; sorguç (tuğ) ve yapma
çiçekler; düğmeler; fırçalar; abajur; pipo ve ağızlıklar; yaka kimlik
işaretleri; armalar; rozetler ve jetonlar; tanıtma levhaları ve
malzemesi; madeni veya kauçuk tamponlar (tıkaçlar) ve mumlu
kağıtlar; saç fileleri, peruklar vb. malzemesi gibi başka yerde
sınıflandırılmamış şeyler üretimi.
ELEKTRİK, GAZ VE SU
ELEKTRİK, GAZ VE BUHAR
Aydınlatma ve motor gücü için elektrik üretimi ve dağıtımı
Gaz üretimi ve dağıtımı (tüp gaz hariç)
Buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı
SUYUN SAĞLANMASI TEMİZLENMESİ VE DAĞITIM
ŞEBEKESİ
BAYINDIRLIK VE YAPIM İŞLERİ
Bina yapımı ve onarımı
Yol, köprü ve hava limanı yapımı ve onarımı
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Karayolu yapım ve onarım
Demiryolu yapımı ve onarım
Hava limanlan yapım ve onarım
Köprü yapımı ve onarımı
Tünel ve metro yapım ve onarım
Diğer yapım ve onarım işleri
Baraj ve bent yapım, bakım ve onarım
Baraj yapım ve onarım
Su bentleri ve sulama kanalları ve artezyen yapım ve onarım
Liman, iskele, rıhtım ve tersane yapım, bakım ve onarım
Liman yapım, bakım ve onarım
İskele, rıhtım ve dalgakıran yapım bakım ve onarım
Tersane yapım, bakım ve onarım
Diğer yapım, bakım ve onarım işleri
Şehiriçi kanalizasyon yapım, bakım ve onarım (Temiz ve pis su)
PTT hatları yapım, bakım ve onarım
Şehiriçi ve dışı elektrik ve havagazı tesisleri yapım, bakım ve
onarım
Bina ve benzer yapıların elektrik ve havagazı tesisatının yapımı,
bakımı ve onarımı
Binaların asansör, yürüyen merdiven ve boru düzenleri ile yangın
söndürme su deposu, merkezi ısıtma, havalandırma gibi aygıtların
yerleştirilmesi
Başka yerde sınıflandırılmayan her türlü yapı işleri (Her türlü spor
tesisleri, bataklık kurutma, arsa ve arazi ıslahı işleri vb.)
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET
TOPTAN TİCARET
Gıda maddeleri toptan ticareti
Yaş meyve ve sebze toptan ticareti
Süt ve süt ürünleri toptan ticareti (peynir, sade yağ, yoğurt vb.)
Zeytin, zeytinyağı ve diğer bitkisel yağlar toptan ticareti
Kuru üzüm toptan ticareti
Kuru incir toptan ticareti
Fındık (kabuklu-kabuksuz) toptan ticareti
Diğer kuru meyveler ve çerezler (badem, ceviz vs.) toptan ticareti
Et, balık, et ve balık ürünleri ile kesilmiş kümes hayvanları toptan
ticareti
Diğer gıda maddeleri toptan ticareti
(Yukarıda gruplarda gösterilmeyen gıda maddeleri ticaret ve canlı
hayvan ticareti burada gösterilecektir.)
Tarımsal maddeler toptan ticareti
Hububat toptan ticareti
Pamuk toptan ticareti
Tütün toptan ticareti
Yapağı, yün ve tiftik toptan ticareti
İpek kozası ve ipliği toptan ticareti
Hayvan derisi, post ve bağırsak toptan ticareti
Palamut toptan ticareti
Bakliyat toptan ticareti
Yukarıda sınıflandırılmayan tarımsal maddeler toptan ticareti
(hayvan yemleri, ot ve saman vb.)
Mensucat giyim eşyası ve mobilya toptan ticareti
Manifatura toptan ticareti
Tuhafiye toptan ticareti
Konfeksiyon toptan ticareti
Ayakkabı toptan ticareti
Halı, kilim, battaniye vb. toptan ticareti
Mobilya ve döşeme toptan ticareti
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Yukarıda sınıflandırılmayan diğer mensucat ve giyim eşyası toptan
ticareti
Kereste ve yapı malzemesi toptan ticareti
Kereste, parke vb. toptan ticareti
İnşaat ve demir çeliği toptan ticareti
Tuğla, kiremit ve biriket toptan ticareti
Sağlık donatım gereçleri (Sıhhi tesisat) toptan ticareti
Çimento toptan ticareti
Yağlı boya, plastik boya, hazır sıva maddeleri toptan ticareti
Diğer inşaat malzemesi (alçı, kireç) toptan ticareti (kum, çakıl,
mozaik, karolar vb.)
Madenler, sınai ve kimyasal maddeler toptan ticareti
Kömür toptan ticareti
Metal dışı diğer madenler toptan ticareti
Ham petrol ve doğal gaz toptan ticareti
Petrol ürünleri toptan ticareti
Sınai ve kimyasal maddeler toptan ticareti
Metal gübre toptan ticareti
Makina ve donatım motorlu araçlar, elektrik aygıtları, yedek
parçaları toptan ticareti
Tarım, makina ve donanımları ile yedek parçaları toptan ticareti
Motorlu taşıt araçları ve yedek parçaları toptan ticareti
Sınai makina ve donanımları ile yedek parçalan toptan ticareti
Radyo, teyp, pikap, buzdolabı, çamaşır makinası, elektrik süpürgesi,
klima, elektronik aygıtlar ile yedek parçaları toptan ticareti
Tıbbi aygıtlar ile yedek parçalar toptan ticareti
Büro makinaları ile yedek parçalan toptan ticareti
Yukarıda sınıflandırılmayan diğer makina ve donanım toptan ticareti
Cam, cam eşya ve çini toptan ticareti
Cam, (her türlü pencere camı) toptan ticareti
Cam eşya ve çini toptan ticareti
Düz ve bombeli oto camları toptan ticareti
Ticaret komisyonculuğu, ajanlığı
Diğer toptan ticaret
Kağıt, kağıt ürünleri, kitap kırtasiye vb. toptan ticareti
Optik eşyalar toptan ticareti
Tıbbi ilaçlar toptan ticareti (Ecza depoları)
Başka yerde sınıflandırılmayan toptan ticareti
PERAKENDE TİCARET
Gıda maddeleri perakende ticareti
Ekmek bayileri
Bakkal dükkanları, şarküterileri
Kasaplar, tavukçular, balıkçılar
Hububat, un, kepek ve hayvan yemi satan yerler
Manavlar .
Su ve süt ürünleri satanlar (süt, tereyağ, yoğurt, peynir vb.)
Kahve ve kuruyemiş satanlar
Alkollü ve alkolsüz içkiler (sigara, tütün, sandviç vb.maddeler satan
yerler, büfeler)
Diğer gıda maddeleri satanlar
Giyim eşyası perakende ticareti
Manifaturacılar
Tuhafiyeciler
Konfeksiyon satış yerleri
Ayakkabı satış yerleri
Deriden giyim satış yerleri (ayakkabı hariç)
Kullanılmış eski elbise satış yerleri
Şapka ve kasket satış yerleri
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Diğer giyim eşyası satış yerleri
Mobilya, döşeme ve ev eşyası perakende ticareti
Mobilya ve döşeme satış yerleri
Halı, kilim, battaniye satış yerleri
Radyo, pikap, buzdolabı, çamaşır makinası, elektrik süpürgesi, dikiş
makinası, fırın, soba vb. satış yerleri
Cam eşya ve çini satış yerleri
Kullanılmış her türlü ev eşyası satış yerleri
Elektrikli alet ve gereçler (6233 radyo, pikap, TV, elektrik süpürgesi
vb. hariç) hırdavat satış yerleri
Madeni ev eşyası satış yerleri
Diğer çeşitli ev eşyası satış yerleri
Eczaneler, parfümeri perakende ticareti
Eczaneler
Parfümeri satış yerleri
Diğer ilaç vb. satış yerleri
Taşıtlar, tarım makina ve aletleri ile diğer makina ve motor
perakende ticareti
Otomobil, kamyon, motosiklet, bisiklet vb. ile yedek parçaları satış
yerleri
Tarım makina alet ve yedek parçalan satış yerleri
Makina motor vb. aygıtların satış yerleri
Yukarıda sınıflandırılmayan makina, taşıt ve araçlar satış yerleri
Kereste ve yapı malzemeleri perakende ticareti
Kereste, kontraplak, formika, duralit, sunta vb. satış yerleri
Sağlık donatım gereçleri satış yerleri
Cam ve çerçeve satış yerleri
Demir çivi vb. maddeler satış yerleri
Çimento, kireç, alçı, kiremit, tuğla, kum vb. satış yerleri
Fayans, marley, muşamba, duvar kağıdı, parke vb. satış yerleri
Yağlı boya, plastik boya, hazır sıva vb. satışlar
Yakacak maddeleri perakende ticaret
Akaryakıt satış yerleri (benzin istasyonları)
Kömür satış yerleri (mangal kömürü hariç)
Odun ve mangal kömürü satış yerleri
Yukarıda sınıflandırılmayan yakacak maddeleri satış yerleri
Büyük mağazalar
Her çeşit eşya ve yiyecek satan büyük mağazalar, süper marketler
Diğer perakende ticaret
Antika eşya satış yerleri
Turistik ve hediyelik eşya satış yerleri
Aktariye satış yerleri
Altın, gümüş, platin ve değerli taşlardan yapılan süs eşyaları ve saat
satış yerleri (sarraflar dahil)
Optik eşya satış yerleri
Kitap, dergi, gazete, kırtasiye ve büro malzemesi satış yerleri
Hurda satış yerleri
Başka yerde sınıflandırılmamış eşya satış yerleri
LOKANTA VE OTELLER
Lokanta, kahvehaneler ile diğer yeme-içme yerleri
İçkili, içkisiz lokantalar (çorbacılar, işkembeciler, kafeteryalar dahil)
Köfteci ve kebapçılar
Muhallebi, pasta, tatlı ve börek satış yerleri
Meyhaneler, birahaneler ve tavernalar
Kahvehaneler ve çayhaneler, çay ocakları
Diğer yeme ve içme yerleri (sandviç, tost vb. yiyecek maddeleri ve
içecek maddeleri satan yerler, büfeler)
Oteller, Moteller, pansiyonlar, kamplar ve diğer konaklama yerleri
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Oteller ve moteller
Pansiyonlar
Kamplar ve konaklama yerleri
Hanlar, ahırlar ve diğerleri
TAŞIMA - DEPOLAMA VE HABERLEŞME
TAŞIMA VE DEPOLAMA
Karada Taşıma
Demiryolu taşımacılığı
Şehir içi, şehir yöresi, şehirlerarası, uluslararası karayolları yolcu
toplu taşımacılığı
Karada diğer yolcu taşımalar, toplu gezi otobüsleri işletmesi, hava
alanları ve garlar otobüs taşımacılığı, okul otobüsleri, taksiler,
dolmuşla yapılan taşımacılık (ambulans servisleri 9331 grubunda
gösterilecektir.)
Şehiriçi, şehirlerarası ve uluslararası karayolu yük ve eşya
taşımacılığı
Boru hatları (pipeline) ve yağlı madde ve gaz taşımacılığı
Kara taşımasına yardımcı hizmetler paralı yollar, köprüler, tüneller,
oto yazıhaneleri (şehirlerarası yolcu taşıacılığında komisyon
karşılığı bilet satan yerler)
Şehiriçi, şehirlerarası, motorsuz araba ve hayvan ile yapılan
taşımacılık
Yukarıda sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile ilgili diğer
hizmetler (oto park yeri işletmeciliği, şoförsüz kiralanan arabalar
vb.)
Su yolu taşımacılığı
Deniz ve kara sularında yurt içi ve yurt dışı gemi, tanker, şilep vb.
ile yük ve yolcu taşımacılığı
Yurt içi yollarında taşımacılık
Akarsularda, kanallarda, göllerde ve diğer geçici uygun yurt içi su
yollarında gemi vb. ile yük ve yolcu taşımacılığı (sal işletmeciliği bu
grupta gösterilir.)
Su yolu taşımacılığında yardımcı hizmetler Dalgakıranların, gemi,
havuz, rıhtımlar ile yardımcı bürolar, bakım ve işletmesi gemi
klavuzluğu, deniz fenerlerinin ve şamandıranların bakım ve yönetim
hizmetleri, gemi yükseltilmesi ve boşaltılması, kanal bakımı ve
işletilmesi, gemi kurtarma hizmetleri, tekne kiralama vb. hizmetler.
Hava Taşımacılığı
Hava taşıma işletmeleri
Düzenli ya da özel olarak düzenlenmiş araçlarla yapılan yolcu ve
yük taşımacılığı
Hava taşımacılığına yardımcı hizmetler
Hava limanlan, hava alanları işletmesi, meydan fenerleri, uçuş
kontrol merkezleri ve radar sitasyonları işletmesi gibi hizmetler
(uçak kiralaması da burada gösterilecektir.)
Taşıma ile ilgili diğer hizmetler
Sevk ve ambalaj hizmetleri, taşıma acenteleri (seyahat acenteleri,
muayene, numune kontrolü ve tartma işlerini yapan bölümler dahil)
deniz ve hava taşıma simsarlığı gibi taşımaya yardımcı faaliyetler.
Bu grup geçici olarak elde tutulan hayvanlar için gerek satıştan önce,
gerekse pazara gelişte yahut sevk esnasında barınak, yem ve satış
mahalli sağlayan iş erbabını kapsamaktadır.
Antrepoculuk (Depolama) ve ardiye
Bağımsız iş olarak yapılmak kaydıyla, tesislerin tarım ürünleri, besin
maddeleri, mobilya ve diğer aile eşyası otomobiller, kürkler, viski
dokumalar ve ağaç işleri depolamak üzere halka kiralayan antrepolar
ve ardiyeler (gümrük ambarlan ve soğuk hava depoları dahil)
işletilmesi.
HABERLEŞME (PTT Hizmetleri)
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MALİ KURULUŞLAR VE SİGORTALAR
MALİ KURULUŞLAR
Para işlemleri ile ilgili kuruluşlar (bankalar) Merkez Bankası ve
Ticaret Bankaları
Diğer mali Kuruluşlar
Biriktirme sandıklan, bankalar dışındaki biriktirme ve borçlanma
sandıkları, tarım kredi ortaklıkları, sanayi gelişme bankaları,
reeskont ve parasal donatım kurumları, şahsi kredi ve kefalet ve
borçlanma ortaklıkları; güven Kuruluşları; hisse senedi ve emtia
simsarları, borsa işleri erbabı ve teminat sendikaları gibi kredi
örgütleri.
Mali Hizmetler
Kambiyo büroları, esas faaliyeti çekleri paraya çevirme, kasa
değiştirme yahut kiralama olan işyerleri, hisse senetleri, emtia ve
kıymetli taşlar borsaları, yatırımlar konusunda araştırma ve danışma
büroları fiyatlar hakkında, bilgi toplama ve verme imtiyaz (müsaade)
berat, ruhsatname (lisans) alımı ve satım işleri
SİGORTA KURULUŞLARI
Her türlü sigorta kuruluşları, sigorta müşavirliği, sigorta eksperliği,
kamu dışı bağımsız ödeme sandıkları emeklilik vb.
Emlâk büroları ve komisyonlar (taşınmaz malların kiralanması ve
yönetim hizmetleri arsa alım satım işlemleri)
Kurumlara yardımcı iç hizmetler
Hukuk hizmetleri
Muhasebe, hesap tutmak ve kontrol işleri
Bilgilerin tablolaştırılması ve verilerin işlenmesi
Mühendislik, mimarlık ve teknik hizmetler (jeolojik araştırma ve
kazı işleri dahil)
Reklâm hizmetleri piyasa araştırmaları
Başka yerde sınıflandırılmayan yardımcı iç hizmetler
Makina ve teçhizat kiralanması
TOPLUM HİZMETLERİ SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER
KAMU İDARESİ VE MİLLİ SAVUNMA
Merkezi iller ile ilgili bölgesel ve yerel idare hizmetleri. Bu grup
temel olarak silahlı kuvvetleri, polisi (emniyet) ve Devletin yasal
adli ve idari hizmetlerini kapsamaktadır. Dış işleri vergiler ve
parasal işler, kamu düzeni ve emniyeti, sosyal sigorta, işyerlerini
tescil ve gözetim istatistik veriler toplama ve onları tahlil ve sosyal,
ekonomik ve toplumsal alanlardaki genel düzenleme gibi idari
konularla uğraşan daireler, servisler ve bürolar bu gruba dahildir.
Devletin genel yönetim ve kontrolü görevine girmeyen taşıma,
haberleşme, eğitim, sağlık, üretim, dağıtım, mali Kuruluşlar
yönetimi faaliyetleri bu gruba girmemekte olup, onlar ilgili
bulundukları gruplara dağılmaktadırlar.
ÇEVRE - SAĞLIK HİZMETLERİ VE BENZERİ HİZMETLER
Çöplerin ve lağım birikintilerinin kaldırılması ve yok edilmesi;
kurutma kanalları tesislerinin işletilmesi, temizleme ve baca silme,
cam yıkama, büroları temizleme hizmetleri, fare, köpek öldürme,
mikroptan arıtma (dezenfeksiyon) işleri ve benzer diğer hizmetler
EĞİTİM VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
EĞİTİM HİZMETLERİ
Resmi, özel her çeşit öğretim kuruluşları. Bu grup üniversiteleri,
yüksek okulları, ilk, orta okulları ve liseleri, teknik okulları, meslek
ve ticari okullarını, ana okullarını, haberleşme ile ilk öğretim
kuruluşlarını, kurslarla erginleri eğitim kuruluşlarını, özel eğitim
elemanlarını, körler okullarını, sağırlar okullarını, mühendis
okullarını, müzik, koro sanatı ve diğer güzel sanatlar okullarını,
şoför okullarını kapsamaktadır.
Aileler içinde görev yapan kadın ve erkek terbiyeciler 9530 (evlere
hizmet işleri) grubunda sınıflandırılmaktadır. Öğretime esasta briç,
golf ve benzerleri gibi boş zamanları değerlendirme faaliyetleri
üstünde olan okullar 9490 (eğlence ve başka yerde
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sınıflandırılmayan boş zamanlan değerlendirme hizmetleri)
grubunda bulunmaktadır.
ARAŞTIRMA VE BİLİM KURUMLARI
Esas olarak aşağıdaki alanlarda temel ve genel araştırma ile uğraşan
enstitüler, biyoloji, fizik ve sosyal bilimler, bu grup meteoroloji
enstitülerini ve tıbbi araştırma kuruluşlarını kapsamaktadır. Teknik
araştırmalarla, usulleri ve üretimi tasarlama ve geliştirme ile yahut
çeşitli deneylerle uğraşan etüd büroları 8324 (mühendislik, mimarlık
hizmetleri ve teknik hizmetler) grubunda sınıflandırılmaktadır.
İncelemeler yapan, hastalığın tanımı ile uğraşan doktorlarla dişçilere
başkaca yardımlar sağlayan laboratuarlar 9331 (tıbbi ve dişle ilgili
hizmetler ve öteki sağlık hizmetleri) grubunda yer almaktadır.
Çalışmaları ekonomik faaliyetler klasifikasyonunun yalnız bir grubu
ile ilgili bulunan işyerlerine yahut işyerleri topluluklarına bağlı olan
araştırma servisleri o işyerleri ile aynı adreste bulunsun veya
bulunmasın, bu grupta (9320 ye) sokulmayıp söz konusu olan
işyerlerinin grubunda sınıflandırılmaktadır.
TIBBİ VE DİĞER SAĞLIK HİZMETLERİ
Tıbbi ve dişle ilgili sağlık hizmetleri
Hekimlik, operatörlük, dişçilik hizmetleri ve öteki sağlık hizmetleri.
Bu grup özenli ve programlı bakım kuruluşların ana ve bebeğin
konmasına yardımcı danışma merkezlerin gerek sağlık yurtlarında
gerekse serbest çalışan hastabakıcı, hemşire ve ebeleri doktor,
operatör ve diğer sağlık elemanları heyetlerini ve muayenehanelerini; ayak bakımı yapanları kemik tedavisi ile uğraşanları,
fizyoterapide çalışanları ve benzeri öteki tıp uzmanlarını; diş
tedavisi yapanlar; ambulans (cankurtaran) hizmetlerini; doktorlar ve
dişçiler tarafından hastalığın tanımlanması ve tedavisi zamanında,
her hangi bir istek üzerine hizmet sağlayan tıbla, dişçilikle ilgili
laboratuvarları da kapsamaktadır. Siparişlere bağlı olmaksızın takma
ve hazır dişleri yapımı 3851 grubunda yer almaktadır.
Veteriner Hizmetleri
Veteriner hekimler tarafından, götürü olarak veya devamlı bir
anlaşma çerçevesinde yapılan hizmetler, hayvan bakımı, diş yapımı
ve operasyon işleri, hayvan hastaneleri ve tedavi merkezleri
Ticari, mesleki ve sendikal Kuruluşlar
Ticaret odaları, meslek Odaları, sendika kuruluşları ve tarımcılar
toplulukları gibi kurumlar; hukukçular, tabipler, mühendisler ve
diğer serbest meslek erbabı Odaları gibi mesleki kuruluşlar;
sendikalar ve diğer işçi dernekleri
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer sosyal hizmetler
Din Kuruluşları
Camiler, kiliseler, havralar, tapınaklar ve esasta ibadet yapılması
yahut dinsel faaliyetlerin kolaylaştırılması amacıyla kurulmuş diğer
yerler (özel hizmetler yapmayı amaçlayarak dinsel örgütler
tarafından kurulmuş bulunan eğitim kurumları, hastahaneler, sosyal
kurumlar ve dinsel basım evleri gibi işyerleri faaliyet tipine ilişkin
grupta sınıflandırılmaktadır.)
Diğer Sosyal Hizmetler
Sosyal hizmetler ve politika kuruluşları, sosyal dernekler,
yardımlaşma kurumları, dostluk kuruluşları, tarih kurumları, şair
dernekleri gibi topluluğa sağlanacak başka yerde sınıflandırılmamış
benzer hizmetleri yapan yerler.
KÜLTÜR
-EĞLENCE
VE
BOŞ
ZAMANLARI
DEĞERLENDİRME
Sinema ve diğer eğlence hizmetleri
Sinema filmleri hazırlanması
Salonlarda gösterilmek üzere veya başka amaçla sinema filmi
hazırlanması, bazı şeyleri ekranda göstermek için, şerit (bant) veya
parça filmler yapılması. Sinema filmi yapımından ayrı olan artist ve
figüran bulunması, onlarla bağıntı yapılması, filmlerin banyosu ve
çoğaltılması, filmlere son şekli verilmesi (filmlerin montesi) ve
kopya sayısı tesbiti gibi hizmetlerde bu grupta yer almaktadır.
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Sinema filmleri dağıtımı ve gösterilmesi
Sinema filmleri ve bantların kiralanması; sinema salonları
işletilmesi. (filmlerin dolaşımını sağlayan kuruluşlarla film dağıtım
acentelerini faaliyetleri gibi filmlerin akımına yardımcı hizmetlerde
bu gruba girmektedir.)
Radyo ve televizyon hizmetleri
Tiyatro ve benzeri eğlence hizmetleri
Opera grupları, konser toplulukları, devamlı tiyatro grupları sadece
yazın gösteri yapanlar, müzikal oyunları gösteri yapanlar, müzikal
oyunları gösterenler gibi "canlı" tiyatro temsilleri veren tiyatroları;
dans orkestralan, senfonik orkestralar, gramofon plakları doldurma,
bu grup tiyatro personeli ve artistlerle bağıntı kurmak, onları işe
yerleştirme çalışmalarını tiyatro piyeslerini temsile süren, artistlere
iş sağlayan, konser takımlarına çalışma yeri bulan, dekor
ışıklandırma ve diğer tiyatro donatımında ihtiyacı olan yazıhanelerin
ve tiyatro bileti satış yerlerinin yardımcı hizmetlerini de
kapsamaktadır.
Yazarlar, kompozitörler, bestekârlar, bağımsız müzisyenler ve diğer
sanatkârlar, aktörler, konser verenler, varyete artistleri, radyo ve
televizyon programları sunanlar, film, tiyatro piyesleri ve diğer
oyunlar gösterenler gibi kendi hesabına (bağımsız) çalışan
sanatkârlar ve konferansçılar, kompozitörler, güfte yazanlar, serbest
gazeteciler, romancılar, şairler ve diğer yazarlar, ressamlar ve
heykeltraşlar
Kütüphaneler, müzeler, botanik ve hayvanat bahçeleri ve yukarıda
sınıflandırılmamış kültür hizmetleri
Diğer eğlence ve başka yerde sınıflandırılmayan boş zamanları
değerlendirme hizmetleri
Balo salonları, dans okulları, gülle atma alanı işletilmesi ve ilavesi;
bilardo salonları, genel parklar, deniz banyoları, yüzme havuzları,
eğlence düzenlenen salonlar ve bahçeler, koşu meydanları
(hipodrum) eğlenceli satış yerleri, açık yahut kapalı satış yerleri,
sirkler, paten alanları, paten salonları, at eğitim yerleri, beyzbol,
kriket, futbol ve hokey kulüpleri, jimnastik evleri, teniz kortları, golf
alanları, spor alanları ve spor topluluğu örgütler, başka yerde
sınıflandırılmamış diğer spor ve eğlence alanları işletilmesi, gemiler,
deniz eğlence araçları, motosiklet, bisiklet, golfcü arabaları, koşum
atları ve bunlara benzer boş zamanları değerlendirme malzemesi
kiralamasında (kiraya verenler) bu grupta yer almaktadır.
KİŞİLERE VE AİLELERE YAPILAN HİZMETLER
Yukarıda sınıflandırılmamış onarım hizmetleri
Ayakkabı ve diğer deri ürünleri eşyaların onarımı
Elektrik aygıtları onarımı
Motorlu araçların ve motosikletlerin küçük onarım ve bakım işleri
Motorlu taşıma aracı yahut motosiklet ve bu araçların motor,
transmisyon bakım ve vites kutusu, karbüratör ve marş motoru,
radyatör, teker ve fren gibi parçalarının tamirinde ihtisası olan
işyerleri (benzin istasyonlarına bağlı otomobil tamir atölyeleri ve
halka bu araçları satan işyerlerine tabi otomobil ve motosiklet tamir
atölyeleri ve 62 kategorisinde (perakende ticaret) sınıflandırılmakta,
büyük onarım işleri 38437 faaliyet kodunda gösterilecektir.
Saat ve değerli süs eşyası onarımı. (Bu eşyaların satışı yapan
işyerleri perakende ticaret kodunda gösterilir.)
Yukarıda sınıflandırılmayan diğer onarım işleri
Halka, yukarıda sınıflandırılmamış onarım hizmetleri ve ona benzer
hizmetler sunmada uzmanlığı olan işyerleri, bisiklet, daktilo
makinası, fotoğraf makinası ve başkaca fotoğraf malzemesi, müzik
aletleri, dolmakalemler, oyuncaklar, bıçak, makas, şemsiye, baston
onarım ve bakımı
Çamaşırhaneler, Boyahaneler, Temizleyici ve Onancılar
Evlere Hizmet İşleri
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Hizmetçiler, aşçılar, çamaşırcılar, evlerde çocuk bakıcılar, baş
garsonlar, özel sekreterler, bahçivanlar, kapıcılar ile işverenleri ister
içinde çalışmakta bulundukları aile, isterse esas faaliyeti bu
hizmetleri yapan girişimciler olsun; aile hizmetlerinde bulunan diğer
kişiler
Bireylere Çeşitli Hizmetler
Kadın ve erkek berber salonları ve güzellik salonları
Fotoğraf Stüdyoları
(Sinema ve televizyon girişimleri için sinema filmleri banyosu
burada değil 9411 de gösterilir.)
Başka yerde sınıflandırılmamış kişi hizmetleri Ayakkabı boyama,
Türk banyoları, masaj evleri, cenaze işleri ile uğraşanlar, mezarlık
bakımı, hamallık hizmetleri
ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER
Birleşmiş Milletler Örgütünün, ihtisas örgütlerin, Amerikan
Devletleri Örgütünün, Afrika Birliği Örgütünün, Ekonomik İşbirliği
ve Gelişme Örgütünün, Avrupa Ekonomik Topluluğunun, Karşılıklı
Ekonomik İşbirliği Konseyinin ve öteki uluslararası örgütlerin
kuruluşları, yabancı elçilikler ve memleketler aşın diğer örgütler.
İYİ TANIMLANAMAYAN FAALİYETLER
(Bu grup, nüfus sayımlarında yahut bazı anketlerde soru yöneltilen
kimsenin, bağlı bulunduğu ekonomik faaliyet grubunu belli şekilde
söyleyememesi halinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
Ünitelerimiz ve işyerleri sınıflandırılmasında yararlanılamayacağı
bilinmelidir.)

