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10 
TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR

Sınıf Alt Sınıf Tanım 
    Kooperatifçilik faaliyetleri
    Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcı hizmet faaliyetleri

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

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

45.11   Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti
45.19   Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti
45.31   Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti
45.32   Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti

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

  45.40.03 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının 
belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti

  45.40.04 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin toptan ticareti

  45.40.05 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının 
toptan ticareti 

  45.40.06 
Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve 
aksesuarlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan 
ticareti 

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

46.11   Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil 
hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılar

46.12   Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel 
kimyasalların satışı ile ilgili aracılar

46.13   Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar

46.14   Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı 
ile ilgili aracılar

46.15   Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili 
aracılar

46.16   Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili 
aracılar

46.17   Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar
46.18   Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar 
46.19   Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar
46.21   Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti 
46.22   Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti
46.23   Canlı hayvanların toptan ticareti
46.24   Ham deri, post ve deri toptan ticareti
46.31   Meyve ve sebzelerin toptan ticareti
46.32   Et ve et ürünlerinin toptan ticareti

46.33   Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan 
ticareti

46.34   İçecek toptan ticareti
46.35   Tütün ürünlerinin toptan ticareti
46.36   Şeker, çikolata ve şekerleme toptan ticareti
46.37   Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti

46.38   Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dâhil diğer gıda maddelerinin 
toptan ticareti

46.39   Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda, içecek ve 
tütün toptan ticareti

46.41   Tekstil ürünlerinin toptan ticareti
46.42   Giysi ve ayakkabı toptan ticareti
46.43   Elektrikli ev aletleri toptan ticareti
46.44   Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti 
46.45   Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti
46.46   Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti



46.47   Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti
46.48   Saat ve mücevher toptan ticareti
46.49   Diğer ev eşyalarının toptan ticareti
46.51   Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan ticareti

46.52   Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve parçalarının 
toptan ticareti 

46.61   Tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarının 
toptan ticareti 

46.62   Takım Tezgâhlarının toptan ticareti
46.63   Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti

46.64   Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan 
ticareti 

46.65   Büro mobilyalarının toptan ticareti
46.66   Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti
46.69   Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti

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

46.72   Metallerin ve metal cevherlerinin toptan ticareti
46.73   Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti

46.74   Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan 
ticareti 

46.75   Kimyasal ürünlerin toptan ticareti
46.76   Diğer ara ürünlerin toptan ticareti
46.77   Atık ve hurda toptan ticareti
46.90   Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret

47.11   Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya 
tütün ağırlıklı perakende ticaret

47.19   Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer 
perakende ticaret 

47.21   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze 
perakende ticareti 

47.22   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin 
perakende ticareti 

47.24   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu 
mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti

47.25   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende 
ticareti

47.26   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin 
perakende ticareti

47.29   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin 
perakende ticareti

47.41   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre 
donanımlarının ve yazılım programlarının perakende ticareti 

47.42   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon 
teçhizatının perakende ticareti

47.43   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü 
cihazlarının perakende ticareti

47.51   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri 
perakende ticareti

47.52   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat, boya ve cam 
perakende ticareti

47.54   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin 
perakende ticareti

47.59   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma 
teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti

47.61   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende 
ticareti

47.62   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye 
ürünlerinin perakende ticareti

47.63   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video 
kayıtlarının perakende ticareti

47.64   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin 
perakende ticareti

47.65   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların 
perakende ticareti

47.71   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının 
perakende ticareti

47.72   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri 
eşyaların perakende ticareti

47.73   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin 
perakende ticareti



47.75   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel 
bakım malzemelerinin perakende ticareti

47.77   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher 
perakende ticareti 

47.78   Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların 
perakende ticareti 

47.79   Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret

47.81   Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri 
perakende ticareti 

47.82   Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve 
ayakkabı perakende ticareti

47.89   Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende 
ticareti 

47.91   Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret

47.99   Mağazalar, Tezgâhlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer 
perakende ticaret 

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

  49.41.06 Şoförü ile birlikte kamyon ve diğer motorlu yük taşıma araçlarının 
kiralanması 

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

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

  50.30.09 İç sularda yolcu taşıma gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla 
birlikte kiralanması 

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

  51.10.03 Hava yolu yolcu taşıma araçlarının mürettebatıyla birlikte 
kiralanması 

  52.29.01 Deniz yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri
  52.29.02 Uluslararası deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
  52.29.03 Hava yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
  52.29.04 Gümrük komisyoncularının faaliyetleri
  52.29.06 Kara yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri

52.29.07 Kara yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri
52.29.09 Gümrük müşavirliği

  52.29.11 Taşıma belgelerinin ve irsaliyelerin düzenlenmesi ve tedarik 
edilmesi

52.29.13 Hava yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri
52.29.14 Demir yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
52.29.15 Demir yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri

  52.29.16 Taşınan malların kasalardan, sandıklardan vb.lerinden çıkarılması, 
numune alınması, incelenmesi vb. faaliyetler

52.29.18 Kabotaj hattı deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri 
59.11   Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri 
59.12   Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası 

faaliyetleri
59.13   Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri 

59.20.03 Orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için lisanslama faaliyetleri 
61.90.05 İnternet kafelerin faaliyetleri
61.90.07 Telekomünikasyon hizmeti yeniden satıcılarının faaliyetleri 

62.01   Bilgisayar programlama faaliyetleri
62.02   Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
62.03   Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.09   Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
63.11   Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler
63.99   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri 

64.92.04 Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri

  66.19.06 Esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık 
faaliyetleri

68.10   Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması

68.20   Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya 
işletilmesi

68.31   Gayrimenkul acenteleri

68.32   Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün 
yönetilmesi

69.10   Hukuk faaliyetleri
69.20   Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı 
70.10   İdare merkezi faaliyetleri



70.21   Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
70.22   İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri
71.11   Mimarlık faaliyetleri 

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

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

  71.20.10 Ürünlerin ruhsatlandırılması faaliyetleri (tüketim malları, motorlu 
kara taşıtları, uçaklar, ilaçlar vb.)

72.19   Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel 
geliştirme faaliyetleri

72.20   Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel 
geliştirme faaliyetleri

73.11   Reklam ajanslarının faaliyetleri

73.12   Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya 
sözleşmeye dayalı olarak satışı

73.20   Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
74.10   Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri

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

  74.20.25 Hava ve su altı fotoğrafçılığı faaliyetleri

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

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

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

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

74.30   Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri

74.90   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik 
faaliyetler

77.11   Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması ve leasingi 
77.12   Kamyonların kiralanması ve leasingi
77.21   Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.22   Video kasetlerin ve disklerin kiralanması

77.29   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının 
kiralanması ve leasingi

77.31   Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi 
77.32   Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların 

kiralanması ve leasingi

77.33   Büro makine ve ekipmanlarının (bilgisayarlar dâhil) kiralanması ve 
leasingi

77.34   Suyolu taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi 
77.35   Hava taşımacılığı kiralanması ve leasingi

77.39   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, ekipman ve eşyaların 
kiralanması ve leasingi

77.40   Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (Telif hakkı 
alınmış olan çalışmalar hariç)

78.10   İş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.20   Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.30   Diğer insan kaynaklarının sağlanması
79.11   Seyahat acentesi faaliyetleri
82.11   Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri

82.19   Fotokopi çekme, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro 
destek hizmetleri

82.20   Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
82.30   Kongre ve ticari gösteri organizasyonu
82.91   Tahsilât daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri
82.92   Paketleme faaliyetleri

82.99.04 Trafik müşavirliği
82.99.05 Harfi harfine raporlama ve stenografi kayıt faaliyetleri

  82.99.06 Telefona dayalı destek faaliyetleri (telefon cevaplama ve 
uyandırma hizmetleri)



  82.99.07 Barkodlama faaliyetleri (paketleme faaliyeti dışındakiler)
  82.99.08 İş takipçiliği faaliyeti 

  82.99.90 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iş destek hizmet faaliyetleri 
(borcu ödenmeyen malların geri alınması, indirim kuponu dağıtım 
hizmetleri, park sayacından paraların toplanması ve diğer iş destek 
hizmetleri) 

85.10   Okul öncesi eğitim 
85.20   İlköğretim 
85.31   Genel ortaöğretim 
85.32   Teknik ve mesleki orta öğretim
85.41   Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan eğitim
85.42   Yükseköğretim 
85.51   Spor ve eğlence eğitimi
85.52   Kültürel eğitim 
85.53   Sürücü kursu faaliyetleri
85.59   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim
85.60   Eğitimi destekleyici faaliyetler

88.99   Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın 
verilen diğer sosyal yardım hizmetleri

  90.03.09 
Yazar, bestekar, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru 
sanatçısı, vb. bireysel sanatçıların faaliyetleri (hakkakçılık, 
hattatçılık, eşya ve motif süslemeciliği (tezyinatçılık) dâhil)

  90.03.12 Tablo, gravür vb. sanat eserlerinin restorasyonu (müzelerde ve özel 
koleksiyonlarda yer alan eserlerin restorasyonu dâhil)

91.01   Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri
91.02   Müzelerin faaliyetleri
91.03   Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi

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

94.11   İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri
94.12   Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri
94.20   Sendika faaliyetleri
94.91   Dini kuruluşların faaliyetleri
94.92   Siyasi kuruluşların faaliyetleri

94.99   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların 
faaliyetleri

96.02   Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri
96.09.01 Ayakkabı boyama hizmetleri
96.09.04 Genel tuvaletlerin işletilmesi faaliyeti
96.09.09 Tanıştırma bürolarının ve evlendirme ajanslarının hizmetleri 
96.09.15 Şecere bulma faaliyetleri

  96.09.16 
Jeton ile çalışan kişisel hizmet makinelerinin işletilmesi faaliyetleri 
(jetonlu makinelerle vesikalık fotoğraf, emanet dolapları, tartı, 
tansiyon ölçümü vb. hizmetler dâhil, oyun ve kumar makineleri ile 
çamaşırhane hizmetleri hariç)

96.09.18 Arzuhalcilerin faaliyetleri

  96.09.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri (dövme 
vb.)

97.00   Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının 
faaliyetleri

98.10   Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak 
üretilen ayrım yapılmamış mallar

98.20   Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak 
üretilen ayrım yapılmamış hizmetler

99.00   Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri

 


