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0319 Sünger avcılığı 0311 Deniz Balıkçılığı 03.11.02
Deniz kabuklularının (midye, ıstakoz vb.), yumuşakçaların, diğer deniz canlıları ve ürünlerinin toplanması (sedef, doğal 

inci, sünger, mercan, deniz yosunu, vb.)
Çok Tehlikeli

0894 Deniz ve göllerde tuz çıkarımı 0893 Tuz Çıkırımı 08.93.02 Deniz, göl ve kaynak tuzu üretimi (tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç) Tehlikeli

0895 Kaya tuzu ve diğer tuzların çıkarımı 0893 Tuz Çıkırımı 08.93.01 Tuz ocakçılığı (deniz, göl, kaya, kaynak), tuzun elenmesi ve kırılması dahil Çok Tehlikeli

0990
Madencilik ve Taş Ocağını 

Destekleyici Faaliyetler
09.90.01

Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer hizmet faaliyetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, jeolojik 

gözlemler, boşaltma, pompalama hizmetleri) (test amaçlı sondaj faaliyetleri ile petrol ve doğalgaz için yapılanlar 

hariç)

Tehlikeli

09.90.02 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici test amaçlı sondaj faaliyetleri (petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç) Çok Tehlikeli

7112
Mühendislik faaliyetleri ve ilgili 

teknik danışmanlık
71.12.04

Jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri (maden yatağı, yer 

altı toprak oluşumu, vb. hizmetler) (petrol ve doğalgaz için olanlar hariç)
Az Tehlikeli

0510 Taşkömürü Madenciliği 05.10.01 Taş kömürü madenciliği Çok Tehlikeli

0520 Linyit Madenciliği 05.20.01 Linyit madenciliği Çok Tehlikeli

0710 Demir cevherleri madenciliği 07.10.01 Demir cevheri madenciliği (sinterlenmiş demir cevheri üretimi dahil) Çok Tehlikeli

07.29.01 Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği Çok Tehlikeli

07.29.02 Alüminyum madenciliği Çok Tehlikeli

07.29.03 Bakır madenciliği Çok Tehlikeli

07.29.04 Nikel madenciliği Çok Tehlikeli

07.29.05 Kurşun, çinko ve kalay madenciliği Çok Tehlikeli

07.29.06 Krom madenciliği Çok Tehlikeli

07.29.07
Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı diğer metal cevherleri madenciliği (cıva, manganez, kobalt, molibden, 

tantal, vanadyum vb.) (değerli metaller, demir, bakır, kurşun, çinko, alüminyum, kalay, krom, nikel hariç)
Çok Tehlikeli

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)
Az Tehlikeli

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

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

10.61.06 İrmik imalatı Tehlikeli

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

10.61.08
Sebzelerin ve baklagillerin öğütülmesi ve sebze unu ile ezmelerinin imalatı (karışımları ile hazır karıştırılmış 

sebze unları dahil) (pişirilerek yapılanlar hariç)
Tehlikeli

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

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

13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.) Tehlikeli

13.10.05
Doğal yün ve tiftik elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, yün yağının giderilmesi, karbonize edilmesi ve 

yapağının boyanması vb.)
Tehlikeli

1312
Doğal ve sentetik kamgarn elyafının 

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

1313
Doğal ve sentetik keten elyafının hazırlanması 

ve eğrilmesi 
13.10.08 İpeğin kozadan ayrılması ve sarılması Tehlikeli

1314

Tarak döküntüsü dahil, ipek atılması ve 

işlenmesi; sentetik ya da yapay iplik elyafının 

atılması ve işlenmesi 

13.10.09 Sentetik veya suni devamsız elyafın kardelenmesi ve taraklanması Tehlikeli

1315 Dikiş ipliği imalatı 13.10.10 Doğal ipeğin bükülmesi ve iplik haline getirilmesi Tehlikeli

1319
Diğer tekstil elyaflarının hazırlanması ve 

eğrilmesi 
13.10.12 Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi Tehlikeli

13.10.13 Yün ve tiftik elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi Tehlikeli

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

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

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

döşemecilikte kullanılan)
Tehlikeli

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

imalatı
Az Tehlikeli

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

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

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)
Tehlikeli

0163
Hasat sonrası bitkisel ürünler ile 

ilgili faaliyetler
01.63.07 Çırçırlama faaliyeti Tehlikeli

1511
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)

Çok Tehlikeli

13.20.14 Kot kumaşı imalatı Tehlikeli

13.20.16
Pamuklu dokuma kumaş (pamuklu dokuma tül kumaş dahil) imalatı (havlı veya şönil kumaş, havlu kumaş, 

tülbent, pelüş vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kot, kadife ve tafting kumaşlar hariç)
Tehlikeli

1321 Yünlü dokuma 13.20.17 Doğal kıl ve yünden dokuma kumaş imalatı Tehlikeli

13.20.19 Doğal ipekten kumaş (doğal ipekten dokuma tül kumaş dahil) imalatı Tehlikeli

13.20.20
Keten, rami, kenevir, jüt elyafları ile diğer bitkisel tekstil elyaflarından dokuma kumaş (bitkisel elyaftan dokuma 

tül kumaş dahil) imalatı (pamuk hariç)
Tehlikeli

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

13.20.22

Suni ve sentetik filamentlerden ve devamsız elyaflardan dokuma kumaş (suni ve sentetik elyaftan dokuma tül 

kumaş dahil) imalatı (havlı veya şönil kumaş, havlu kumaş, tülbent, pelüş vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile 

kot, kadife ve tafting kumaşlar hariç)

Tehlikeli

1324

Karışık iplik ve dokuma fabrikaları (herhangi 

bir maddeden %75 veya daha fazla nispette 

ihtiva eden dokumalar kendi gruplarında tasnif 

olunur.) 

13.20.23 Dokuma yoluyla imitasyon kürk kumaş imalatı Tehlikeli

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

13.10.12 Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi Tehlikeli

13.10.13 Yün ve tiftik elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi Tehlikeli

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

13.10.10 Doğal ipeğin bükülmesi ve iplik haline getirilmesi Tehlikeli

1415 Şapka ve kasket imalatı 1419
Diğer giyim eşyalarının ve giysi 

aksesuarlarının imalatı
14.19.07

Şapka, kep, başlık, kasket, tabla ve el manşonları ile bunların parçalarının imalatı (kürkten şapka ve başlıklar 

dahil, bebekler için olanlar hariç)
Az Tehlikeli

1416 Terziler (hususi dikişler) 1413 Diğer Dış Giyim  Eşyaları İmalatı 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)
Az Tehlikeli

1513 Kürkün İşlenmesi ve Boyanması 1511
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)

Çok Tehlikeli

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)

Çok Tehlikeli

15.11.11
Kürklü derinin ve postların kazınarak temizlenmesi, kırkılması, tüylerinin yolunması ve ağartılması (postlu 

derilerin terbiyesi dahil)
Çok Tehlikeli

1011 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)
Tehlikeli

Diğer dokumalar 
1310

Tekstil elyafının hazırlanması ve 

bükülmesi

1519
Çiğ deri kurutma ve bağırsak işleme yerleri      ( 

sucuk bumbar hariç)

1511
Derinin tabaklanması ve işlenmesi; 

kürkün işlenmesi ve boyanması

Çırçır fabrikası

1320 Pamuklu dokuma 

1320 Dokuma

1322 Kamgarn dokuma 

1323 İpekli dokuma 

1329

1311
Doğal ve sentetik yün elyafının hazırlanması ve 

eğrilmesi 

1310
Tekstil Elyafının Hazırlanması ve 

Bükülmesi

"şerit kaytan, kordela gibi ufak tuhafiye eşyası imali"

1396
Diğer teknik ve endüstriyel 

tekstillerin imalatı

0897
Müstakilen yapılan maden ve curuf temizleme, 

ayıklama işleri. 

0729
Diğer demir dışı metal cevherleri 

madenciliği

1063
Bulgur, bakliyat ve sebze unları ve bunlara 

benzeyen diğer gıda maddeleri imalatı 
1061

Öğütülmüş Hububat ve Sebze 

Ürünleri İmalatı
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0896
Alelümum ( Genel olarak) maden arama işleri 

(Petrol ve tabii gaz arama işleri hariç) 
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1625

Ağaç mantarı ürünleri imalatı; saz, saman ve 

benzeri malzemelerden örülerek yapılan 

ürünlerin imalatı

1629

Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantar, 

saz, saman ve benzeri örme 

malzemelerinden yapılmış ürünlerin 

imalatı

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

eşyaların imalatı
Az Tehlikeli

18.12.05 Serigrafi faaliyetleri Tehlikeli

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

1330 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi 13.30.03 Kumaş ve tekstil ürünlerine baskı yapılması hizmetleri (giyim eşyası dahil) Tehlikeli

9003 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri 90.03.09
Yazar, bestekar, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, vb. bireysel sanatçıların faaliyetleri 

(hakkakçılık, hattatçılık, eşya ve motif süslemeciliği (tezyinatçılık) dahil)
Az Tehlikeli

3299
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer 

imalatlar
32.99.15 Suni balmumu ile suni mumların ve müstahzar mumların imalatı Tehlikeli

3250
Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve 

gereçlerin imalatı
32.50.06

Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik tedavisinde kullanılan çimento, jel preparat, steril 

adhezyon bariyeri, dikiş malzemesi (katgüt hariç), doku yapıştırıcısı, laminarya, emilebilir hemostatik, vb. imalatı
Tehlikeli

2041
Sabun ve deterjan ile temizlik ve 

parlatıcı maddeler imalatı
20.41.01

Kapalı alanlar için kokulu müstahzarlar ve koku gidericiler ile suni mumların imalatı (kişisel kullanım için olanlar 

hariç)
Tehlikeli

2055 Kibrit imali 2051 Patlayıcı Madde İmalatı 20.51.23 Kibrit imalatı Çok Tehlikeli

2362 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı 23.62.01 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı (kartonpiyer, levhalar, panolar, paneller, vb.) Tehlikeli

2369
Beton, alçı ve çimentodan yapılmış 

diğer ürünlerin imalatı
23.69.01 Başka yerde sınıflandırılmamış alçı ve alçı esaslı bileşenlerden ürünlerin imalatı Tehlikeli

2352 Kireç ve alçı imalatı 23.52.02 Sönmüş alçıtaşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı Çok Tehlikeli

33.20.33 Tarımsal amaçlı sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu Tehlikeli

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

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

kurulumu
Tehlikeli

33.20.36 Metallerin işlenmesinde, kesilmesinde ve şekillendirilmesinde kullanılan makinelerin kurulum hizmetleri Tehlikeli

33.20.37 Metalürji için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri Tehlikeli

33.20.38 Maden, taşocağı ve inşaatlarda kullanılan makinelerin kurulumu Tehlikeli

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

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

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

33.20.42 Sanayi fabrikalarında cam ve seramik boruların ve hatların kurulumu Tehlikeli

33.20.43 Değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu Tehlikeli

33.20.44 Metal muhafaza tanklarının ve sarnıçların kurulumu Tehlikeli

33.20.45 Sanayi tipi ısıtma, iklimlendirme ve soğutma cihaz ve ekipmanlarının kurulumu Tehlikeli

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)
Tehlikeli

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

hizmetleri
Tehlikeli

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

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

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))

Tehlikeli

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)

Tehlikeli

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)

Tehlikeli

33.20.54 Sanayi fırınlarının ve ocak brülörlerinin (ocak ateşleyicilerinin) kurulumu Tehlikeli

33.20.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer sanayi makine ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri (matbaa makineleri ve 

çimento imalatında kullanılan makilerin kurulumu dahil)
Tehlikeli

2827 Tornacılık ve tesviyecilik 2562
Metallerin Makinede İşlenmesi ve 

Şekil Verilmesi
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)
Tehlikeli

3109 Diğer Mobilyaların İmalatı 31.09.02
Sandalyelerin, koltukların vb. döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerin yapılması (büro ve ev mobilyalarının yeniden 

kaplanması hariç)
Tehlikeli

9524
Mobilyaların ve ev döşemelerinin 

onarımı
95.24.01

Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı (büro ve ev mobilyalarının yeniden döşenmesi, kaplanması, onarımı ve 

yenilenmesi dahil, halı ve kilim onarımı hariç)
Tehlikeli

4520
Motorlu kara taşıtlarının bakım ve 

onarımı
45.20.04 Motorlu taşıtların koltuk ve döşemelerinin bakım ve onarımı Tehlikeli

3901 Bataklık kurutma işleri 4312 Şantiyenin hazırlanması 43.12.01

Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması, 

dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler) 

(madencilik için yapılanlar hariç)

Çok Tehlikeli

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

imalatı
Az Tehlikeli

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
Tehlikeli

23.19.04
Küçük cam eşya imalatı (biblo, vb. süs eşyası, boncuklar, imitasyon inciler/taşlar, imitasyon mücevherler, vb. 

dahil)
Tehlikeli

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

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

23.70.02
Doğal taşlardan, mermerden, su mermerinden, travertenden, kayağantaşından süs eşyası imalatı (lületaşı, 

kehribar, vb.nden olanlar dahil)
Tehlikeli

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)
Tehlikeli

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)
Çok Tehlikeli

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

adi metallerden olanlar dahil)
Tehlikeli

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)
Tehlikeli

32.13.01 İmitasyon takılar ve ilgili eşyaların imalatı Tehlikeli

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

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

3299
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer 

imalatlar
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)
Tehlikeli

2829
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer 

genel amaçlı makinelerin imalatı
28.29.19

Seviye tespit aletleri (nivolar), ölçü çubukları, mezura, çelik metre ve cetveller ile elle kullanılan diğer ölçü 

aletlerinin imalatı
Tehlikeli

3293
Suni çiçekçilik, işlemecilik, sırmacılık ve 

bunlara benzer tezyini mahiyette diğer el işleri.
3299

Başka Yerde Sınıflandırımamış 

Diğer İmalatlar 
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)
Tehlikeli

4212 Demir yolları ve metroların inşaatı 42.12.01 Demir yolları ve metroların inşaatı (bakım ve onarımı dahil) Çok Tehlikeli

4213 Köprüler ve tünellerin inşaatı 42.13.02 Tünel inşaatı Çok Tehlikeli

3292
Mürekkepli ve kurşun kalemler, cetvel tahtası, 

tampon vesair büro eşyası imalatı

4214 Demir yolu, tünel ve yer altı tamiratı

3104 Döşemecilik

3219 Süs eşyaları imalatı

3213
İmitasyon (taklit) mücevherler ve 

benzeri ürünlerin imalatı

3212
Mücevher ve  benzeri eşyaların 

imalatı

3299
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer 

imalatlar

2353
Alçı taşı istihracından ayrı olarak işletilen alçı 

tozu ve alçıdan eşya imali. 

2826
Montaj işleri ( imalat yapmaksızın makine ve 

tesisat montajı)
3320

Sanayi Makine ve Ekipmanlarının 

Kurulumu

1815

Diğer baskı ve hakkaklık işleri (tabaklar ve 

diğer eşya üzerine baskı, hakkaklık ve işleme 

yapılması gibi) 

1812 Diğer Matbaacılık

2054 Her nevi mum imali
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4223 Dekovil ve tranvay yolu inşaat ve tamiratı 4212 Demir yolları ve metroların inşaatı 42.12.01 Demir yolları ve metroların inşaatı (bakım ve onarımı dahil) Çok Tehlikeli

4292 İskele, liman,mendirek inşaat ve tamiratı 4291 Su Projeleri İnşaatı 42.91.01
Kıyı ve liman inşaatları ve ilgili hidromekanik yapıların inşaatı (su yolları, liman ve yat limanları, kıyı 

düzenlemeleri, iskele ve rıhtımlar, dalgakıranlar, kanallar vb. yapılar)
Çok Tehlikeli

42.22.01
Uzun mesafe elektrik hatlarının inşaatı (uzun mesafe yüksek gerilim elektrik iletim hatları ile uzun mesafe yer 

üstü/altı veya deniz altı iletim hatları)
Çok Tehlikeli

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

istasyonları vb.)
Çok Tehlikeli

42.22.05 Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı Çok Tehlikeli

4299

Başka yerde sınıflandırılmamış bina 

dışı diğer yapılara ait projelerin 

inşaatı

42.99.04 Doğalgaz işleme tesisleri inşaatı Çok Tehlikeli

42.21.01
Akışkanlar için uzun mesafe boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su ve diğer ürünlerin 

taşımacılığına yönelik karada ve deniz altında uzun mesafe boru hattı)
Çok Tehlikeli

42.21.05
Akışkanlar için kısa mesafe (yerel) boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su, 

kanalizasyon, sıcak su, buhar ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik kısa mesafe boru hattı)
Çok Tehlikeli

4321 Elektrik tesisatı 43.21.01

Bina ve bina dışı yapıların (ulaşım için aydınlatma ve sinyalizasyon sistemleri hariç) elektrik tesisatı, kablolu 

televizyon ve bilgisayar ağı tesisatı ile konut tipi antenler (uydu antenleri dahil), elektrikli güneş enerjisi 

kollektörleri, elektrik sayaçları, yangın ve hırsızlık alarm sistemleri vb. kurulumu

Çok Tehlikeli

4933 Tünel işletmesi 5221
Kara taşımacılığını destekleyici 

hizmet faaliyetleri
52.21.08 Otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği Az Tehlikeli

4934
Hayvan arabaları ve hayvanlarla yapılan yük 

nakliyatı
4941 Karayolu ile yük taşımacılığı 49.41.07

Karayolu ile insan veya hayvan tarafından çekilen taşıtlarla yük taşımacılığı (tornet, at arabası vb. ile yük 

taşımacılığı)
Az Tehlikeli

4935 Teleferik işletmesi 4939

Başka yerde sınıflandırılmamış kara 

taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu 

taşımacılığı

49.39.90
Kablolu trenler (füniküler), teleferikler ve telesiyejler (şehir içi, banliyö veya metropol transit sistemlerin parçası 

olanlar hariç) ve diğer şoförlü taşıtlarla başka yerde sınıflandırılmamış kara yolu yolcu taşımacılığı
Tehlikeli

49.31.01
Demir yolu, metro, tramvay, vb. ile şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (şehir içi ve banliyö taşımacılığının 

parçası olan füniküler, teleferik, vb. dahil)
Az Tehlikeli

49.31.04 Halk otobüsü/otobüs ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı Az Tehlikeli

49.31.05
Belediye otobüsü ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (belediyenin sağladığı havaalanı otobüsü 

dahil)
Az Tehlikeli

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

49.31.90
Kara yolu taşımacılığı ile yapılan diğer şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (troleybüs, vb. dahil, halk otobüsü, 

minibüs, belediye otobüsü ile havaalanı otobüsü hariç) (belirlenmiş güzergahlarda)
Az Tehlikeli

5011
Gemi tahmil ve tahliye işleri (su üzerinde, iskele 

veya rıhtımda) 
5224 Kargo Yükleme Boşaltma Hizmetleri 52.24.08

Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri (konteyner yükleme boşaltma hizmetleri 

dahil)
Tehlikeli

52.22.08
Deniz ve kıyı suları ile iç sularda kılavuzluk ve rıhtıma yanaştırma faaliyetleri (geminin havuzlanması ve 

havuzdan çıkarılması dahil)
Tehlikeli

52.22.10
Deniz ve kıyı suları ile iç sularda gemi kurtarma ve tekrar yüzdürme faaliyetleri (zor durumdaki gemilerin 

çekilmesi, bu gemilerin ve kargolarının kurtarılması vb.)
Tehlikeli

5013 Dalgıç gemilerinde yapılan bütün işler. 
Doğrudan karşılığı 

bulunmamaktadır.
???

Bir girişime bağlı olarak yapılıyorsa, bu yardımcı faaliyet olacağından, ana faaliyet amaçlanan ve temel olarak 

yapılan faaliyet olacaktır.

50.10.12
Deniz ve kıyı sularında yolcu gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (gezinti tekneleri 

dahil)
Tehlikeli

50.10.13
Kıyı sularında yolcuların feribotlarla, kruvaziyer gemilerle ve teknelerle taşınması (deniz otobüsleri işletmeciliği 

dahil, uluslararası denizler ile göl ve nehirlerde yapılanlar hariç)
Tehlikeli

50.10.14 Deniz ve kıyı sularında yat işletmeciliği Az Tehlikeli

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

50.10.16 Uluslararası denizlerde yolcuların gemilerle taşınması Tehlikeli

50.10.90 Deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı (deniz taksi vb. dahil) Tehlikeli

50.20.17 Uluslararası sularda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç) Çok Tehlikeli

50.20.18 Uluslararası sularda dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç) Tehlikeli

50.20.19
Uluslararası sularda ve kabotaj hattında çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, petrol kulelerinin 

vb.nin taşınması) (iç sular hariç)
Tehlikeli

50.20.20 Uluslararası sularda frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması Tehlikeli

50.20.21 Uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması Tehlikeli

50.20.22
Uluslararası sularda ve kabotaj hattında yük taşımacılığı gemilerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (iç sular 

hariç)
Tehlikeli

50.20.23
Uluslararası sularda diğer dökme sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların 

ve kimyasalların taşınması hariç)
Tehlikeli

50.20.24 Uluslararası sularda gazların tanker gemilerle taşınması Çok Tehlikeli

50.20.25
Kabotaj hattında ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç) (iç 

sular hariç)
Çok Tehlikeli

50.20.26 Kabotaj hattında dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç) Tehlikeli

50.20.27 Kabotaj hattında frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması (iç sular hariç) Tehlikeli

50.20.28 Kabotaj hattında çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması (iç sular hariç) Tehlikeli

50.20.29
Kabotaj hattında diğer sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve 

kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç)
Tehlikeli

50.20.30 Kabotaj hattında gazların tanker gemilerle taşınması (iç sular hariç) Çok Tehlikeli

50.20.90 Uluslararası sularda yapılan diğer yük taşımacılığı Tehlikeli

50.20.91 Kabotaj hattında yapılan diğer yük taşımacılığı (iç sular hariç) Tehlikeli

50.30.08 İç sularda yolcu taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) (gezinti amaçlı olanlar dahil) Tehlikeli

50.30.09 İç sularda yolcu taşıma gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması Tehlikeli

50.40.05 İç sularda yük taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) Tehlikeli

50.40.07
İç sularda yük taşıma gemi ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması hizmetleri (nehir, kanal ve göllerde, 

vb.)
Tehlikeli

50.40.08
İç sularda çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, şamandıraların vb.nin taşınması) (nehir, kanal ve 

göllerde, vb.)
Tehlikeli

52.22.06
Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilmesi (limanların, iskelelerin, rıhtımların, su 

yolu havuzlarının, deniz terminallerinin vb. işletilmesi) (deniz feneri, fener dubası vb. işletilmesi hariç)
Tehlikeli

52.22.07
Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak deniz feneri, fener dubası, fener gemisi, şamandıra, kanal işaretleri vb. 

seyir yardımcıları ile verilen hizmet faaliyetleri
Az Tehlikeli

52.22.08
Deniz ve kıyı suları ile iç sularda kılavuzluk ve rıhtıma yanaştırma faaliyetleri (geminin havuzlanması ve 

havuzdan çıkarılması dahil)
Tehlikeli

52.22.10
Deniz ve kıyı suları ile iç sularda gemi kurtarma ve tekrar yüzdürme faaliyetleri (zor durumdaki gemilerin 

çekilmesi, bu gemilerin ve kargolarının kurtarılması vb.)
Tehlikeli

52.22.90 Su taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler Tehlikeli

51.10.01 Hava yolu yolcu taşımacılığı (tarifeli olanlar) Tehlikeli

51.10.02 Hava yolu yolcu taşımacılığı (turistik ve gezi amaçlı olanlar ile tarifesiz olanlar) (hava taksi taşımacılığı dahil) Tehlikeli

51.10.03 Hava yolu yolcu taşıma araçlarının mürettebatıyla birlikte kiralanması Tehlikeli

5121 Hava yolu ile yük taşımacılığı 51.21.17 Hava yolu ile yük taşımacılığı Tehlikeli

52.23.03 Havaalanı yer hizmet faaliyetleri (kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri hariç) Tehlikeli

52.23.04
Havaalanı işletmeciliği (uçak pisti işletme, yolcu terminali ve havayolu şirketlerinin kendi bilet satış hizmetleri 

dahil; havaalanı yer hizmetleri ve bilet acentelerinin faaliyetleri hariç)
Az Tehlikeli

52.23.06
Hava trafik kontrol hizmetleri (havaalanında yer alan kule ve radar istasyonları tarafından sağlanan hizmetler 

dahil)
Tehlikeli

8532 Teknik ve mesleki orta öğretim 85.32.15 Ticari sertifika veren havacılık, yelkencilik, gemicilik, vb. kursların faaliyetleri Tehlikeli

9312 Spor kulüplerinin faaliyetleri 93.12.90 Diğer spor kulüplerinin faaliyetleri (golf, bovling, satranç, kayak, buz pateni, vb. kulüpleri) Az Tehlikeli

9499
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer 

üye olunan kuruluşların faaliyetleri
94.99.19 Havacılığın geliştirilmesine yönelik üyelik gerektiren kuruluş ve derneklerin faaliyetleri Az Tehlikeli

5211
Uçaklarda yapılan bütün işler (Havacılık 

kulüpleri dahil)

5110 Hava yolu ile yolcu taşımacılığı

52.23
Hava yolu taşımacılığını destekleyici 

hizmet faaliyetleri

5030 İç sularda yolcu taşımacılığı

5040 İç sularda yük taşımacılığı

5222
Su yolu taşımacılığını destekleyici 

hizmet faaliyetleri

5012 Kurtarma gemilerinde yapılan bütün işler. 5222
Suyolu Taşımacılığını Destekleyici 

Hizmet Faaliyetleri

5019
Motorlu ve motorsuz küçük deniz vasıtaları ile 

yüzer vinçlerde yapılan diğer bütün işler 

5010
Deniz ve kıyı sularında yolcu 

taşımacılığı

5020
Deniz ve kıyı sularında yük 

taşımacılığı

4222
Elektrik ve telekomünikasyon için 

hizmet projelerinin inşaatı

4221
Akışkanlar için hizmet projelerinin 

inşaatı

4936 Şehir içi otobüs ve dolmuş taşımacılığı 4931
Kara taşımacılığı ile Yapılan Şehir 

İçi ve Banliyö Yolcu Taşımacılığı

4323
Bina dışı elektrik, gaz, telgraf, telefon tesisatı ve 

havai hat payplan inşaat, tamirat ve bakım işleri 
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69.10.01 Bilirkişi faaliyetleri (hukuki konularda) Az Tehlikeli

69.10.02 Hukuk müşavirliği Az Tehlikeli

69.10.03 Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri (avukatlık faaliyetleri) Az Tehlikeli

69.10.04
Diğer hukuki hizmet faaliyetleri (patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, varlıkların tasviyesi vb. 

danışmanlık ve diğer yasal hizmetler)
Az Tehlikeli

69.10.07 Noterlik faaliyetleri Az Tehlikeli

69.10.08 Sosyal güvenlik müşavirlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli

69.10.09
Hukuki arabuluculuk ve uzlaştırma faaliyetleri (işgücü ve yönetim arasında, işletmeler arasında veya şahıslar 

arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümü için tahkim veya arabuluculuk hizmetleri)
Az Tehlikeli

56.30.02
Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler (içecek ağırlıklı hizmet veren), meyve suyu salonları ve çay 

bahçelerinde içecek sunum faaliyeti
Az Tehlikeli

56.30.03 Lokallerde içecek sunum faaliyeti (alkollü-alkolsüz) Az Tehlikeli

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

56.30.05
Gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kokteyl salonları, vb. yerlerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-

alkolsüz)
Tehlikeli

56.30.06 Trenlerde ve gemilerde işletilen barların faaliyetleri (alkollü-alkolsüz) Az Tehlikeli

56.30.08 Boza, şalgam ve sahlep sunum faaliyeti Az Tehlikeli

56.30.90 Seyyar içecek satanlar ile diğer içecek sunum faaliyetleri Az Tehlikeli

8122
Diğer Bina ve Endüstriyel Temizlik 

Faaliyetleri
81.22.01

Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri (binaların dışı, pencere, baca, fırın, kalorifer kazanı, havalandırma 

kanalı, egzoz ünitesi, sanayi makinesi temizliği vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri)
Çok Tehlikeli

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

hariç)
Çok Tehlikeli

81.29.90
Diğer temizlik faaliyetleri (yüzme havuzları, tren, otobüs, uçak, tanker, plaj ve şişelerin temizlenmesi ile 

dezenfekte faaliyetleri dahil, oto yıkama hariç)
Çok Tehlikeli

9606 Halı yıkama ve temizleme işleri 9601
Tekstil ve kürk ürünlerinin 

yıkanması ve (kuru) temizlenmesi
96.01.02 Halı ve kilim yıkama hizmetleri Az Tehlikeli

9605
Baca ve cam temizleyicileri, haşerat, itlaf ve 

dezenfeksiyon işleri ) 
8129 Diğer Temizlik Faaliyetleri

6911 Noterler 6910 Hukuk faaliyetleri

9322
Pavyon, bar, gazino, dansing, diskotek, kulüp, 

çay bahçesi işletme faaliyetleri
5630 İçecek Sunum Hizmetleri


