
Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Orta-Düşük Teknolojili Sektörler 

ORTA-DÜŞÜK TEKNOLOJİ 

Nace Kodu Sektör Adı 

18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 

18.2 Kayıtlı medyanın çoğaltılması 

18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması 

18.20.02 
Ses ve görüntü kayıtlarının çoğaltılması hizmetleri (CD'lerin, DVD'lerin, 
kasetlerin ve benzerlerinin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması) 

18.20.03 
Yazılımların çoğaltılması hizmetleri (CD, kaset vb. ortamlardaki bilgisayar 
yazılımlarının ve verilerin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması) 

19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 

19.1 Kok fırını ürünlerinin imalatı 

19.10 Kok fırını ürünlerinin imalatı 

19.10.10 
Linyit ve turbadan kok fırını ürünlerinin imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni 
kömürü, katran, zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok kömürünün topak 
haline getirilmesi dahil) 

19.10.11 
Taşkömüründen kok fırını ürünlerinin imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni 
kömürü, katran, zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok kömürünün topak 
haline getirilmesi dahil) 

19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 

19.20 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 

19.20.12 
Turba, linyit ve taş kömürü briketleri imalatı (kömür tozundan basınçla elde 
edilen yakıt) 

19.20.15 Petrol türevi yakıtların, petrol gazları ve diğer hidrokarbonların imalatı 

19.20.16 Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres yağı dahil) 

19.20.17 
Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol bitümeni ve diğer 
petrol ürünlerinin imalatı 

19.20.19 
Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yağları veya bitümenli 
yağlardan elde edilen diğer karışımların üretimi (%70 petrol yağı ile 
karıştırılmış biyodizelden ürünler dahil, madeni yağlar hariç) 

22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 

22.1 Kauçuk ürünlerin imalatı 

22.11 İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi 

22.11.17 
Kauçuktan iç lastiklerin imalatı (dış lastikler için değişebilir sırtlar, kolonlar ve 
şeritlerin imalatı dahil) 

22.11.18 
Kauçuktan dış lastik imalatı (motosikletler, bisikletler, otomobiller, otobüsler, 
kamyonlar, hava taşıtları, traktörler ve diğer araç ve donanımlar için) (dolgu 
veya alçak basınçlı lastikler dahil) 

22.11.19 
Lastik tekerleklerinin yeniden işlenmesi ve sırt geçirilmesi (lastiğin 
kaplanması) 

22.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı 

22.19.01 
Kauçuktan hijyenik ve eczacılık ürünlerinin imalatı (prezervatifler, emzikler, 
hijyenik eldivenler vb. dahil) 

22.19.02 Kauçuktan tüp, boru ve hortumların imalatı (vulkanize kauçuktan) 

22.19.03 Kauçuktan giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (giysiler, eldivenler vb.) 

22.19.04 Kauçuktan süpürgelerin ve fırçaların imalatı 
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22.19.05 
Kauçuk ayakkabı/bot tabanları ve ayakkabı/botların diğer kauçuk parçalarının 
imalatı 

22.19.06 Kauçuktan yer döşemeleri ve paspasların imalatı 

22.19.07 
Kauçuk kaplanmış, emdirilmiş, sıvanmış ve lamine edilmiş tekstil kumaşlarının 
imalatı, ana bileşeni kauçuk olanlar (kord bezi hariç) 

22.19.08 
Kauçuktan paket lastiği, tütün kesesi, cam silecekleri, tarih ıstampaları için 
karakterler, tapalar, lavabo pompaları, şişeler için tıpa ve halkalar ile sert 
kauçuktan diğer çeşitli eşyaların imalatı 

22.19.09 Kauçuktan konveyör bantları ve taşıma kayışlarının imalatı 

22.19.10 Rejenere kauçuk imalatı, birincil formda veya levha, tabaka veya şerit halinde 

22.19.12 
Kauçuktan silgi, rondela, conta, tekne veya iskele usturmaçaları, gözenekli 
vulkanize kauçuktan teknik işlerde kullanılan diğer eşyalar ile demiryolu, kara 
yolu taşıtları ve diğer araçlar için kalıplanmış parçaların imalatı 

22.19.13 
Vulkanize edilmiş (kükürtle sertleştirilmiş) kauçuk imalatı (ip, kordon, levha, 
tabaka, şerit, çubuk ve profil halinde) 

22.2 Plastik ürünlerin imalatı 

22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı 

22.21.03 
Plastikten mamul halde tüp, boru, hortum ve bunların bağlantı elemanlarının 
imalatı (suni bağırsaklar dahil) 

22.21.04 
Plastikten yarı mamul halde profil, çubuk, tabaka, levha, blok, film, folyo, şerit, 
vb. ile monofilament imalatı (naylon brandalar dahil) 

22.22 
Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme 
malzemelerinin imalatı 

22.22.43 
Plastik poşet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file, sandık, kutu, kasa, damacana, 
şişe, bidon, makara, masura, bobin, tıpa, kapak, kapsül vb. paketleme 
malzemelerinin imalatı (idrar torbası dahil) 

22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı 

22.23.03 Plastikten depo, tank, fıçı ve benzeri kapların imalatı 

22.23.04 Plastikten prefabrik yapıların imalatı 

22.23.05 
Vinil, linolyum (muşamba) gibi esnek yer kaplamaları ile plastik zemin, duvar 
ve tavan kaplamalarının imalatı (duvar kağıdı hariç) 

22.23.06 
Plastikten merdiven, merdiven korkuluğu, panjur, güneşlik, jaluzi, stor, vb. eşya 
ile bunların parçalarının imalatı 

22.23.07 
Plastikten banyo küvetleri, lavabolar, klozet kapakları, oturakları ve 
rezervuarları ile benzeri sıhhi ürünlerin imalatı (kalıcı tesisat için kullanılan 
montaj ve bağlantı parçaları dahil) 

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

22.23.90 
Başka yerde sınıflandırılmamış plastik inşaat malzemelerinin imalatı (plastik 
suni taş-mermerit imalatı) 

22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı 

22.29.01 
Plastikten sofra, mutfak, banyoda kullanılan eşya (silikon kek kalıbı, leğen, tas, 
kova vb.) ve diğer ev eşyası imalatı 

22.29.02 Plastikten dikişsiz giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (eldiven dahil) 

22.29.03 Plastikten büro ve okul malzemelerinin imalatı 
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22.29.04 
Ayakkabı ve terliklerin plastik parçalarının imalatı (plastik ayakkabı kalıbı 
imalatı dahil) 

22.29.05 
Makine, mobilya, kaporta, el aletleri ve benzerlerinin plastikten bağlantı 
parçaları, plastikten taşıyıcı bantların ve konveyör bantlarının imalatı 

22.29.06 
Plastik başlık (koruma amaçlı olanlar hariç), izolasyon bağlantı parçaları ile 
lambaların, aydınlatma ekipmanlarının, ışıklı tabelaların, vb.nin başka yerde 
sınıflandırılmamış plastik kısımlarının 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 

22.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer plastik ürünlerin imalatı 

23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 

23.1 Cam ve cam ürünleri imalatı 

23.11 Düz cam imalatı 

23.11.01 
Levha veya tabaka halinde düz cam imalatı (telli, buzlu cam, renkli veya boyalı 
düz cam dahil) (dökülmüş, haddelenmiş, çekilmiş, üflenmiş, float, yüzeyi 
parlatılmış veya cilalanmış ancak başka şekilde işlenmemiş olanlar) 

23.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi 

23.12.01 Cam ayna imalatı (taşıtlar için dikiz aynaları dahil) 

23.12.02 Sertleştirilmiş emniyet camı ve temperli düz cam imalatı (oto camı dahil) 

23.12.03 Çok katlı yalıtım camları imalatı 

23.12.04 

Levha veya tabaka halinde işlenmiş cam imalatı (kavislendirilmiş, kenarları 
işlenmiş, gravür yapılmış, delinmiş, emaylanmış/sırlanmış veya başka bir 
şekilde işlenmiş, fakat çerçevelenmemiş veya monte edilmemiş olanlar) (optik 
camlar dahil) 

23.13 Çukur cam 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) 

23.13.02 
Tuvalet, banyo, büro, iç dekorasyon, vb. amaçlarla kullanılan cam ve kristal eşya 
imalatı (camdan biblo, boncuk vb. küçük cam eşyalar hariç) 

23.14 Cam elyafı imalatı 

23.14.01 Cam elyafı imalatı (cam yünü ve bunlardan yapılmış dokuma dışı ürünler dahil) 

23.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) 

23.19.01 
Sıkıştırılmış veya kalıplanmış camdan döşeme blokları, tuğlalar, karolar ve 
diğer ürünler, kurşunlu lambalar ve benzerleri, blok, plaka veya benzer 
şekillerdeki gözenekli, köpüklü camların imalatı (vitray cam hariç) 

23.19.02 
Duvar saati, kol saati veya gözlük için camlar (bombeli, kavisli, içi oyuk vb. 
şekilde fakat, optik açıdan işlenmemiş) ile bu tür camların imalatı için kullanılan 
içi boş küre ve bunların parçalarının imalatı 

23.19.03 
Cam zarflar (açık) ve bunların cam parçalarının imalatı (elektrik ampulleri, 
elektrik lambaları, katot-ışınlı tüpler vb. için kullanılan) 

23.19.04 
Küçük cam eşya imalatı (biblo, vb. süs eşyası, boncuklar, imitasyon 
inciler/taşlar, imitasyon mücevherler, vb. dahil) 
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23.19.05 
Lamba ve aydınlatma teçhizatının, ışıklı işaretlerin, isim tabelalarının vb.nin 
cam parçalarının imalatı (cam tabelaların imalatı dahil) 

23.19.06 
Laboratuvar, hijyen veya eczacılık ile ilgili cam eşyalar ile cam ampullerin 
(serum ampulleri) imalatı (ambalajlama ve taşımada kullanılanlar hariç) 

23.19.07 Camdan elektrik izolasyon malzemesi imalatı 

23.19.08 Vitray cam imalatı 

23.19.90 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer cam ürünlerin imalatı ve işlenmesi (düz 
camdan yapılmış akvaryumların imalatı dahil) 

23.2 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı 

23.20 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı 

23.20.16 
Silisli süzme topraktan (kizelgur) ısı yalıtımlı seramik ürünler ile ateşe 
dayanıklı briket, blok, tuğla, ateş tuğlası, vb. ateşe dayanıklı seramik yapı 
ürünleri imalatı 

23.20.17 
Ateşe dayanıklı imbikler, damıtma kabı, eritme potası, vana ucu, tüp, boru, 
döküm potaları, mufl ocağı, püskürtme tüpleri vb. seramik ürünlerin imalatı 

23.20.18 Ateşe dayanıklı çimento, çamur, harç, beton vb. imalatı 

23.3 Kilden inşaat malzemeleri imalatı 

23.31 Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı 

23.31.01 
Seramik karo ve kaldırım taşı imalatı (mozaik taşı ve mozaik küpleri dahil) 
(ateşe dayanıklı olanlar hariç) 

23.32 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı 

23.32.01 

Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan baca künkleri ve 
başlıkları, şömine ve baca boruları, oluklar ve bağlantı parçaları ile tuğla, 
kiremit, karo vb. inşaat malzemeleri imalatı (seramikten oluklar, borular ve 
bağlantı parçaları dahil) 

23.4 Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı 

23.41 Seramik ev ve süs eşyaları imalatı 

23.41.01 
Seramik veya porselenden sofra takımları (tabak, bardak, fincan, vb.) ve diğer 
ev ve tuvalet eşyasının imalatı (çiniden olanlar ve sıhhi ürünler hariç) 

23.41.02 
Seramik ve porselenden heykelcik, vazo, biblo, vb. süs eşyası imalatı 
(oyuncaklar hariç) 

23.41.03 
Çiniden sofra takımı, ev, tuvalet ve süs eşyası imalatı (çinicilik) (çini dekoru 
dahil) 

23.41.04 
Topraktan güveç, çanak, çömlek, küp, vazo, vb. eşyalar ile topraktan heykel vb. 
süs ve dekoratif eşya imalatı (porselen ve çiniden olanlar ile malların 
ambalajlanması ve taşınması için olanlar hariç) 

23.42 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı 

23.42.01 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı 

23.43 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı 

23.43.01 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı 

23.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı 

23.44.01 
Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı (laboratuvar, kimyasal ve diğer teknik 
alanlarda kullanılan seramikten ürünler) (ateşe dayanıklı seramik ürünler 
hariç) 

23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı 
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23.49.01 
Tarımsal amaçlı olanlar ile malların taşınması ya da ambalajlanması için 
kullanılan seramik ürünlerin imalatı (seramik çömlekler, kavanozlar, vb. ile 
yalaklar, tekneler vb.) 

23.49.02 
Başka yerde sınıflandırılmamış yapı işlerinde kullanılmayan diğer seramik 
eşyaların imalatı (dekoratif amaçlı olmayan seramik saksılar dahil) 

23.5 Çimento, kireç ve alçı imalatı 

23.51 Çimento imalatı 

23.51.01 
Çimento imalatı (çimento klinkeri, portland, alüminyumlu çimento (boksit 
çimentosu), cüruf çimento, süper fosfat çimentolar ve benzeri suya dayanıklı 
çimentolar) 

23.52 Kireç ve alçı imalatı 

23.52.01 Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı 

23.52.02 Sönmüş alçıtaşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı 

23.52.03 Yanmış (kalsine edilmiş) veya aglomera edilmiş dolomit imalatı 

23.6 Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı 

23.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı 

23.61.01 
Çimentodan, betondan veya suni taştan prefabrik yapı elemanları imalatı (gaz 
betondan ve kireç taşından olanlar dahil) 

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

23.61.03 Betondan yapılmış prefabrik yapıların imalatı 

23.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı 

23.62.01 
İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı (kartonpiyer, levhalar, panolar, paneller, 
vb.) 

23.63 Hazır beton imalatı 

23.63.01 Hazır beton imalatı 

23.64 Toz harç imalatı 

23.64.01 Toz harç imalatı 

23.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı 

23.65.02 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı 

23.69 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı 

23.69.01 Başka yerde sınıflandırılmamış alçı ve alçı esaslı bileşenlerden ürünlerin imalatı 

23.69.02 
Beton, çimento ya da suni taştan yapılmış diğer ürünlerin imalatı (heykel, alçak 
ve yüksek kabartma, vazo, çiçek saksısı, mimari süsler, bahçe süsleri, vb.) 

23.7 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi 

23.70 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi 

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) 

23.70.02 
Doğal taşlardan, mermerden, su mermerinden, travertenden, kayağantaşından 
süs eşyası imalatı (lületaşı, kehribar, vb.nden olanlar dahil) 

23.9 
Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral 
ürünlerin imalatı 

23.91 Aşındırıcı ürünlerin imalatı 
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23.91.01 
Aşındırıcı ürünlerin imalatı (değirmen taşları, bileği taşı, zımpara taşı 
vb.)(dokuma tekstil kumaşlarına, kağıt ve mukavvaya tutturulmuş zımparalar 
hariç) 

23.91.02 
Dokuma tekstil kumaşlarına, kağıt ve mukavvaya tutturulmuş olan zımparaların 
imalatı 

23.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 

23.99.01 
Asfalttan ve benzeri malzemelerden yapılan ürünlerin imalatı (çatı yapımında 
veya su yalıtımında kullanılan bitüm esaslı keçeler dahil) 

23.99.02 
Mineral ses/ısı izolasyon malzemelerinin imalatı (cüruf yünleri, taş yünü, 
madeni yünler, pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, soğuk tandiş 
plakası, vb. ısı ve ses yalıtım malzemeleri) 

23.99.03 

İşlenmiş asbest (amyant) lifleri, asbest ve magnezyum karbonat esaslı 
karışımlar, bu karışımlardan veya asbestten yapılan ürünler, fren, debriyaj ve 
benzerleri için monte edilmemiş sürtünme malzemeleri (fren balatası vb.) 
imalatı 

23.99.04 İşlenmiş mika ve mikadan ürünlerin imalatı 

23.99.05 
Bitümlü karışımların imalatı (doğal veya suni taştan malzemeler ile bir 
bağlayıcı olarak bitüm, doğal asfalt veya ilgili maddelerin karıştırılmasıyla elde 
edilenler) 

23.99.07 Amyantlı kağıt imalatı 

23.99.09 Suni korindon imalatı 

23.99.90 
Diğer metal dışı minerallerden (turbadan, grafitten, vb. monte edilmemiş) 
ürünlerin imalatı (karbon elyafı dahil, elektrik amaçlı olanlar hariç) 

24 Ana metal sanayii 

24.1 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı 

24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı 

24.10.01 
Ham çelik üretilmesi (kütük veya diğer birincil formlarda ya da yarı mamul 
çelik ürünler halinde) 

24.10.02 
Çelikten açık profil imalatı (sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme 
işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş) 

24.10.03 
Demir ve çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri imalatı (demir 
veya çelik alaşımlı levha, şerit, sac, teneke sac, vb. dahil) 

24.10.05 
Sıcak haddelenmiş demir veya çelikten bar ve çubukların üretilmesi (inşaat 
demiri dahil) 

24.10.06 Demir veya çelik granül ve demir tozu üretilmesi 

24.10.07 Demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi 

24.10.08 
Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen demirli ürünler ve 
diğer sünger demir ürünlerinin imalatı ile elektroliz veya diğer kimyasal 
yöntemlerle istisnai saflıkta demir üretilmesi 

24.10.09 
Çelikten demir yolu ve tramvay yolu yapım malzemesi (birleştirilmemiş raylar 
ile ray donanımı, aksamı, vb.) ile levha kazıkları (palplanş) ve kaynaklı açık 
profil imalatı 

24.10.10 
Pik demir ve manganezli dökme demir (aynalı demir/spiegeleisen) üretimi 
(külçe, blok, veya diğer birincil formlarda) 

24.10.12 
Ferro alaşımların imalatı (ferro manganez, ferro silisyum, ferro siliko 
manganez, ferro krom ve diğerleri) 
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24.2 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı 

24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı 

24.20.09 
Çelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı 
parçalarının imalatı (sıcak çekilmiş veya sıcak haddelenmiş) 

24.20.10 
Çelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı 
parçalarının imalatı (soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş) 

24.3 Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı 

24.31 Barların soğuk çekilmesi 

24.31.01 Çelik barların ve içi dolu profillerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı 

24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi 

24.32.01 Çelik dar şeritlerin soğuk hadde yöntemiyle imalatı (genişliği < 600 mm olan) 

24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama 

24.33.01 
Açık profillerin, nervürlü levhaların ve sandviç panellerin soğuk şekillendirme 
veya katlama yöntemiyle imalatı 

24.34 Tellerin soğuk çekilmesi 

24.34.01 Çelik tellerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı 

24.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı 

24.41 Değerli metal üretimi 

24.41.16 
Altın imalatı (işlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde) ile gümüş veya adi metallerin 
altınla kaplanması veya giydirilmesi 

24.41.17 
Gümüş imalatı (işlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde) ile adi metallerin gümüşle 
giydirilmesi 

24.41.18 
Platin imalatı (işlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde) ile altın, gümüş veya adi 
metallerin platinle kaplanması veya giydirilmesi (paladyum, rodyum, osmiyum 
ve rutenyum imalatı ile platin katalizör imalatı dahil) 

24.41.19 Değerli metal alaşımlarının imalatı 

24.42 Alüminyum üretimi 

24.42.16 Alüminyum folyo imalatı (alaşımdan olanlar dahil) 

24.42.17 Alüminyum imalatı (işlenmemiş halde) 

24.42.18 Alüminyum sac, levha, tabaka, şerit imalatı (alaşımdan olanlar dahil) 

24.42.20 Alüminyum oksit imalatı (suni korindon hariç) (alümina) 

24.42.21 
Alüminyum bar, çubuk, tel ve profil, tüp, boru ve bağlantı parçaları imalatı 
(alaşımdan olanlar dahil) 

24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi 

24.43.01 
Kurşun tabaka, levha, şerit, folyo, kurşun tozu ve pulu imalatı (alaşımdan 
olanlar dahil) 

24.43.02 Kurşun imalatı (işlenmemiş) 

24.43.04 Kalay bar, çubuk, profil, tel, vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil) 

24.43.05 Kalay imalatı (işlenmemiş halde) 

24.43.06 Çinko imalatı (işlenmemiş halde) 

24.43.07 Çinko bar, çubuk, profil, tel vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil) 

24.43.08 
Çinko sac, tabaka, levha, şerit, folyo, çinko tozları, vb. imalatı (alaşımdan olanlar 
dahil) 

24.44 Bakır üretimi 
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24.44.01 
Bakır, bakır matı, bakır tozu, semente bakır, bakır anotu ile bakır ve bakır 
alaşımlarının imalatı 

24.44.03 Bakır sac, tabaka, levha, şerit, folyo imalatı (alaşımdan olanlar dahil) 

24.44.04 
Bakırın çekilmesi ve haddelenmesi ile tüp, boru, bunların bağlantı elemanları, 
bar, çubuk, tel ve profil imalatı (alaşımdan olanlar dahil) 

24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi 

24.45.01 
Maden cevherlerinden ya da oksitlerden işlenmemiş krom, manganez, nikel, 
tungsten, molibden, tantalum, kobalt, bizmut, titanyum, zirkonyum, berilyum, 
germanyum vb. imalatı (alaşımları dahil) 

24.45.02 
Krom, manganez, tungsten, molibden, tantalum, kobalt, bizmut, titanyum, 
zirkonyum, berilyum, germanyum vb. demir dışı metallerden yapılan ürünlerin 
imalatı (sermetler ve diğer ara ürünler dahil, nikelden olanlar hariç) 

24.45.06 
Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve diğer ara ürünleri ile nikel bar, çubuk, 
profil, tel, levha, şerit, folyo, tüp, boru ve bağlantı parçaları imalatı 

24.46 Nükleer yakıtların işlenmesi 

24.46.01 
Uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diğer cevherlerden metalik 
uranyum üretimi, uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi (zenginleştirilmiş 
plutonyum, uranyum, toryum ile bunların bileşiklerinin imalatı hariç) 

24.5 Metal döküm sanayii 

24.51 Demir döküm 

24.51.13 

Demir döküm (yarı mamul demir ürünlerin dökümü, gri demir dökümü, küresel 
grafit demir dökümü, dövülebilir dökme demir ürünleri dökümü, tüpler, 
borular ve içi boş profiller ile dökme demirden tüp ve borular ile bunların 
bağlantı parçalarının imalatı) 

24.52 Çelik dökümü 

24.52.20 Çelik dökümü 

24.53 Hafif metallerin dökümü 

24.53.01 
Hafif metallerin dökümü (alüminyum, magnezyum, titanyum, çinko vb.den yarı 
mamul ürünlerin dökümü ile dökme hafif metallerin dökümü) 

24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü 

24.54.01 Demir dışı ağır metallerin dökümü (bakır vb.) 

24.54.02 Değerli metallerin dökümü 

25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 

25.1 Metal yapı malzemeleri imalatı 

25.11 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı 

25.11.06 
İnşaat ve inşaatın parçaları için metal çatı ya da iskeletlerin imalatı (kuleler, 
direkler, destekler, köprüler vb.) (kepenk ve yangın merdiveni ile prefabrik 
yapılar hariç) 

25.11.07 Metalden kepenk ve yangın merdiveni imalatı 

25.11.08 Metalden prefabrik yapı imalatı 

25.12 Metalden kapı ve pencere imalatı 

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

25.12.05 Çelik 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) 
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25.2 Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı 

25.21 
Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su kazanları 
(boylerleri) imalatı 

25.21.10 
Merkezi ısıtma radyatörleri imalatı (elektrikli radyatörler ile döküm olanlar 
hariç) 

25.21.11 
Merkezi ısıtma kazanları (boyler) imalatı (kombi, kat kaloriferi ve diğer merkezi 
ısıtma kazanları) (buhar jeneratörleri ve kızgın su üreten kazanlar hariç) 

25.21.12 Merkezi ısıtma radyatörleri imalatı, döküm olanlar (elektrikli radyatörler hariç) 

25.29 Metalden diğer tank, rezervuar ve konteynerler imalatı 

25.29.01 Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için kullanılan metal konteynerlerin imalatı 

25.29.02 
Metalden rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kapasitesi > 300 litre olan 
konteynerlerin imalatı (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlar ile 
mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç) 

25.3 Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç 

25.30 Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç 

25.30.01 
Buhar üretim kazanları (buhar jeneratörü), kızgın su kazanları (boyler) ve 
bunların parçaları ile kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler ve buhar veya 
diğer buhar güç üniteleri için kondansatör imalatı 

25.30.02 Nükleer reaktörler ve nükleer reaktör parçası imalatı (izotop ayırıcılar hariç) 

25.5 
Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz 
metalürjisi 

25.50 
Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz 
metalürjisi 

25.50.01 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve damgalanması 

25.50.02 Toz metalürjisi 

25.6 Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme 

25.61 Metallerin işlenmesi ve kaplanması 

25.61.01 

Metallerin ısıl işlem ve anodlama, sertleştirme, vernikleme, vb. yüzey işlemleri, 
elektroliz, çinkoyla galvanizleme veya kimyasal işlemlerle metalik kaplama 
(kalay ve nikel kaplama hariç) ve plastik, teflon, vb. metal dışı malzemelerle 
kaplama faaliyeti 

25.61.02 Metallerin kalay ile kaplanması (kalaycılık) faaliyeti 

25.61.03 Metallerin nikel ile kaplanması (nikelajcılık) faaliyeti 

25.62 Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi 

25.62.01 
CNC oksijen, CNC plazma, CNC su jeti vb. makinelerinin kullanılması yoluyla 
metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması 

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) 

25.62.03 
Lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin 
yazılması 

25.7 
Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat 
malzemeleri imalatı 

25.71 Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı 
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25.71.01 
Kaşık, çatal, kepçe, kevgir, servis spatulası, şeker maşası ve benzeri mutfak 
gereçleri, sofra takımları, çatal bıçak takımları imalatı (balık bıçakları, kahvaltı 
ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) 

25.71.02 
Sofra bıçakları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları hariç), budama 
bıçakları, sustalı bıçaklar, satır, vb. bıçaklar (makineler için olanlar hariç) ile 
terzi makasları, vb. makaslar ve bunların ağızlarının imalatı 

25.71.03 
Kılıç, pala, kasatura, mızrak, süngü, avcı bıçağı ve benzeri silahlar ile bunların 
parçalarının imalatı 

25.71.04 

Manikür veya pedikür setleri ve aletleri, kağıt bıçakları, mektup açacakları, 
kalemtıraşlar ve bunların bıçakları, kırma, yarma ve kıyma bıçakları, saç kesme 
ve hayvan kırkma makine ve aletleri ile benzeri elektriksiz kesici aletlerin 
imalatı 

25.71.05 Tıraş bıçakları, usturalar ile jiletler ve tıraş makinelerinin bıçaklarının imalatı 

25.72 Kilit ve menteşe imalatı 

25.72.01 
Asma kilit, kilit, anahtar, menteşe, otomatik kapı kapayıcıları, kilitli klipsler, 
bağlantı takozu, askılıklar, bulaşıklıklar, anahtar askıları, vb. ile binalar, 
mobilyalar, taşıtlar, vb. için küçük tekerleklerin imalatı 

25.73 El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları vb. imalatı 

25.73.02 
El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları, mengeneler, kıskaçlar, 
sıkıştırma anahtarları vb. imalatı 

25.73.03 Metalden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç) 

25.73.04 Kuyumculuk aletleri ve parçalarının imalatı (pense, keski, çekiç vb. aletler) 

25.73.05 Plastikten kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç) 

25.73.06 
Ahşap ve diğer malzemelerden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı 
kalıpları hariç) 

25.9 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı 

25.91 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı 

25.91.01 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı 

25.92 Metalden hafif paketleme malzemeleri imalatı 

25.92.01 
Demir veya çelikten yiyecek, içecek ve diğer ürünler için kapasitesi < 50 litre 
olan kutuların imalatı (lehim veya kıvrılarak kapatılanlar) (tenekeden olanlar 
dahil) 

25.92.02 
Adi metalden dişli kapaklar (şişe kapağı vb.) ve tıpalar ile tıkaçlar ve kapakların 
imalatı 

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) 

25.93 Tel ürünleri, zincir ve yayların imalatı 

25.93.01 

Metalden zincirler (mafsallı bağlantı zinciri hariç) ve parçaları ile yay ve yay 
yaprakları, kaplanmış veya nüveli teller, çubuklar, tüpler, levhalar ve 
elektrotların imalatı (elektrik işlerinde kullanılanlar ile elektrik yalıtımı olanlar 
hariç) 

25.93.02 İğne, çengelli iğne, çuvaldız, örgü şişi, tığ, raptiye, çivi, vb. imalatı 

25.93.03 
Telden yapılan diğer ürünlerin imalatı (örgülü tel, örme şerit, taşıma askısı, 
dikenli tel (elektrik yalıtımı olanlar hariç) ve demir, çelik veya bakır tellerden 
mensucat, ızgara, ağ, kafeslik ve çitler) 



Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Orta-Düşük Teknolojili Sektörler 

Nace Kodu Sektör Adı 

25.94 Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı 

25.94.01 
Yivsiz bağlantı malzemeleri imalatı, demir, çelik veya bakırdan (rondelalar, 
perçinler, perçin çivileri, kamalı pimler, kopilyalar vb. ürünler) 

25.94.02 
Yivli bağlantı malzemeleri imalatı, demir, çelik veya bakırdan (vidalar, cıvatalar, 
somunlar vb. yivli ürünler) 

25.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı 

25.99.01 
Demir, çelik ve alüminyumdan sofra ve mutfak eşyalarının imalatı (tencere, 
tava, çaydanlık, cezve, yemek kapları, bulaşık telleri vb.) (teflon, emaye vb. ile 
kaplanmışlar dahil, bakırdan olanlar hariç) 

25.99.02 
Metalden yapılmış eviye, lavabo, küvet, duş teknesi, jakuzi (emaye olsun-
olmasın) ve diğer sıhhi ürünlerin imalatı 

25.99.03 
Zırhlı veya güçlendirilmiş kasalar, kasa daireleri, kilitli para kasaları, zırhlı 
kapılar vb. imalatı (adi metalden) 

25.99.04 
Adi metalden büro malzemeleri imalatı (dosya kutuları, kaşeler, zımba telleri, 
kağıt ataçları vb.) 

25.99.05 

Metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı (klips, tarak, saç tokası, saç firketesi, 
bigudi, kopça, elbise askısı, rozet, rütbe, kapan, tuzak, çöp sepeti, sigara 
tabakası, palet, makara, kanca, kozmetik kutuları vb.) (tekstil ürünleri 
imalatında kullanılanlar hariç) 

25.99.06 Bakırdan sofra ve mutfak eşyası imalatı (cezve, tencere, çanak, tabak, ibrik vb.) 

25.99.07 Kalıcı metalik mıknatısların imalatı 

25.99.08 
Metalden gemi ve tekne pervaneleri ve bunların aksamları ile çıpalar, filika 
demirleri vb. imalatı 

25.99.09 Alüminyum jaluzi perde imalatı 

25.99.10 Metal merdiven imalatı 

25.99.11 
Zil, çan, gong vb. eşyalar ile adi metallerden biblo, heykelcik, çerçeve, ayna ve 
diğer süs eşyası imalatı (bisiklet zilleri dahil ancak kalıba dökülerek yapılanlar, 
bakırdan olanlar ile mutfak eşyaları hariç) 

25.99.12 
Kalıba dökülerek yapılan zil, çan, gong vb. eşyalar ile adi metallerden kalıba 
dökülerek yapılan biblo, heykelcik ve diğer süs eşyası imalatı (bisiklet zilleri 
dahil ancak bakırdan olanlar ile mutfak eşyaları hariç) 

25.99.13 Metalden çatı olukları, çatı kaplamaları vb. imalatı 

25.99.14 
Adi metallerden işaret levhaları ve tabelalar ile rakamlar, harfler ve diğer 
sembollerin imalatı (oto plakaları dahil, ışıklı olanlar hariç) 

25.99.15 
Kurşun tüp, boru ve bunların bağlantı parçaları ile kurşun bar, çubuk, profil, tel 
vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil) 

25.99.16 
Kalay plaka, tabaka, sac, levha, şerit, folyo, tüp, boru ve kalay tozları ile diğer 
ürünlerin imalatı 

25.99.17 Çinko tüp, boru ve bağlantı parçaları ile diğer ürünlerin imalatı 

25.99.18 
Bakırdan yapılan biblolar, çerçeveler, aynalar ve diğer süsleme eşyaları ile 
süsleme işleri (mutfak eşyaları hariç) 

25.99.19 
Demir yolu veya tramvay hatlarında kullanılan adi metalden sabit malzemeler 
ve bağlantı parçaları ile bunların parçalarının imalatı 
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25.99.20 
Elektriksiz sebze-meyve dilme, doğrama ve sularını çıkarma aletleri, et kıyma 
aletleri, kahve ve baharat değirmenleri, el havanı, rende vb. el gücüyle çalışan 
mutfak aletleri ve aksesuarları imalatı 

25.99.21 Elektriksiz hazneli döner bacaların, havalandırma kanallarının vb. imalatı 

30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 

30.1 Gemi ve tekne yapımı 

30.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası 

30.11.01 Yüzen ve su altında kalabilen sondaj platformlarının inşası faaliyetleri 

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) 

30.11.03 Savaş gemileri ve denizaltıların imalatı 

30.11.04 
Balıkçı gemi ve tekneleri ile deniz ürünlerinin işlenmesine ve saklanmasına 
yönelik fabrika gemilerinin yapımı 

30.11.05 
Yüzen rıhtımlar, dubalar, batardolar, koferdamlar, yüzen iskeleler, 
şamandıralar, yüzen tanklar, mavnalar, salapuryalar, yüzen vinçler, eğlence 
amaçlı olmayan şişme botlar vb. imalatı 

30.11.06 Gemiler ve yüzer yapılar için oturulacak yerlerin imalatı 

30.11.07 Gemiler ve yüzer yapılar için iç bölmelerin imalatı 

30.11.08 
Gemilerin, yüzer platformların ve yüzer yapıların büyük çapta değiştirilmesi ve 
yeniden inşası 

30.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı 

30.12.01 Jet ski vb. kişisel su araçlarının imalatı 

30.12.03 Şişirilebilir motorlu/motorsuz botların imalatı (eğlence ve spor amaçlı olanlar) 

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 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 

33.1 Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve ekipmanların onarımı 

33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı 

33.11.01 Metal boru ve boru hatları ile pompa istasyonlarının bakım ve onarımı 

33.11.02 
Ateşli silahların ve savaş gereçlerinin bakım ve onarımı (spor ve eğlence amaçlı 
silahların onarımı dahil) 

33.11.03 Buhar kazanları veya buhar jeneratörlerinin bakım ve onarımı 

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

33.11.10 
Metal tankların, rezervuarların ve muhafaza kaplarının (konteynerler dahil) 
onarımı 

33.11.11 Nükleer reaktörlerin bakım ve onarımı 

33.11.90 Başka yerde sınıflandırılmamış metal ürünlerin bakım ve onarımı 

33.12 Makinelerin onarımı 

33.12.02 
Tarım ve ormancılık makinelerinin bakım ve onarımı (traktörlerin bakım ve 
onarımı hariç) 

33.12.03 
Motor ve türbinlerin bakım ve onarımı (hidrolik, rüzgar, gaz, su, buhar 
türbinleri) (gemi ve tekne motorları dahil, motorlu kara taşıtı ve motosiklet 
motorları hariç) 
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33.12.04 Sanayi fırınlarının, ocaklarının ve ocak brülörlerinin bakım ve onarımı 

33.12.05 Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının bakım ve onarımı 

33.12.06 Sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanlarının bakım ve onarımı 

33.12.07 Tartı aletlerinin bakım ve onarımı 

33.12.08 
Madencilik, inşaat, petrol ve gaz sahalarında kullanılan makinelerin bakım ve 
onarımı 

33.12.09 
Tarım ve ormancılıkta kullanılan motokültörler ve traktörlerin bakım ve 
onarımı 

33.12.10 
Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlar, pompalar, kompresörler ile valflerin ve 
vanaların bakım ve onarımı (akaryakıt pompalarının tamiri dahil) 

33.12.11 
Metal işleme makinelerinin ve takım tezgahlarının bakım ve onarımı (CNC 
olanlar dahil) 

33.12.12 
Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin onarımı 
(yuvarlak/vargel/zincir testere, matkap, pnömatik veya motorlu metal kesme 
makası, darbeli cıvata anahtarı vb.) 

33.12.13 Elektrikli kaynak ve lehim aletlerinin bakım ve onarımı 

33.12.14 Metalürji makinelerinin bakım ve onarımı 

33.12.15 Gıda, içecek ve tütün işleme makinelerinin bakım ve onarımı 

33.12.16 
Tekstil, giyim eşyası ve deri üretim makinelerinin bakım ve onarımı (triko 
makinelerinin onarımı dahil) 

33.12.17 Kağıt, karton ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin bakım ve onarımı 

33.12.18 
Büro ve muhasebe makinelerin bakım ve onarımı (daktilo, yazar kasa, fotokopi 
makineleri, hesap makineleri, vb.) 

33.12.19 
Ağaç, mantar, taş, sert kauçuk veya benzeri sert malzemeleri işlemede 
kullanılan takım tezgahlarının bakım ve onarımı (CNC olanlar dahil) 

33.12.21 
Sıvılar için filtreleme ya da temizleme makineleri ve aparatlarının bakım ve 
onarımı 

33.12.27 
Kesici aletler ile el aletlerinin bakım ve onarımı (matbaa giyotini, şerit testere, 
el testeresi, çapa, orak vb. bileyleme ve çarkçılık dahil) (motorlu ve pnömatik 
olanlar hariç) 

33.12.28 
Plastik ve kauçuk imalatında ve işlenmesinde kullanılan makinelerin bakım ve 
onarımı 

33.12.29 
Endüstriyel rulmanların, dişlilerin, dişli takımlarının ve tahrik tertibatı 
elemanlarının bakım ve onarımı 

33.12.30 Tarımsal amaçlı kullanılan römorkların bakım ve onarımı 

33.12.90 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makinelerin bakım ve onarımı (yangın 
söndürme tüplerinin dolumu ve tamiri dahil) 

33.13 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı 

33.13.01 Ölçme, test ve seyrüsefer alet ve cihazlarının bakım ve onarımı 

33.13.02 Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ekipmanlarının bakım ve onarımı 

33.13.03 
Profesyonel optik aletlerin ve fotoğrafçılık ekipmanlarının bakım ve onarımı 
(tüketici elektronik ürünlerinin onarımı hariç) 

33.13.04 Diğer profesyonel elektronik ekipmanların bakım ve onarımı 

33.14 Elektrikli ekipmanların onarımı 
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33.14.01 
Güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri ve özel transformatörlerin 
bakım ve onarımı (elektrik dağıtım ve kontrol cihazları dahil) 

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

33.14.03 Diğer profesyonel elektrikli ekipmanların bakım ve onarımı 

33.15 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı 

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

33.16 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı 

33.16.01 
Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı (fabrikalarda yapılan 
dönüştürme, elden geçirme ve yeniden üretme hariç) 

33.17 Diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı 

33.17.01 Demir yolu lokomotiflerinin ve vagonlarının bakım ve onarımı 

33.17.90 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı 
(at arabaları ve dört tekerlekli yük arabalarının bakım ve onarımı dahil) 

33.19 Diğer ekipmanların onarımı 

33.19.01 
Tentelerin, kamp ekipmanlarının, çuvalların ve balıkçılık ağları gibi diğer hazır 
tekstil malzemelerinin onarımı 

33.19.02 
Halatlar, gemi çarmık ve halatları ile yelken bezleri ve bez astarlı muşambaların 
onarımı 

33.19.90 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ekipmanların onarımı (ahşap konteyner, 
gemi fıçı ve varilleri, madeni para ile çalışan oyun makineleri, değirmentaşı, 
bileme taşı vs.) 

33.2 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu 

33.20 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu 

33.20.33 Tarımsal amaçlı sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu 

33.20.34 
Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının kurulumu (asansörler ve yürüyen 
merdivenler hariç) 

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

33.20.36 
Metallerin işlenmesinde, kesilmesinde ve şekillendirilmesinde kullanılan 
makinelerin kurulum hizmetleri 

33.20.37 Metalürji için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri 

33.20.38 Maden, taşocağı ve inşaatlarda kullanılan makinelerin kurulumu 

33.20.39 
Gıda, içecek ve tütün işleme için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının 
kurulum hizmetleri 

33.20.40 
Tekstil, giyim eşyası ve deri üretimi için sanayi makinelerinin ve 
ekipmanlarının kurulum hizmetleri 

33.20.41 
Kağıt ve mukavva üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum 
hizmetleri 

33.20.42 Sanayi fabrikalarında cam ve seramik boruların ve hatların kurulumu 

33.20.43 Değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu 

33.20.44 Metal muhafaza tanklarının ve sarnıçların kurulumu 

33.20.45 Sanayi tipi ısıtma, iklimlendirme ve soğutma cihaz ve ekipmanlarının kurulumu 
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33.20.46 
Genel amaçlı makinelerin kurulum hizmetleri (tartma, filtreleme, damıtma, 
paketleme, şişeleme, püskürtme, buhar/kum püskürtme, kalenderleme için 
olanlar ile büro ve muhasebe makinelerinin kurulum hizmetleri dahil) 

33.20.48 
Ağaç, mantar, taş, sert kauçuk veya benzeri sert malzemeleri işlemede 
kullanılan takım tezgahlarının kurulum hizmetleri 

33.20.49 
Plastik ve kauçuk üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum 
hizmetleri 

33.20.50 
Profesyonel tıbbi makineler, hassas ve optik aletler ve profesyonel elektronik 
ekipmanların kurulum hizmetleri 

33.20.51 

Elektrikli ekipmanların kurulum hizmetleri (elektrik motorları, jeneratörler ve 
transformatörlerin, elektrik dağıtım ve kontrol cihazları ile diğer elektrikli 
ekipmanların kurulumu (yollar, vb. için elektrikli sinyalizasyon ekipmanları 
hariç)) 

33.20.52 

Fabrikasyon metal ürünlerin kurulum hizmetleri (buhar jeneratörlerinin 
kurulum hizmetleri ve sanayi tesislerindeki metal boru sistemlerinin kurulumu 
dahil, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) ile makine ve ekipmanlar 
hariç) 

33.20.53 

Endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının kurulum hizmetleri (endüstriyel 
işlem kontrol ekipmanlarının ve otomatik üretim tesislerinin tasarımı ve 
montajı, endüstriyel zaman ölçüm alet ve cihazlarının kurulumu) (otomasyon 
destekliler dahil) 

33.20.54 Sanayi fırınlarının ve ocak brülörlerinin (ocak ateşleyicilerinin) kurulumu 

33.20.90 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer sanayi makine ve ekipmanlarının kurulum 
hizmetleri (matbaa makineleri ve çimento imalatında kullanılan makilerin 
kurulumu dahil) 
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10 Gıda ürünlerinin imalatı 

10.1 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı 

10.11 Etin işlenmesi ve saklanması 

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

10.12 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması 

10.12.01 
Kümes hayvanları etlerinin üretimi (taze veya dondurulmuş) (yenilebilir 
sakatatları dahil) 

10.12.02 
Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan 
mezbahaların faaliyetleri 

10.12.03 Kümes hayvanlarının yağlarının sofra yağına çevrilmesi 

10.12.04 Kuş tüyü ve ince kuş tüyü imalatı (derileri dahil) 

10.13 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı 

10.13.01 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen pişmemiş köfte vb. ürünlerin imalatı 

10.13.02 
Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen sosis, salam, sucuk, pastırma, 
kavurma et, konserve et, salamura et, jambon vb. tuzlanmış, kurutulmuş veya 
tütsülenmiş ürünlerin imalatı (yemek olanlar hariç) 

10.13.03 Et ve sakatat unları imalatı (et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen) 

10.13.04 
Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların sakatat ve yağlarından yenilebilir ürünlerin 
imalatı 

10.2 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 

10.20 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 

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

10.20.04 
Balık, kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakça ürünlerinin üretimi (balık filetosu, 
balık yumurtası, havyar, havyar yerine kullanılan ürünler vb.) 

10.20.05 Balık unları, kaba unları ve peletlerinin üretilmesi (insan tüketimi için) 

10.20.06 
Balığın sadece işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili faaliyet gösteren tekne ve 
gemilerin faaliyetleri 

10.20.07 
Pişirilmemiş balık yemekleri imalatı (mayalanmış balık, balık hamuru, balık 
köftesi vb.) 

10.20.08 
Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının unları, 
kaba unları ve peletlerinin üretimi (insan tüketimine uygun olmayan) ile 
bunların diğer yenilemeyen ürünlerinin üretimi 

10.3 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması 

10.31 Patatesin işlenmesi ve saklanması 

10.31.01 
Patatesin işlenmesi ve saklanması (dondurulmuş, kurutulmuş, suyu çıkartılmış, 
ezilmiş patates imalatı) (soyulması dahil) 

10.31.02 Patates cipsi, patates çerezi, patates unu ve kaba unlarının imalatı 

10.32 Sebze ve meyve suyu imalatı 

10.32.01 
Katkısız sebze ve meyve suları imalatı (şalgam suyu, domates suyu, havuç suyu, 
portakal suyu, elma suyu, kayısı suyu vb.) 
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10.32.02 Konsantre meyve ve sebze suyu imalatı 

10.39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması 

10.39.01 
Sebze ve meyve konservesi imalatı (salça, domates püresi dahil, patatesten 
olanlar hariç) 

10.39.02 
Kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu 
meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar) 

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

10.39.04 
Tuzlu su, sirke, sirkeli su, yağ veya diğer koruyucu çözeltilerle korunarak 
saklanan sebze ve meyvelerin imalatı (turşu, salamura yaprak, sofralık zeytin 
vb. dahil) 

10.39.05 
Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı (kuru kayısı, kuru 
üzüm, kuru bamya, kuru biber vb.) 

10.39.06 
Leblebi imalatı ile kavrulmuş çekirdek, yerfıstığı vb. üretimi (sert kabuklular 
hariç) 

10.39.07 Susamın işlenmesi ve tahin imalatı 

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

10.4 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı 

10.41 Sıvı ve katı yağ imalatı 

10.41.01 Ayçiçek yağı imalatı 

10.41.02 
Bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haşhaş, pamuk, fındık, kolza, 
hardal vb. yağlar) (zeytin yağı, ayçiçeği yağı ve mısır yağı hariç) 

10.41.03 Beziryağı imalatı 

10.41.05 Prina yağı imalatı (diğer küspelerden elde edilen yağlar dahil) (mısır yağı hariç) 

10.41.06 
Kakao yağı, badem yağı, kekik yağı, defne yağı, hurma çekirdeği veya babassu 
yağı, keten tohumu yağı, Hint yağı, tung yağı ve diğer benzer yağların imalatı 
(bezir yağı hariç) 

10.41.07 Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine) 

10.41.10 Balık ve deniz memelilerinden yağ elde edilmesi 

10.41.11 
Domuz don yağı (stearin), domuz sıvı yağı, oleostarin, oleoil ve yenilemeyen sıvı 
don yağı (tallow oil) ile diğer hayvansal katı ve sıvı yağların imalatı 
(işlenmemiş) 

10.42 Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı 

10.42.01 Margarin, karışık yemeklik ve sofralık katı yağların imalatı 

10.5 Süt ürünleri imalatı 

10.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı 

10.51.01 
Süt imalatı, işlenmiş (pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenleştirilmiş 
ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiş) (katı veya toz halde süt hariç) 

10.51.02 Peynir, lor ve çökelek imalatı 

10.51.03 
Süt tozu, peynir özü (kazein), süt şekeri (laktoz) ve peynir altı suyu (kesilmiş 
sütün suyu) imalatı (katı veya toz halde süt, krema dahil) 

10.51.04 Süt temelli hafif içeceklerin imalatı (kefir, salep vb.) 

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

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

10.52.02 Şerbetli diğer yenilebilen buzlu gıdaların imalatı 

10.6 Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı 

10.61 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı 

10.61.01 
Kahvaltılık tahıl ürünleri ile diğer taneli tahıl ürünlerinin imalatı (buğday, yulaf, 
mısır, çavdar vb. ezmeleri ile mısır gevreği ve patlamış mısır dahil) 

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

10.61.05 Pirinç, pirinç ezmesi ve pirinç unu imalatı (çeltik fabrikası ve ürünleri dahil) 

10.61.06 İrmik imalatı 

10.61.07 
Ön pişirme yapılmış veya başka şekilde hazırlanmış tane halde hububat imalatı 
(bulgur dahil, fakat mısır hariç) 

10.61.08 
Sebzelerin ve baklagillerin öğütülmesi ve sebze unu ile ezmelerinin imalatı 
(karışımları ile hazır karıştırılmış sebze unları dahil) (pişirilerek yapılanlar 
hariç) 

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

10.61.10 
Dövülmüş diğer tahıl ürünlerinin imalatı (keşkeklik buğday vb. dahil) (bulgur 
ve irmik hariç) 

10.62 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı 

10.62.01 Nişasta imalatı (buğday, pirinç, patates, mısır, manyok vb. ürünlerden) 

10.62.02 Glikoz, glikoz şurubu, fruktoz, maltoz, inulin, vb. imalatı (invert şeker dahil) 

10.62.04 Yaş mısırın öğütülmesi 

10.62.05 Glüten imalatı 

10.62.06 Mısır yağı imalatı 

10.7 Fırın ve unlu mamuller imalatı 

10.71 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı 

10.71.01 
Taze pastane ürünleri imalatı (yaş pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek, pay, 
turta, waffles vb.) 

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.) 

10.72 Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı 

10.72.01 
Peksimet, bisküvi, gofret, dondurma külahı, kağıt helva vb. ürünlerin imalatı 
(çikolata kaplı olanlar dahil) 

10.72.02 
Tatlı veya tuzlu hafif dayanıklı fırın ve pastane ürünlerinin imalatı (kurabiyeler, 
krakerler, galeta, gevrek halkalar vb.) 

10.72.03 
Tatlandırılmamış dayanıklı hamur tatlıları imalatı (pişirilmiş olsun olmasın 
tatlandırılmamış kadayıf, baklava vb.) (yufka imalatı dahil) 

10.73 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı 

10.73.03 
Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri mamullerin imalatı (doldurulmuş veya 
dondurulmuş olanlar dahil) 

10.8 Diğer gıda maddelerinin imalatı 

10.81 Şeker imalatı 
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10.81.01 
Şeker kamışından, pancardan, palmiyeden, akça ağaçtan şeker (sakkaroz) ve 
şeker ürünleri imalatı veya bunların rafine edilmesi (sıvı şeker ve melas üretimi 
dahil) 

10.81.03 Akçaağaç şurubu imalatı 

10.82 Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı 

10.82.01 
Çikolata ve kakao içeren şekerlemelerin imalatı (beyaz çikolata ve sürülerek 
yenilebilen kakaolu ürünler hariç) 

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

10.82.03 Sürülerek yenebilen kakaolu ürünler imalatı 

10.82.04 
Lokum, pişmaniye, helva, karamel, koz helva, fondan, beyaz çikolata vb. imalatı 
(tahin helvası dahil) 

10.82.05 Ciklet imalatı (sakız) 

10.82.06 
Sert kabuklu meyve, meyve kabuğu ve diğer bitki parçalarından şekerleme 
imalatı (meyan kökü hülasaları dahil) 

10.82.07 Kakao tozu, kakao ezmesi/hamuru ve kakao yağı imalatı 

10.83 Kahve ve çayın işlenmesi 

10.83.01 
Çay ürünleri imalatı (siyah çay, yeşil çay ve poşet çay ile çay ekstreleri, esansları 
ve konsantreleri) 

10.83.02 
Kahve ürünleri imalatı (çekilmiş kahve, eritilebilir kahve ile kahve ekstre, esans 
ve konsantreleri) 

10.83.03 
Bitkisel çayların imalatı (nane, yaban otu, papatya, ıhlamur, kuşburnu vb. 
çaylar). 

10.83.04 
Kahve içeren ve kahve yerine geçebilecek ürünlerin imalatı (şeker, süt vb. 
karıştırılmış ürünler dahil) 

10.84 Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı 

10.84.01 
Baharat imalatı (karabiber, kırmızı toz/pul biber, hardal unu, tarçın, yenibahar, 
damla sakızı, baharat karışımları vb.) (işlenmiş) 

10.84.02 Sirke ve sirke ikamelerinin imalatı 

10.84.03 
Sos ve çeşnilerin imalatı (soya sosu, ketçap, mayonez, hardal sosu, çemen, 
mango çeşnisi vb.) (baharat, sirke ve salça hariç) 

10.84.05 Gıda tuzu imalatı 

10.85 Hazır yemeklerin imalatı 

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

10.86 Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı 

10.86.01 
Bebek ve çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarların imalatı (bebek 
mamaları, pudingleri vb.) 

10.86.02 
Hastalar için veya diyet amaçlı hazırlanan homojenize gıda müstahzarlarının 
imalatı (glüten içermeyen gıda maddeleri, sodyum içermeyen tuzlar vb. gıdalar) 

10.86.03 Besin yönünden zenginleştirilmiş sporcu yiyeceklerinin imalatı 

10.89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı 

10.89.01 Hazır çorba ile hazır et suyu, balık suyu, tavuk suyu ve konsantrelerinin imalatı 

10.89.02 Maya ve kabartma tozu imalatı (bira mayası dahil) 

10.89.04 Suni bal, karamela, kabuksuz yumurta, yumurta albümini vb. imalatı 
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10.89.05 
Bitki özsu ve ekstreleri ile peptik maddeler, müsilaj ve kıvam arttırıcı 
maddelerin imalatı (kola konsantresi, malt özü, meyan balı dahil) 

10.89.06 
Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli gıda ürünleri imalatı (çabuk bozulan 
hazır gıdalar, peynir fondüleri, şeker şurupları vb. dahil) 

10.89.07 Jelatin ve süt albüminlerinin imalatı (yalnızca gıda endüstrisinde kullanılanlar) 

10.9 Hazır hayvan yemleri imalatı 

10.91 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı 

10.91.01 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı 

10.92 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı 

10.92.01 
Ev hayvanları için hazır gıda imalatı (kedi ve köpek mamaları, kuş ve balık 
yemleri vb.) 

11 İçeceklerin imalatı 

11.0 İçeceklerin imalatı 

11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması 

11.01.01 
Damıtılmış alkollü içeceklerin imalatı (viski, brendi, cin, likör, rakı, votka, 
kanyak vb.) 

11.01.02 Damıtılmış alkollü içeceklerle karıştırılmış içki imalatı 

11.01.03 
Etil alkol üretimi (doğal özellikleri değiştirilmemiş/tağyir edilmemiş, alkol 
derecesi <%80) 

11.02 Üzümden şarap imalatı 

11.02.01 Üzümden şarap, köpüklü şarap, şampanya vb. üretimi 

11.02.02 Üzüm şırası imalatı 

11.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı 

11.03.01 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı 

11.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı 

11.04.02 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı (vermut ve benzeri içkiler dahil) 

11.05 Bira imalatı 

11.05.01 Bira imalatı 

11.06 Malt imalatı 

11.06.01 Malt imalatı 

11.07 
Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların 
üretimi 

11.07.01 
Doğal veya suni maden sularının üretimi (tatlandırılmış ve aromalandırılmış 
olanlar dahil) 

11.07.02 
Diğer alkolsüz içeceklerin üretimi (limonata, gazoz, kolalı içecekler, meyveli 
içecekler, tonik, buzlu çay vb. içecekler) (içme suyu ve maden suları hariç) 

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

11.07.04 Boza imalatı 

12 Tütün ürünleri imalatı 

12.0 Tütün ürünleri imalatı 

12.00 Tütün ürünleri imalatı 

12.00.04 Tütün ürünleri imalatı 

13 Tekstil ürünlerinin imalatı 

13.1 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi 

13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi 
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13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.) 

13.10.05 
Doğal yün ve tiftik elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, yün yağının 
giderilmesi, karbonize edilmesi ve yapağının boyanması vb.) 

13.10.06 
Doğal jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının imalatı (kardelenmesi, 
taraklanması vb.) (pamuk hariç) 

13.10.08 İpeğin kozadan ayrılması ve sarılması 

13.10.09 Sentetik veya suni devamsız elyafın kardelenmesi ve taraklanması 

13.10.10 Doğal ipeğin bükülmesi ve iplik haline getirilmesi 

13.10.12 Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi 

13.10.13 Yün ve tiftik elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi 

13.10.14 
Jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının bükülmesi ve iplik haline 
getirilmesi (pamuk hariç) 

13.10.15 
Suni ve sentetik elyafların bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (filament ipliği 
ve suni ipek elyafı imalatı hariç) 

13.2 Dokuma 

13.20 Dokuma 

13.20.14 Kot kumaşı imalatı 

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

13.20.17 Doğal kıl ve yünden dokuma kumaş imalatı 

13.20.19 Doğal ipekten kumaş imalatı 

13.20.20 
Keten, rami, kenevir, jüt elyafları ile diğer bitkisel tekstil elyaflarından dokuma 
kumaş imalatı (pamuk hariç) 

13.20.21 
Havlı, şönil, havlu, pelüş, tırtıl ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar 
ile tafting kumaş imalatı 

13.20.22 
Suni ve sentetik filamentlerden ve devamsız elyaflardan dokuma kumaş imalatı 
(havlu, peluş, vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kadife ve tafting kumaşlar 
hariç) 

13.20.23 Dokuma yoluyla imitasyon (taklit) kürk kumaş imalatı 

13.20.24 Cam elyafından dokuma kumaş imalatı (cam elyafından dar kumaşlar dahil) 

13.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi 

13.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi 

13.30.01 Kumaş ve tekstil ürünlerini ağartma ve boyama hizmetleri (giyim eşyası dahil) 

13.30.02 Tekstil elyaf ve ipliklerini ağartma ve boyama hizmetleri (kasarlama dahil) 

13.30.03 Kumaş ve tekstil ürünlerine baskı yapılması hizmetleri (giyim eşyası dahil) 

13.30.04 
Kumaş ve tekstil ürünlerine ilişkin diğer bitirme hizmetleri (apreleme, 
pliseleme, sanforlama, vb. dahil) 

13.9 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı 

13.91 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların imalatı 

13.91.01 
Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı (penye ve havlı kumaşlar ile raschel veya 
benzeri makineler ile örülen tül, perde, vb. örgü veya tığ ile örülmüş ürünler 
dahil) 

13.91.02 Örme yoluyla imitasyon (taklit) kürk kumaşı imalatı 

13.92 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı 
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13.92.01 
Yatak örtü takımları, yatak çarşafları, yastık kılıfları, masa örtüsü ile tuvalet ve 
mutfakta kullanılan örtülerin imalatı (el ve yüz havluları dahil) 

13.92.02 
Yorgan, kuştüyü yorgan, minder, puf, yastık, halı yastık, uyku tulumu ve 
benzerlerinin imalatı 

13.92.03 
Perdelerin ve iç storların, perde veya yatak saçaklarının, farbelalarının ve 
malzemelerinin imalatı (gipür, tül perde ve kalın perdeler dahil) 

13.92.04 Tekstilden yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri imalatı 

13.92.05 Battaniye imalatı 

13.92.06 
Tekstilden çuval, torba, çanta ve benzerlerinin imalatı (eşya paketleme 
amacıyla kullanılanlar) 

13.92.07 Can yeleği ve can kurtaran simidi imalatı 

13.92.08 
Paraşüt (yönlendirilebilen paraşütler dahil) ve rotoşüt ile bunların parçalarının 
imalatı 

13.92.09 Bayrak, sancak ve flama imalatı 

13.92.10 Tekstilden örtü ve kılıf imalatı (araba, makine, mobilya vb. için) 

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

13.93 Halı ve kilim imalatı 

13.93.01 
Halı (duvar halısı dahil) ve kilim imalatı (paspas, yolluk ve benzeri tekstil yer 
kaplamaları dahil) 

13.93.02 Halı, kilim vb. için çözgücülük, halı oymacılığı vb. faaliyetler 

13.94 Halat, urgan, kınnap ve ağ imalatı 

13.94.02 
Ağ ve ağ ürünleri imalatı, sicim, kınnap, halat veya urgandan (balık ağı, yük 
boşaltma ağları, vb.) 

13.94.03 
Sicim, urgan, halat, kordon ve benzerleri imalatı (kauçuk veya plastik 
emdirilmiş, kaplanmış olanlar dahil) 

13.95 
Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim 
eşyası hariç 

13.95.01 Dokusuz kumaşlar ile bunlardan yapılan ürünlerin imalatı (giyim eşyası hariç) 

13.96 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı 

13.96.01 
Dokunabilir ipliklerden metalize iplik ve metalize gipe iplik ile bunlardan 
dokuma kumaş imalatı (giyim ve döşemecilikte kullanılan) 

13.96.02 
Tekstil malzemelerinden parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi 
eşyası ve benzeri süs eşyalarının imalatı 

13.96.03 Dar dokuma kumaşların imalatı (etiket, arma ve diğer benzeri eşyalar hariç) 

13.96.04 
Tekstil malzemelerinden dokuma etiket, rozet, arma ve diğer benzeri eşyaların 
imalatı 

13.96.05 
Teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri ve eşyaları imalatı (fitil, lüks lambası 
gömleği, tekstil malzemesinden hortumlar, taşıma veya konveyör bantları, elek 
bezi ve süzgeç bezi dahil) 

13.96.06 Kord bezi imalatı 

13.96.07 
Tekstille kaplanmış kauçuk iplik veya kordon ile kauçuk veya plastikle 
kaplanmış veya emdirilmiş tekstilden iplik veya şeritler ve bunlardan yapılmış 
mensucat imalatı 
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13.96.08 
Kaplanmış veya emdirilmiş tekstil kumaşlarının imalatı (cilt kapağı için 
mensucat, mühendis muşambası, tiyatro dekorları, tuval vb. dahil) 

13.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı 

13.99.02 
Tül ve diğer ağ kumaşların (dokuma, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar 
hariç) imalatı ile oya, dantel ve nakış imalatı (yaka, fisto yaka, lez, aplik, motif, 
kapitone ürünleri vb. dahil) 

13.99.03 
Keçe, basınçlı hassas giysi dokumaları, tekstilden ayakkabı bağı, pudra ponponu 
vb. imalatı 

13.99.04 Tekstil kırpıntısı imalatı (yatak, yorgan, yastık, şilte ve benzeri doldurmak için) 

13.99.06 
Gipe iplik ve şeritlerin, şönil ipliklerin, şenet ipliklerin imalatı (metalize olanlar 
ile gipe lastikler hariç) 

14 Giyim eşyalarının imalatı 

14.1 Kürk hariç, giyim eşyası imalatı 

14.11 Deri giyim eşyası imalatı 

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

14.12 İş giysisi imalatı 

14.12.07 
Endüstriyel iş giysisi (iş önlükleri, iş elbiseleri, iş tulumları, vb.) imalatı (dikişsiz 
plastik olanlar ile ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri hariç) 

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

14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı 

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) 

14.13.06 
Sahne ve gösteri elbiseleri imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb. 
kumaştan olanlar 

14.13.07 Gelinlik imalatı 

14.14 İç giyim eşyası imalatı 

14.14.01 
Gömlek, tişört, bluz, vb. ceket altına giyilebilen giyim eşyası imalatı (dokuma, 
örgü veya tığ işi kumaştan) 

14.14.02 
Gecelik, sabahlık, pijama, bornoz ve ropdöşambır imalatı (dokuma, örgü veya 
tığ işi kumaştan) 

14.14.03 
Atlet, fanila, külot, slip, iç etek, kombinezon, jüp, jüpon, sütyen, korse vb. iç 
çamaşırı imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) 

14.14.04 
Çorap bağları, jartiyer, pantolon askıları ve benzeri iç giyim aksesuarları imalatı 
(dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) 

14.19 Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı 

14.19.01 
Spor ve antrenman giysileri, kayak kıyafetleri, yüzme kıyafetleri vb. imalatı 
(mayo, bikini dahil) (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) 

14.19.02 Yazma, tülbent, eşarp, vb. imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) 
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14.19.04 
Eldiven, kemer, şal, papyon, kravat, saç fileleri, kumaş mendil, atkı, fular, duvak 
vb. giysi aksesuarları imalatı (deriden, dokusuz kumaştan veya dokuma, örgü 
veya tığ işi kumaştan) (bebekler için olanlar hariç) 

14.19.05 
Bebek giyim eşyası ve aksesuarları imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) 
(tabansız panduf dahil) 

14.19.07 
Şapka, kep, başlık, kasket, tabla ve el manşonları ile bunların parçalarının 
imalatı (kürkten şapka ve başlıklar dahil, bebekler için olanlar hariç) 

14.19.08 
Giyim eşyası imalatı (keçeden veya diğer dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş 
veya kaplanmış tekstil kumaşından olanlar) 

14.2 Kürkten eşya imalatı 

14.20 Kürkten eşya imalatı 

14.20.04 
Post, kürk veya kürklü deriden yapılmış eşya ve parçaların imalatı (giyim eşyası 
ve giysi aksesuarları hariç) 

14.20.05 
Post, kürk veya kürklü deriden yapılmış giyim eşyası ve giysi aksesuarları 
imalatı (kürkten şapka, başlık ve eldiven hariç) 

14.3 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) ürünlerin imalatı 

14.31 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) çorap imalatı 

14.31.01 
Çorap imalatı (örme ve tığ işi olan külotlu çorap, tayt çorap, kısa kadın çorabı, 
erkek çorabı, patik ve diğer çoraplar) 

14.39 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı 

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

15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 

15.1 
Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı 
imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması 

15.11 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması 

15.11.10 
Deri ve kürklü deri imalatı (kürkün ve derinin tabaklanması, sepilenmesi, 
boyanması, cilalanması ve işlenmesi)(işlenmiş derinin başka işlemlere tabi 
tutulmaksızın yalnızca tamburda ütülenmesi ve kurutulması hariç) 

15.11.11 
Kürklü derinin ve postların kazınarak temizlenmesi, kırkılması, tüylerinin 
yolunması ve ağartılması (postlu derilerin terbiyesi dahil) 

15.11.13 
Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, yaprak, şerit deri ve kösele 
imalatı 

15.11.14 
İşlenmiş derinin başka işlemlere tabi tutulmaksızın yalnızca tamburda 
ütülenmesi ve kurutulması 

15.12 
Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim 
eşyası 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 

15.12.08 
Deriden veya diğer malzemelerden saraçlık ve koşum takımı imalatı (kamçı, 
semer, eyer, tasma kayışı, heybe, vb.) 

15.12.09 Deri saat kayışı imalatı 

15.12.10 Plastik veya kauçuk saat kayışı imalatı 



Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Düşük Teknolojili Sektörler 
 

Nace Kodu Sektör Adı 

15.12.11 Kumaş ve diğer malzemelerden saat kayışı imalatı (metal olanlar hariç) 

15.12.12 
Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden taşıma ve konveyör bantları 
imalatı 

15.2 Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı 

15.20 Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı 

15.20.15 
Deriden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (tamamıyla 
tekstilden olanlar ile ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç) 

15.20.17 
Plastik veya kauçuktan ayakkabı, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı 
(tamamıyla tekstilden olanlar ile ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç) 

15.20.18 
Tekstilden ve diğer malzemelerden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. 
imalatı (deri ve plastik olanlar ile tamamıyla tekstilden olanlar, ortopedik 
ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç) 

15.20.19 
Ayakkabıların deri kısımlarının ve ayakkabı parçalarının (kauçuk, plastik ve 
ahşap parçalar hariç) imalatı (üst ve alt parçaları, topuklar, vb. imalatı ile 
sayacılık faaliyetleri dahil) 

16 
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman 
ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 

16.1 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması 

16.10 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması 

16.10.01 
Kereste imalatı (ağaçların biçilmesi, planyalanması, rendelenmesi ve 
şekillendirilmesi faaliyetleri) 

16.10.02 Ahşap demir yolu veya tramvay traversi imalatı 

16.10.03 Ağaç yünü, ağaç unu, ağaç talaşı, ağaç yonga imalatı 

16.10.05 
Ahşap döşemelerin ve yer döşemelerinin imalatı (birleştirilebilir parkeler 
hariç) 

16.10.06 
Tomruk ve kerestelerin kurutulması, emprenye edilmesi veya kimyasal 
işlemden geçirilmesi hizmetleri (başkalarının adına olanlar) 

16.2 Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı 

16.21 Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı 

16.21.01 
Ahşap, bambu ve diğer odunsu malzemelerden kaplamalık plaka, levha, vb. 
imalatı (yaprak halde) (preslenmemiş) 

16.21.02 Sıkıştırılmış lif, tahta ve tabakalardan kontrplak, mdf, sunta, vb. levha imalatı 

16.22 Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı 

16.22.01 
Birleştirilebilir ahşap parke yer döşemelerinin imalatı (lamine ve laminat 
parkeler hariç) 

16.23 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı 

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

16.23.02 Ahşap prefabrik yapılar ve ahşap taşınabilir evlerin imalatı 

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

16.24 Ahşap konteyner imalatı 

16.24.01 Kutu, sandık, fıçı ve benzeri ahşap ambalaj malzeme imalatı 

16.24.02 Palet, kutu palet ve diğer ahşap yükleme tablaları imalatı 

16.24.03 Ahşap kablo makarası, bobin, takoz, vb. imalatı 
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16.29 
Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantardan, saz, saman ve benzeri örme 
malzemelerinden yapılmış ürünlerin imalatı 

16.29.01 
Ahşap mutfak ve sofra eşyası imalatı (kaşık, kepçe, spatula, bardak, havan, 
havan eli, tepsi vb.) 

16.29.02 
Doğal mantar (kabaca köşelendirilmiş veya blok, levha vb. halde), ezilmiş veya 
granül haline getirilmiş mantar ile doğal mantar veya aglomera mantar 
ürünlerinin imalatı (mantardan yer döşemeleri, makara, tıpa ve tıkaç dahil) 

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 

16.29.04 
Ahşaptan iş aletleri, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge veya fırça gövdeleri ile 
sapları, ayakkabı kalıpları, ahşap mandal, elbise ve şapka askıları 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) 

16.29.07 
Hasır veya diğer örme malzemesinden (kamış, saz, saman vb.) eşyaların imalatı 
ile sepet türü ve hasır işi eşyaların imalatı 

16.29.90 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ağaç ürünleri ile enerji için yakıt kütükleri 
ve peletlerinin imalatı (karbonlaştırılmamış olanlar) 

17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 

17.1 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı 

17.11 Kağıt hamuru imalatı 

17.11.08 Kağıt hamuru imalatı 

17.12 Kağıt ve mukavva imalatı 

17.12.07 
Kağıt ve mukavva imalatı (daha ileri sanayi işlemleri için rulo veya tabaka 
halinde) (ziftli, lamine, kaplanmış ve emprenye edilmiş olanlar ile krepon ve 
kırışık kağıtlar dahil) 

17.2 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı 

17.21 
Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların 
imalatı 

17.21.10 
Bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan kağıt evrak tasnif 
kutuları, mektup kutuları ve benzeri eşyaların imalatı 

17.21.11 Kağıt ve kartondan torba ve çanta imalatı (kese kağıdı dahil) 

17.21.12 Kağıt veya mukavvadan koli, kutu ve benzeri muhafazaların imalatı 

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

17.22 Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı 

17.22.02 
Kullanıma hazır tuvalet kağıdı, kağıt mendil, temizlik veya yüz temizleme için 
kağıt mendil ve havlular ile masa örtüsü ve peçetelerin imalatı (kağıt 
hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış) 

17.22.03 
Kağıt veya mukavvadan yapılmış tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerlerinin 
imalatı 

17.22.04 
Hijyenik havlu ve tamponlar, kadın bağı, pedler, bebek bezleri vb. hijyenik 
ürünler ile giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (kağıt hamurundan, 
kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış) 

17.23 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı 
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17.23.04 
Kullanıma hazır karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama 
veya transfer kağıtları, mumlu teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar ile tutkallı 
veya yapışkanlı kağıtların imalatı 

17.23.06 
Kağıt veya mukavvadan ana niteliği bilgi içermeyen eğitim ve ticari kırtasiye 
malzemeleri imalatı (ajandalar, defterler, sicil defterleri, muhasebe defterleri, 
ciltler, kayıt formları ve diğer benzeri kırtasiye ürünleri) 

17.23.07 Kağıt veya mukavvadan dosya, portföy dosya, klasör ve benzerlerinin imalatı 

17.23.08 
Kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı ile diğer kağıt ve mukavvaların imalatı 
(basılı olanlar hariç) 

17.23.09 Baskısız zarf, mektup kartı, yazışma kartı ve benzerlerinin imalatı 

17.24 Duvar kağıdı imalatı 

17.24.02 
Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının imalatı (tekstil duvar kaplamaları 
hariç) 

17.24.03 Tekstil duvar kaplamalarının imalatı 

17.29 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı 

17.29.01 Kağıt veya mukavvadan etiketlerin imalatı 

17.29.02 
Filtre kağıdı, kartonları ve mukavvaları, kağıt hamurundan filtre edici blok ve 
levhalar ile kalıplanmış ya da sıkıştırılmış eşyaların imalatı (kağıt veya karton 
esaslı contalar ve rondelalar dahil) 

17.29.03 
Sigara kağıdı, kağıt ve mukavvadan bobin, makara, masura, yumurta viyolü ve 
benzeri kağıt, mukavva veya kağıt hamurundan destekler ile kağıttan hediyelik 
ve süs eşyaları imalatı 

17.29.04 
Jakar makinelerinde kullanmak için kağıt ve mukavvadan kartlar ile kaydedici 
cihazlara mahsus diyagram kağıtları imalatı (bobin, tabaka/disk halinde) 

18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 

18.1 Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri 

18.11 Gazetelerin basımı 

18.11.01 
Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört veya 
daha fazla yayınlananlar) 

18.12 Diğer matbaacılık 

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 

18.12.04 Röprodüksiyon basımı (bir sanat eserinin aslını bozmadan basılması) 

18.12.05 Serigrafi faaliyetleri 

18.12.06 
Posta pulu, damga pulu, matbu belgeler, tapu senetleri, akıllı kart, çek defterleri, 
kağıt para ve diğer değerli kağıtların ve benzerlerinin basım hizmetleri 

18.12.07 Plastik, cam, metal, ağaç ve seramik üstüne baskı hizmetleri 

18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler 
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18.13.01 

Basımda kullanmak üzere baskı klişeleri ya da silindirleri ile diğer basım 
unsurlarının üretilmesi (klişecilik vb.) ile mizanpaj, dizgi, tabaka yapım 
hizmetleri, gravür baskı için silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması vb. 
hizmetler 

18.13.02 

Basım öncesi bilgisayar destekli hizmetler (bilgisayar destekli sayfa tasarımı ile 
saydam, asetat, reprografik sunum araçları ve diğer sayısal sunum ortamları, 
taslaklar, planlar vb. baskı ürünlerinin tasarlanması) (masa üstü yayımcılık 
dahil) 

18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler 

18.14.01 
Ciltçilik ve ilgili hizmetler/mücellitlik (katlama, birleştirme, dikme, yapıştırma, 
kesme, kapak takma gibi işlemler ile damgalama, Braille alfabesi kopyalama vb. 
hizmetler) 

31 Mobilya imalatı 

31.0 Mobilya imalatı 

31.01 Büro ve mağaza mobilyaları imalatı 

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.) 

31.01.02 
Laboratuvarlar ve teknik bürolar için tezgahların ve mobilyaların imalatı 
(mikroskop masaları, laboratuvar masaları (vitrinli, gaz memeli, musluk 
tertibatlı, vb. olsun olmasın), çeker ocaklar, teçhizatsız çizim masaları, vb.) 

31.01.03 
Mağazalar için tezgah, banko, vitrin, raf, çekmeceli dolap vb. özel mobilya 
imalatı (laboratuvarlar ve teknik bürolar için olanlar hariç) 

31.01.04 Büro mobilyalarının iskeletlerinin imalatı 

31.02 Mutfak mobilyalarının imalatı 

31.02.01 Mutfak mobilyalarının imalatı 

31.03 Yatak imalatı 

31.03.01 Yatak imalatı (yatak destekleri, kauçuk şişme yatak ve su yatağı hariç) 

31.03.02 
Yatak desteklerinin imalatı (yaylı veya çelik tel ağlı ahşap veya metal iskeletler, 
ahşap latalı döşenmiş somya bazaları, somya, karyola, vb.) 

31.09 Diğer mobilyaların 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) 

31.09.03 Dikiş makinesi, TV, bilgisayar, vb. için dolap, sehpa, vb. mobilyaların imalatı 

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

31.09.05 
Sandalye, koltuk, kanepe, çekyat, divan, vb iskeletlerinin imalatı (iskeletçiler) 
(plastik olanlar ile bürolarda kullanılanlar hariç) 

31.09.06 
Park ve bahçelerde kullanılan bank, masa, tabure, sandalye, koltuk, vb. 
mobilyaların imalatı (plastik olanlar hariç) 

31.09.07 
Sandalye, koltuk, kanepe, oturma takımı, çekyat, divan, markiz, vb. imalatı 
(plastik olanlar ile bürolarda ve park ve bahçelerde kullanılanlar hariç) 

31.09.08 Plastikten bank, masa, tabure, sandalye vb. mobilyaların imalatı 
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32 Diğer imalatlar 

32.1 Mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı 

32.11 Madeni para basımı 

32.11.01 Madeni para basımı 

32.12 Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı 

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

32.12.03 
Değerli metallerden yapılan teknik ve laboratuvar malzemeleri imalatı (maden 
eritme kapları, spatulalar, elektrolitik kaplama anotları, vb. 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) 

32.12.06 
Değerli olsun olmasın metal eşyalar üzerine oyma ve kabartma yapılması 
faaliyetleri 

32.12.07 Sanayi elmaslarının işlenmesi 

32.12.08 
Değerli metallerden veya değerli metallerle preslenerek kaplanmış adi 
metallerden yemek takımı, çatal bıçak takımı, tuvalet malzemesi, büro 
malzemesi, vb. malzemelerin imalatı 

32.13 İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyaların imalatı 

32.13.01 İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyaların imalatı 

32.2 Müzik aletleri imalatı 

32.20 Müzik aletleri imalatı 

32.20.21 
Elektronik müzik aletleri veya klavyeli çalgıların imalatı (elektrik gücüyle ses 
üreten veya sesi güçlendirilen enstrümanlar) (dijital piyano, sintizayzır, 
elektrogitar, vb.) 

32.20.22 Diğer yaylı/telli müzik aletlerinin imalatı (saz, gitar, keman, vb.) 

32.20.23 
Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik aletleri ile diğer 
üflemeli müzik aletlerinin imalatı (saksafon, flüt, trombon, borazan, vb.) 

32.20.24 Vurmalı çalgıların imalatı (trampet, davul, ksilofon, zil, kas vs.) 

32.20.25 Piyanolar ve diğer klavyeli yaylı/telli çalgıların imalatı 

32.20.26 
Borulu ve klavyeli orglar, armonyumlar, akordiyonlar, ağız mızıkaları 
(armonikalar), tulum vb. çalgıların imalatı 

32.20.27 Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, çıngıraklar vb. imalatı 

32.20.28 
Metronomlar, akort çatalları (diyapazonlar) ve akort düdükleri, müzik kutuları 
için mekanizmalar, müzik aleti telleri ile müzik aletlerinin parça ve 
aksesuarlarının imalatı 

32.20.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer müzik aletlerinin imalatı 

32.3 Spor malzemeleri imalatı 

32.30 Spor malzemeleri imalatı 

32.30.17 
Kar kayakları, kayak ayakkabıları, kayak botları, kayak batonları, buz patenleri 
ve tekerlekli patenler ile su kayağı araçları, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri vb. 
ekipmanlar ile bunların parçalarının imalatı (kaykaylar dahil) 

32.30.18 

Jimnastik ve atletizm eşyaları ile form tutma salonlarına ait eşya ve 
ekipmanların imalatı (atlama beygiri, dambıl ve halterler, kürek çekme ve 
bisiklete binme aletleri, ciritler, çekiçler; boks çalışma topları, boks veya güreş 
için ringler vb.) 
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32.30.19 

Spor amaçlı dağcılık, avcılık veya balıkçılık eşyalarının imalatı (kasklar, olta 
kamışları, olta iğneleri ve kancaları, otomatik olta makaraları, el kepçeleri, 
kelebek ağları, yapma balıklar, sinekler gibi suni yemler, kurşunlar, yapma 
kuşlar vb.) 

32.30.20 
Spor veya açık hava oyunları için diğer eşyaların imalatı (boks eldiveni, spor 
eldiveni, yaylar, beyzbol ve golf sopaları ile top ve diğer eşyaları, tenis masası, 
raket, ağ ve topları, tozluklar, bacak koruyucular, şişme ve diğer havuzlar vb.) 

32.30.21 Top imalatı (beyzbol, futbol, basketbol ve voleybol için) 

32.4 Oyun ve oyuncak imalatı 

32.40 Oyun ve oyuncak imalatı 

32.40.01 Oyun kağıt ve kartlarının imalatı (iskambil vb.) 

32.40.02 

Bozuk para veya jetonla çalışan oyun makineleri ile bilardo için kullanılan eşya 
ve aksesuarların imalatı (rulet vb. oyun makineleri ile bilardo masa ve 
istekaları, isteka dayanakları, bilardo topları, tebeşirleri, toplu veya sürgülü 
puan sayaçları vb.) 

32.40.03 Yap boz, puzzle ve benzeri ürünlerin imalatı (lego vb. dahil) 

32.40.04 İçi doldurulmuş oyuncak bebeklerin ve oyuncak hayvanların imalatı 

32.40.05 
Oyuncak bebek, kukla ve hayvanlar ile bunların giysi, parça ve aksesuarlarının 
imalatı (içi doldurulmuş olanlar hariç) 

32.40.06 Lunapark, masa ve salon oyunları için gereçlerin imalatı 

32.40.07 Oyuncak müzik aletleri imalatı 

32.40.08 
Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç 
tekerlekli bisikletler dahil) 

32.40.09 
Oyun tahtaları (satranç, dama, dart, tavla tahtaları, okey istekası, go vb.) ve 
tabu, monopol vb. oyunların imalatı 

32.40.10 

Tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebek arabaları, oyuncak trenler ve diğer 
küçültülmüş boyutlu modeller/maketler veya inşaat oyun takımları, yarış 
setleri imalatı (motorlu olanlar, pres döküm oyuncaklar ve plastik diğer 
oyuncaklar dahil) 

32.40.11 
Elektronik oyun imalatı (elektronik damalar, satranç vb.) (televizyonla birlikte 
kullanılan video oyun konsolları hariç) 

32.40.90 Başka yerde sınıflandırılmamış oyun ve oyuncakların imalatı 

32.9 Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar 

32.91 Süpürge ve fırça imalatı 

32.91.01 
Ev veya büro temizliği için olan süpürge ve fırçaların imalatı (elektrikli olanlar 
hariç) 

32.91.02 Boyama, badana, duvar kağıdı ve vernik fırçaları ile rulolarının imalatı 

32.91.03 
Diş fırçaları, saç fırçaları, tıraş fırçaları ve kişisel bakım için kullanılan diğer 
fırçalar ile resim fırçaları, yazı fırçaları ve kozmetik fırçaların imalatı 

32.91.90 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer süpürge ve fırçaların imalatı (elektrikli 
olanlar hariç) 

32.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 

32.99.01 
Terzi mankeni, el kalbur ve eleği, yapma çiçek, meyve ve bitkiler, şaka ve 
sihirbazlık benzeri eşya, koku püskürtücüleri ve mekanizmaları, tabut vb. 
eşyaların imalatı (gelin çiçeği dahil) 
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32.99.02 
Kot vb. baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler, fermuarlar vb. imalatı (düğme 
formları ve fermuar parçaları dahil) 

32.99.03 Pipo, sigara ağızlıkları, Oltu veya lüle taşından tespih vb. imalatı 

32.99.04 
Mekanik olsun veya olmasın her çeşit dolma kalem, tükenmez ve kurşun kalem 
ile boya kalemi, pastel boya imalatı (kalem ucu ve kurşun kalem içleri dahil) 

32.99.06 Peruk, takma saç, takma sakal, takma kaş vb. imalatı 

32.99.07 
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, baston ve koltuklu baston, koltuk değneği vb. 
imalatı (parçaları dahil) 

32.99.08 
Tarih verme, damga, mühür veya numara verme kaşeleri, numeratör, elle 
çalışan basım aletleri, kabartma etiketleri, el baskı setleri, hazır daktilo şeritleri 
ve ıstampaların imalatı 

32.99.09 
Koruyucu amaçlı solunum ekipmanları ve gaz maskelerinin imalatı (tedavi edici 
olanlar hariç) 

32.99.10 
Ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri ve başlıkları ile diğer güvenlik 
ürünlerinin imalatı (solunum ekipmanları ve gaz maskeleri hariç) 

32.99.11 Mantar can simitlerinin imalatı 

32.99.13 Termos ve vakumlu kapların imalatı 

32.99.14 Tebeşir imalatı (yazı, çizim veya terzi tebeşiri) 

32.99.15 Suni balmumu ile suni mumların ve müstahzar mumların imalatı 

32.99.16 Yazı veya çizim tahtaları imalatı 

32.99.17 
Sigara çakmakları ve diğer çakmaklar ile çabuk tutuşan (piroforik) alaşımların 
imalatı (çakmaklar için kap hacmi ≤ 300cm3 sıvı veya sıvılaştırılmış gaz 
yakıtları dahil) 

32.99.18 
Fildişi, kemik, boynuz, sedef gibi hayvansal malzemelerden oyma eşyaların 
imalatı 

32.99.90 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (bağırsak (ipek böceği guddesi 
hariç), kursak ve mesaneden mamul eşyalar dahil, tıbbi amaçlı steril olanlar 
hariç) 

 

  


