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1) NACE Kodu Nedir?
NACE sınıflaması, Avrupa Birliği’nde 1970’ten itibaren üretilen istatistiklerde ekonomik faaliyet sınıflamalarını göstermekte kullanılmış ve “Nomenclature des Activites Economiques dans la Communaute Europeenne” baş harflerinden oluşan kısaltma bir isimdir. Farklı sürümleri yayımlanan NACE’nin en son sürümü
NACE Rev.2, 2007 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
NACE Sınıflamasının yapısı:
Seviye 1: 21 kısım, A’dan U’ya kadar alfabetik harflerle tanımlanmıştır.
Seviye 2: 88 bölüm, iki haneli numerik kodlarla tanımlanmıştır. (01’den 99’a kadar.)
Seviye 3: 272 grup, üç haneli numerik kodlarla tanımlanmıştır. (01.1’den 99.0’a kadar.)
Seviye 4: 615 sınıf, dört haneli numerik kodlarla tanımlanmıştır. (01.11’den 99.00’a kadar.)
Bir NACE kodu, istatistiki iş kayıtlarında bulunan her bir birim (gerçek ve tüzel kişiler, iş yeri vb.) ile temel
ekonomik faaliyetine göre ilişkilendirilir. Ana faaliyet, birimin katma değerine en fazla katkıyı yapan faaliyettir. Bir işletme sadece bir ekonomik faaliyet gerçekleştiriyorsa, bu faaliyeti açıklayan NACE kodu işletmenin
ana faaliyet kodu olacaktır. Eğer işletme birden çok ekonomik faaliyet yürütüyorsa, ana faaliyetin belirlenmesinde ilgili dokümanlarda belirtilen yöntemler kullanılır.
NACE Rev.2’nin Yönetmeliği (Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 20.12.2006 tarihli ve 1893/2006 numaralı Yönetmeliği) Üye Devletlerin NACE Rev.2’den türetilmiş olan ulusal bir versiyonunu ulusal amaçlar
için kullanmalarına izin verir. Fakat bu ulusal versiyonlar, NACE Rev.2’de belirtilen yapısal ve hiyerarşik
çerçeveye uymak zorundadırlar. Buradan hareketle Türkiye’de de NACE Altılı kod adını verdiği ulusal versiyon üretilmiştir.

2) NACE Altılı Kod Nedir?
İşletmelerin faaliyetlerinin belirlenmesinde Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından geliştirilen NACE Rev.2 ekonomik faaliyet sınıflaması temel alınmıştır. NACE Rev.2 sınıflamasının var olan dört
basamaklı faaliyet sınıflarının çok geniş kapsamlı bulunmasından dolayı kurumlar tarafından faaliyet sınıflarının alt kategorilere ayrıştırılması talep edilmiş, kurum ve kuruluşların uluslararası sınıflamalara geçişini
sağlamak ve aynı zaman kurumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için NACE Rev.2’nin sınıf kodlarına 2 hane
daha eklenmesiyle altı haneli alt kategorileri tanımlanmıştır.
NACE Rev.2’ye dayalı olarak oluşturulan 6 basamaklı ekonomik faaliyet sınıflaması (NACE Rev.2-Altılı),
2010 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in yanı sıra, o dönemki isimleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yanı sıra Gelir
idaresi Başkanlığı (GİB), Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun (TESK) katılımları ile kurulan bir komisyonun yaklaşık iki yıllık çalışması ile gerçekleştirilmiş ve 2012 yılından itibaren kullanıma sunulmuştur.
NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında ortaya çıkan değişiklik taleplerini değerlendirmek ve
gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla Komisyon her yıl düzenli olarak toplanmaktadır. Komisyon tarafından karara bağlanan değişikliklerin yer aldığı yeni sınıflama TÜİK tarafından sınıflama sunucusunda
(https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/) yayımlanmaktadır.
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Türkiye İstatistik Sisteminde yer alan tüm verilerin karşılaştırılması ve uluslararası standartlarda veri üretilmesinin sağlanması, aynı dilin konuşulması, ortak standartların yakalanması ve veri toplama maliyetinin
azaltılması amacıyla kurumların idari kayıtlarında ve istatistik üretim sürecindeki çalışmalarında ekonomik
faaliyetlerin sınıflandırılması gereken durumlarda NACE Rev.2 ya da NACE Rev.2 altılı sınıflamasının kullanılması gerekmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı mükelleflerin vergi incelemelerini sektörel bazda faaliyet koduna göre yapmakta;
yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ile birçok kurum ve
kuruluş kayıtlarını faaliyet kodu bazında tutmaktadır. Ülkemiz ekonomi politikalarının belirlenmesinde
ve tüm teşvikler dahil her türlü ödemeler NACE kodları dikkate alınarak yapılmaktadır.

3) Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulamalarında NACE Kodu
Gerçek ve tüzel kişiler faaliyetlerine başlamadan önce ilgili vergi dairesinde kendi kayıtlarını oluşturmak
zorundadırlar. Bu sırada vergi dairesi tarafından atanan NACE altılı kod iş yerinde yürütülen faaliyete uygun olarak verilmektedir. Şirket kuruluşlarında ticaret sicil müdürlükleri tarafından atanan NACE Altılı kod
GİB tarafından ilk NACE kodu atamasında kullanılmaktadır.
Vergi daireleri tarafından tanımlanan NACE Altılı kodları iş yerlerinin vergi levhasında yer alır ve sonradan
istenirse değiştirilebilir ya da yeni kod eklemesi yapılabilir. GİB NACE kodları vergi levhasının üzerinde FAALİYET KOD VE ADLARI bölümünde yer alır. Aşağıda örnek bir vergi levhası verilmiştir. Eğer vergi
levhası yoksa NACE kodu öğrenme işlemi interaktif vergi dairesinden vergi levhasının oluşturulması ile
yapabilirsiniz. GİB bünyesindeki NACE kodlarının online sorgulanması için https://ivd.gib.gov.tr/ adresine
bağlanılmalıdır.
Bazı kurumlar ve özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu iş yeri tescil aşamasında mükellef tarafından bildirilen
NACE kodlarının, GİB kayıtlarındaki faaliyet kodları ile uyumlu olmasını ve vergi levhasında da yer almasını istemektedirler. Eğer vergi levhasında üzerinden SGK tarafından tescil edilen iş kolu ile ilgili NACE
kodu görünmüyorsa, bağlı olunan vergi dairesinden bu NACE Altılı kodu gösterir yazı alınması gerekebilir.
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4) Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamalarında NACE Kodu
SGK iş yeri sicil numarası, iş yerinin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
kapsamına alınması üzerine Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen numaradır. Bu numara, Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliğinin 28 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre aşağıda örneği sunulan iş yeri sicil
numarası “Mahiyet- İşkolu- Ünite- Sıra No- İl- İlçe- Kontrol No” alanlarını ihtiva eden numaradır. Bu alanlarla ilgili açıklama ilgili Yönetmelik maddesinde mevcuttur. Bu numarada, iş yeri tehlike sınıfı ve NACE kodu
ile ilgili bilgiyi taşıyan kısım “İş kolu Kodu” olup, sicil numarasının tamamı düşünüldüğünde 2 ile 4 üncü
basamaklar arasında yer alır. Bu dört hane, ilgili Yönetmeliğin ekinde yer alan İş kolu Kodu Listesine göre
iş yerinin hangi iş koluna girdiğini belirtir. SGK sicil numarasında, NACE Altılı kodun yalnız ilk 4 hanesinin
yer aldığına dikkat edilmelidir.

SGK sicil numarası içerisinde yer alan iş kolu aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin
özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri,
çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak iş yeri için belirlenen tehlike grubunu da
ifade eder. Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde iş yerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından
farklı olması halinde, denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar dikkate alınarak iş yeri tehlike sınıfı yeniden
belirlenebilir.
Bazı kaynaklarda, iş yeri SGK sicil numarasının 2,3,4,5,6,7. hanelerinin 6’lı NACE kodu olduğu bilgisi
verilmekle beraber bu bilgi hatalıdır. SGK sicil numarasının 2,3,4,5. haneleri toplam dört haneli bir koda
karşılık gelmekte olup, ilgili Yönetmeliğin ekinde bulunan “İş Kolu Kodu Listesinde” yer alan işlere karşılık
gelmektedir. Bu liste tehlike sınıfları listesi ile tam olarak örtüşmemektedir, ancak SGK sicil numarasından
elde edilen 4 haneli kod tehlike sınıfları listesinde ana başlıklara karşılık gelmektedir. Bazı iş kollarında ise
alt başlıklarda ana başlığa göre tehlike sınıfı farklı olabilmektedir. Bu nedenle tehlike sınıfının belirlenmesinde en sağlıklı yöntem iş yerinde yapılan işin karşılığını tehlike sınıfları listesinden bulmaktır.
İş yeri tehlike sınıfı, işveren yönünden pek çok yükümlülüğü (uzman hekim çalışma süreleri, vb.) etkileyen
ve mevzuata aykırılıklar sonucunda uygulanacak idari para cezası miktarını belirleyen önemli bir veridir.
Örneğin, aynı çalışan sayısına sahip biri az tehlikeli diğeri çok tehlikeli sınıfta yer alan iki iş yeri karşılaştırıldığında, idari para cezası hususunda önemli farklılıklar oluşmaktadır.
Bu nedenle iş yeri tehlike sınıfının tespiti önemli bir konudur. Tehlike sınıfının tespiti, yapılacak itiraz ve değişiklikler ile ilgili düzenleme İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde yer almaktadır.
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https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/yonetmelik/9.5.16909-Ek.xls
SGK tarafından sicil numarasında yer alan NACE kodu, GİB tarafından verilen faaliyet kodundan farklı
olarak 4 basamaklıdır. Buna karşın SGK iş kolunu temsil eden NACE Kodu ile GİB tarafından belirlenen
faaliyet kodu ilk dört basamaklarının aynı olması beklenmektedir.

5) OSB’lere Uygun NACE Kodları Hangileridir?
Bilindiği gibi yeni kurulan OSB’ler, işe başlama bildirimi belgesini doldurarak bağlı bulunduğu vergi dairesine müracaat etmektedir. Bu aşamada işe başlama bildirimi belgesine mevzuatta belirtilen belgeler eklenir.
Sonraki aşamada ise bağlı bulunulan SGK merkezine İş yeri Bildirgesi için müracaat edilir ve İş Yeri Sicil
Numarası oluşturulur. İş Yeri Sicil Numarası içerisinde OSB’nin NACE kodu da yer alır.
OSB Yönetimlerinin faaliyeti ile ilgili NACE kodu 68.32 (Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak
gayrimenkulün yönetilmesi) altında yer alan 68.32.02 (Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan
gayrimenkul yönetimi faaliyetleri (site yöneticiliği, mobil ev alanlarının, müşterek mülkiyetli konutların, devre mülklerin, ikamet amaçlı olmayan mülklerin, vb. yönetimi) altılı kodu olarak tercih edilmektedir.
OSB’nin vermekle yükümlü olduğu elektrik, su ve doğal gaz gibi hizmetler için ise, uygulama da bu hizmet
ile ilgili çalışanlar ve iş yerleri için tehlike derecesine göre ek SGK iş yeri sicil numarası alınması gerekmektedir. İlgili birimler OSB’nin alt birimleri olduğu için ayrı ayrı vergi numarası alınmasına gerek yoktur.
Ekte verilen tabloda OSB faaliyetleri için kullanılabilecek bazı NACE Altılı kodların tehlike sınıfları ile birlikte verilmektedir. Bu kodlara bağlı olarak sunulan hizmetin yerine getirilmesi için çalışanları tehlike sınıfları
da farklı olacağından ek SGK iş yeri numarasının da tanımlanması gerekecektir. Tanımlanacak SGK iş yeri
numarası bu NACE kodlarının ilk dört basamağına göre oluşacaktır.
İktisadi işletme kuran OSB yönetimleri, yeni kurdukları işletmelerin kâr amacı gütmeleri nedeniyle Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti tesis olunacağından her biri için ayrı NACE Kodu almaktadır. Ayrıca yeni bir SGK
İşyeri Sicil Numarası alması gerekecektir.
OSB yönetimine bağlı çalışanların faaliyetinin tehlike sınıfının OSB’nin esas faaliyetinin tehlike sınıfından
farklı olması durumunda OSB yönetimi iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülüklerini esas faaliyetine ait tehlike sınıfına göre yerine getirir.

6) OSB’ler Tarafından NACE Kodu Değişiklikleri ve Eklemeleri Nasıl Yapılır?
OSB’ler tarafından NACE kodu değişiklikleri veya eklemeleri GİB ve SGK’da ayrı ayrı yapılmaktadır.
Gelir İdaresi Başkanlığı Kayıtlarında Yapılması
İş yerinde ana faaliyet konusu dışında bir faaliyet olacaksa bunun için vergi dairesi NACE Altılı kodu
eklemesi yapılabilir. Faaliyet kodu eklemesi dilekçe ile bağlı olunan Vergi Dairesi’ne başvuru ile ya da
interaktif vergi dairesinden online olarak yapılabilir. İnteraktif vergi dairesinde “NACE Kodu Değişikliği
Talep Dilekçesi” oluşturarak faaliyet kodu listesinde yer alan kodlardan birisinin eklenmesi için talepte
bulunabilirsiniz.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıtlarında Yapılması
SGK’da NACE Kodlarını değiştirmek isteyen OSB’ler değişiklik taleplerini elektronik ortamda SGK’ya iletebilirler. Bu işlem için iş yeri şifresiyle SGK’nın resmî web sitesine giriş yapılarak NACE Kodu değişikliği
sayfasından yeni NACE kodunun seçilmesi gerekmektedir. Değişiklik talebinin SGK tarafından yapılacak
incelemeler sonucunda uygun görülmesi durumunda, SGK sisteminde iş yerinin NACE kodu değiştirilir.
Eğer yeni NACE kodlarının da eklenmesi isteniyorsa yine SGK web sitesi üzerinden talepte bulunulabilir.
OSB’ler farklı iş kolları için yeni kayıtlar oluşturmak ve bunlara ait SGK iş yeri numaralarını almak zorundadırlar. OSB faaliyetleri için GİB’de tanımlanan NACE Altılı kodlarının SGK kayıtlarında da gözükmesi
isteniyorsa ilave SGK sicil numaralarının da bu kodları içerecek biçimde tanımlanması için SGK’ya başvurulması gerekmektedir.
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Ek- OSB’de Yapılan İşlere Göre NACE Kodu Örnekleri
OSB Faaliyet
Konusu

İdari İşler, Bölge
Yönetim, Ofis
Çalışanları, Satın
Alma, Pazarlama,
Depolama

Eğitim, Kreş

Genel Güvenlik
Hizmetleri (Özel
Güvenlik)

NACE
Kodu
68.32.02
68.10.01

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

81.10.01

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

86.90.04

Ambulansla hasta taşıma faaliyeti (hastane dışı)

85.10.02

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

85.32.13

Özel öğretim kurumları tarafından verilen teknik ve mesleki
ortaöğretim (ortaokul/lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen Tehlikeli
eğitim hariç)

85.32.90

Mesleki amaçlı eğitim veren diğer kursların faaliyetleri

88.91.01

Çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri (engelli çocuklar için
olanlar ile bebek bakıcılığı dahil; okul öncesi eğitim faaliyetleri Az Tehlikeli
ile çocuk kulüpleri (6 yaş ve üzeri çocuklar için) hariç)

80.10.05

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

Tehlikeli

Az Tehlikeli

İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb.
sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel,
Çok Tehlikeli
işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi,
cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)
Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapıların
inşaatı (arazi iyileştirilmesi ile birlikte arazinin parsellemesi Çok Tehlikeli
dahil, iyileştirme yapılmaksızın parselleme hariç)

37.00.01

Kanalizasyon (kanalizasyon atıklarının uzaklaştırılması
ve arıtılması, kanalizasyon sistemlerinin ve atık su arıtma
Çok Tehlikeli
tesislerinin işletimi, foseptik çukurların ve havuzların
boşaltılması ve temizlenmesi, seyyar tuvalet faaliyetleri vb.)

38.11.01

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

38.21.01

Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi ve bertarafı
Tehlikeli
için depolama alanlarının işletilmesi

İmar ve Ruhsat İşleri,
Ofis Çalışanları,
71.12.90
Saha Çalışanları
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Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul
yönetimi faaliyetleri (site yöneticiliği, mobil ev alanlarının,
Az Tehlikeli
müşterek mülkiyetli konutların, devre mülklerin, ikamet
amaçlı olmayan mülklerin, vb. yönetimi)

Fen İşleri, İnşaat,
Üst Yapı Onarım
41.20.01
İşleri, Alt Yapı
Onarım İşleri,
Çevre Düzenleme
İşleri (Temizlik ve
Peyzaj), İş Makineleri 42.99.03
Operatörlüğü

Arıtma İşleri, Arıtma
Teknik İşler, Arıtma
Mekanik İşler,
Mekanik Bakım
Onarım İşleri

NACE Kodu Açıklama

Diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri
(telekomünikasyon ve yayıncılık projeleri, doğalgaz ve
Az Tehlikeli
buhar dağıtım projeleri ve diğerleri ile inşaat projelerinin
yönetimi dahil))
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OSB Faaliyet
Konusu

NACE
Kodu

NACE Kodu Açıklama

Tehlike Sınıfı

80.20.02

Başka yerde sınıflandırılmamış yangın önleme/söndürme
Çok Tehlikeli
hizmetleri

84.25.01

İtfaiye hizmetleri (hava taşıtlarıyla yapılanlar ile orman
Çok Tehlikeli
yangınlarıyla mücadele ve koruma faaliyetleri hariç)

35.11.19

Elektrik enerjisi üretimi

35.12.13

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

35.13.01

Elektrik enerjisinin dağıtımı (üretim kaynağından veya iletim
sisteminden son kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik Çok Tehlikeli
enerjisi dağıtım sisteminin işletilmesi)

35.13.02

Elektrik sayaçlarının bakım ve onarımı

35.22.01

Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı
Çok Tehlikeli
yakıtın, ana boru sistemiyle dağıtımı ve tedariki)

36.00.02

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Çok Tehlikeli

36.00.03

Su sayaçlarının bakım ve onarımı

Az Tehlikeli

42.22.04

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

47.30.01

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

82.99.02

Elektrik, gaz, su ve ısınma sayaçlarını okuma ve faturalama
Az Tehlikeli
faaliyetleri

42.22.05

Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı Çok Tehlikeli

42.22.06

Uzun mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı
(uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon Çok Tehlikeli
iletim hatları)

42.22.07

Kentsel (kısa mesafe) telekomünikasyon (iletişim) hatlarının
inşaatı (anten dahil iletim kuleleri ve trafo istasyonları ve Çok Tehlikeli
yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.)

61.10.15

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

61.10.17

Kablolu ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması

49.31.06

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

86.21.90

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

86.22.05

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

88.99.07

Barınacak yer sağlanmaksızın mesleki rehabilitasyon hizmetleri
Az Tehlikeli
(bedensel engelliler için rehabilitasyon hizmetleri hariç)

Konaklama
Hizmetleri

55.10.05

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

İş Bulma Hizmetleri

78.10.01

İş bulma acentelerinin faaliyetleri (işe girecek kişilerin seçimi
Az Tehlikeli
ve yerleştirilmesi faaliyetleri dahil)

İtfaiye Söndürme
Faaliyetleri

Elektrik, Su ve Doğal
Gaz Hizmetleri,
İşletme, Bakım
Onarım, Akaryakıt
Ticareti

İletişim Hizmetleri

Ulaştırma Hizmetleri

Sağlık, Bakım
Hizmetleri

Çok Tehlikeli

Tehlikeli

Az Tehlikeli
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