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22.|2.2020 tarih|i ve 3323 sayıh Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Desteklenecek Ekonomik
Faaliy,etler

Faaliyet Kodu
(NACE) Faalivet Adı

1 5 6,29.0l Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.)

2 96.02.02 Erkekler için kualor ve berber işletmelerinin faaliyetleri

3 96.02.03 Kadınlar için kuatör işletnıelerinin faaliyetleri

4 49,39.03 Şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kaıa yolu ile personel, öğrenci, vb
grup taşımacılığı (şehir içi personel ve okul servisleri, vb.)

5 5 6,30.02
Çay ocaklan, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler (içecek ağırlıklı
hizmet veren), meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum
faaliyeti

6 4,7.62.0|
Belirli bir mala tahsis cdilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin
perakende ticareti

7 49.32.0| Taksi ile yolcu taşımacılığı (dolmuşlar hariç)

8 49.31.06
Minibüs ve dolmuş ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı
(belirlenmiş güzergahlarda)

9 49.3 l,04 Halk otobüsüotobüs ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı

l0 4,7 .8|.02
Tezgahlar ve pazar yeıleıi vasıtasıyla sebze ve melve (taze veya
işlenmiş) (zeytin dahil) perakende ticareti (scyyar satıcılar hariç)

11 56.30.90 Seyyar içecek satanlar ile diğer içecek sunum t'aaliyetleıi

|2 82. I 9.0 ]

Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek
hizmctleri (doküman hazırlama, daktilo, sekleterya, fotokopi, ozalit
çekimi, mektup, çoğaltma vb.) (adres derleme ve postalama hizmetleri
dahil, tez yazımı hariç)

l3 46.49.03 Kırtasiye ürünleri toptan ticareti

|4 47.61.0l
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitap perakende ticareti
(kitap, ansiklopedi, rehber vb. ile CD ve DVD ortamındaki kitaplar vb.)

15 56. l0.07
Ciğer, kokoreç, köfte ve kebapçılann faaliyeti (garson sewisi sunanlar
ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al göttir tesislerin
faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

l6 56. l0.03 Çorbacıların ve işkcmbecilcrin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile
seyyar olanlar hariç)

77 56.29,90
Dışarıya yemck sunan diğeı işletmelcrin faaliyetleri (spor, fabrika,
işyeri, üniversite vb. mensupları için tabldol servisi vb, dahil; özcl
günleıde hizmet verenler hariç)

l8 56.10.06
Döner, lahmacun ve pidecilik (içli pide (kıymalı, peynirli vb.)) faaliyeti
(garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil: imalatçıların ve al
götür tesislerin faaliyetleri ile selyar olanlar hariç)

56.|0.|7
Mantıcı ve gözlemecilerin faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self
servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerinin faaliyetleri ile
seyyar olanlar hariç)

20 56,29.03
Hava yolu şirketleri ve diğer ulaşhrma şirketleri için sözleşmcyc bağlı
düzenlemelere da a]ı olarak ek hazırlanması ve temini hizmetleri

2.I 5 6,2 1 .01 Ozel günlerde dışarıya yemek sunan iş]etıı,ıclerin faaliyetleri

22 56.10.08
Diğer lokanta ve restolanlaIın (içkili ve içkisiz) faatiyetleri (garson

servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al göti.ir

tcsislerin faali etlcri ilc s olanlar hari

23 56, l0. l 8

Oturacak yeri olan faslfood (hamburger, sandviç, tost vb.) salış yerleri
(büfeler dahil) tarafından sağlanan yemek hazlrlama ve sunum
1ıı li leri

24 56.10.10
Pizzacı|anı faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunan lar
dahil; imalatçılann ve al götür tesislerin faaliyetleri ile selryar olanlar
hari

19



25 56.10. l9 yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafe ve kafeteryalann faaliyetleri

26
,7 

4.20.22
Tiiketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport, okul, düğün vb
için vesikalık ve portre fotoğrafçılığı vb.)

2,7 96,02.0l
Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür,
pedikiir, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar)
(sağlık bakım hizmetleri hariç)

28 47,76.02

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki ve tohum
perakende ticareti (meyve, sebze ve çiçek tohumlan, kesme çiçek,
dikim bitkileri, canlı bitkiler, 1ıımrular ve kökler, aşı kalemleri, mantar
miseli, ağaç fidanları vb.)

29 19.39.02
Kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu
taşımacılığı

30 93,29.02 Düğün, balo ve koktcyl salolılarının işletilmesi
3l 96,09.02 Nikah salonlarının hizmetleri

32 56,l0.0l Selryar yemek servisi faaiiyetleri (simit, poğaça, börek, kokoreç, nohut-
pilav, piyaz, dondurma, vb, ile kayıklarda yapılanlar dahil)

J_l 47 .89.19 Sellıar olarak ve motor|u araçlarla diğer mallann perakende licareti

3,1 47 .8I.|2 Selryar olarak ve motorlu araçlarla gıda ürünleri ve içeceklerin (alkollü
içecekler hariç) perakende ticareti

35 47 .99 .l1 Mağaza, tezgah, pazar ycri dışında yapılan perakende ticaret (ev ev
dolaşarak veya komisyoncular tarafından perakende olarak yapılanlar)

4,7.82.03
Selyar olarak ve motorlu araçlarla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı
perakende ticareti

3,I 56.3 0.03 Lokallerde içecek sunum faaliyeti (alkollü-alkolsüz)

3{t 55.10,05
Otel vb. konaklama ycrlcrinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak
yapma hizmeti sağlanan ycrlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine
restoran hizmeti verenler ile devre mülkler hariç)

39 55.90.0l
Öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar vc odası kiralanan evlerde yapılan
konaklama 1'aaliyetleri (tatil amaçlı olanlar hariç)

,l() 5 5.10-02
Otel vb, konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak
yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine
restoran hizmeti vermeyenler ile devre mülkler hariç)

4l 5 5.20,01

Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri (hosteller, devre
mülkler, tatil evleri, apart oteller, bungalov, dağ evleri, vb.nde) (günlük
temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan oda veya süit konaklama
faaliyetleri hariç)

1? 5 5.20.03
Kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa
süreIi olarak konaklama faaliyetIeri

43 5 5.3 0,3 6

Kamp alanlarının, motorlu karavan, vb. için park yerlerinin faaliyetlerı
(çadır veya karavan ilc kamp kurma amaçlı açık hava tesisi sağlanması,
yetişkinleı veya çocuklar için kamp programlarında ve avcılık
kamplannda konaklama hizıne tinin ssj]q4qcş! jlJ

55,90.03
Diğer konaklama yerlcrinin faaliyetleıi (başka bir biıim tarafindan
işletildiğinde yataklı vagonlar vb. dahil; misafirhaneler, öğretmen evi
vb. hari

45
Tarihi alanlar ve yapılar iIe benzeri turistik yerlerin işlelilmesi (tarihi
alanların ve ıların koruırnrası dahil

46 55.20.04 Tatil amaçlı pansiyonların faaliyetleri

17 11 .79.03
Belirli bir mala tahsis edilıniş mağazalarda ikinci el kitapların
erakendc ticaleti sahafların faali tleri

{8 77 .39.||
Tiyatro dekol ve malzemclerinin kiralanmasl (kostümler hariç)
finansal leasin hari

.ı9 93.19.02
Spor ve eğlence amaçlı spor etkinliği ve karşılaşması düenleyicilerinın
\e anizatörlerin faali ctleri

50 7 9 .90.90 B d er rezervas n hizmetleri ve il li faali ler deyle müIk takaS

36

44

91 ,03.02



faaIiyetleri, furizmi arttırma faaliyetleıi vb. dahil; seyahat acenteleıinin
Ve tur opelatörlerinin faaliyetleri hariç)

5l 93.29 _03 Oyun makinelerinin işletilmesi
<, 93.19.05 Bilardo salonlarının faalilıetleri
53 6l .90.05 lnternet kafelerin faaliyelleri
5.ı 49.39.04 Kaıa yolu (otobüs, vb.) ile uluslararası yolcu taşımacılığı

55 19,3 9.0l

Şehirler arası tarifeli kara yolu yolcu taşımacılığı (şehirler arası otobüs
ve tramvay, şehirler arası personel ve okul servisleri vb. dahil; şehir içi
ve şehirler arası havaalanı servisleri ile şehir içi havaalanı olobüsleri
hariç)

56 56.10.02
Börekçilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar
hariç)

5,7 93.2 l .0l Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri

58 93.29. l0 Dinlence (rekreasyon) parklarının faaliyetleri (konaklamalı olanlar ile
cğlencc parkları ve lunaparklann işletilmesi hariç)

59 96.02.04 Sadece manikür ve pedikür hizmeti sunan salonların faaliyetleri
60 96.02,05 Sadece ağdacılık hizmeti sunan salonlann faaliyetleri
6l 59.14.02 Sinema filmi göstcrim faaliyetleri
62 90.01.90 Bys. diğer gösteri sanatları

63 93.29.0|
Plaj alanlarının işlctilmcsi (bu tesislerin bütiinleyici bir parçası olan
soyunma odası, dolap, sandalye, kano, deniz motosikleti vb.
kiralanması dahil)

64 56, l0. l ,1
Başka birimler tarafindan işletildiğinde gemi Ve trenlerde restoran
işletmecilıği (yemekli vagon, vb,)

65 l0.7l .03
Hamuı tatllları imalatı (tatlandırılmış kadayüf, lokma tatlısı, baklava
vb.)

66 l0.71.0l Taze pastane ürünleri imalatı (yaş pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek,
pay, turta, waffles vb,)

67 |0.72-0|
Peksimet, bisküvi, gofret, dondurma külahı, kağıt helva vb, ürünlerin
imalatı (çikolata kaplı olanlar dahil)

68 l0.72.02
Tatlı veya fuzlu hafifdayanıklı firın ve pastane ürünlerinin imalatı
(kurabiyeler, kakerler, galeta, gevrek halkalar vb.)

69 56. l0.09
Pastanelerin ve tatlıcıların (sütlü, şerbetli vb.) faaliyeti (garson servisı
sunanlaI ile self servis sunanlar dahil; imalatçlların ve al götiir tesislerin
faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

70 56.3 0,08 Boza, şalgam ve sahlep sunum faaliyeti

71 l0.72.03
Tatlandırılmamış dayan*lı hamur tatlrları imalatı (pişirilmiş olsun
olmasın tatlandırılmamış kadayı f, baklava vb.) (lufka ima]atı dahil)

72 95.2 3,0 l
Ayakkabı r,e deri eşyaların onarımı (ayakkabı, valiz, el çantası vb.)
(deri giyim cşyası hariç)

73 96,09.0l akkabı bo ama hizmetleri

71 0l. l9.02 Çiçek yetiştiriciliği (lale, kasımpatı, zambak, gül vb, ile bunlann
tohumlarl

15 47 .7 8.26
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yapma çiçek, yaprak ve
meyvclcr ile mum perakende ticareti

,7 

4.20.25 Hava ve su altı foto h faali etleri

77
,7 4.20.90

Diğer fotoğıafçılık faaliyetleri (fotomikrografi , rnikrofilm hizmetleri,

78 7 4.20.29
Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin
basıIması, negatifl erin veya slaytların çoğaltllmasü, fotografik slaytların
hazırlanması. fi lmlerin k alanması vb

79 7 4.20.21
Etkinlik fotoğrafçıhğı ve etkinliklerin videoya çekilmesi faaliyetleri
(düğün, mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve

di crl l ekici ola ların foto flanması v vidco kilmcsia

80 7 4.20.26 Reklamcılık ile jl l i foto ılık faali etleIi reklaıı,ı örselleri bro ur

I

76

fotoğrafların restofasyonu ve ıöfuşlama vb.)



gazete ilanı, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin,
makinclcrin. biııaların, ki ekilmesiilcriıı vb,niı lbkı raflarının

8l 4,7.,78.22
BelirIi bir mala tahsis edilmış mağazalarda ibtoğrafçılık malzemelerı ve
aletlerinin rakende ticareti

8? 88.91.0l
Çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri (engelli çocuklar için olanlar ile
bebek bakıcılığı dahi|; okul öncesi eğitim faaliyetleri ile çocuk
ku1 lrarilnuklar iVc uzcll6leri

83 85. t 0.02
zel öğretim kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyeti

(okula yönelik eğitim verilmeyen gündüz bakım (kreş) faaliyetleri
hari

85.59.12 Muhasebe e itimi kurslarının faali ctl
85 85.32.16 Ticari tleriıt kullanma bel esi veren sürücü kurs]arının faalj
86 85.59.16 Vc uzctlı6ocuk kulü lerinin fııa]i ctlcri ocuklar i ]n

87 85.59.06
Biçki, dikiş, nakış, halıcılık, güzellik, berberlik, kuafürlük kuıslarının
laali tleri

88 8 5.5 9.05
orta öğretime, yüksek öğretime, kamu personeli vb. sınavlara yönelik
kurs ve etüt merkezlerinin f'aali etleri

89 85.59.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim kursu faaIiyetleri
(cankurtaranlık, hayatta kalma, topluluğa konuşma, hızlı okuma vb
eğitimi dahil; yetişkin okuma yazma programları iIe temel, orta ve

sekö itim hıriim düze ndc ı crilcı c
90 85 59 ]0 Manlrenlik, modclistlik, stilistlik kurslaıının faali ctlcri

91 8 5.5 3.01
Sürücü kursu faaIiyetleri (ticari sertifika veren sürücülük, havacıIık,

lkencilik emicilik e itimi hari

92 85.59.15
Akademik özel ders verme faaliyeti (temel, orta ve yükseköğretim
d inde bire biı e ıtıln

93 85.32.90 lcriMesleki am lı e itim vcrcn di cı kursların faali

94 85.32.15
Ticari sertifika veren havaçılık, yelkencilik, gemicilik vb. kursların
faali tleri

8 5.5 2.05
Külfiirel eğitim veren kursların faaliyetı (bale, dans, müzik, fotoğIaf,
halk oyunu, resim, drama, vb. eğitimi dahil, temel, orta ve

o itim hariiırr dtizc dc ygrilcn c
95

96 85-60.02

Eğitimi destekleyici faaliyetler (eğitim rehberlik, danışmanlık (yurt dışı
eğitim danışmanhğl dahil), teSt değerlendirme, öğrenci değişim
programlannın organizasyonu, yaprak test ve soru bankası hazırlama
ibi ctlctimi dcstckl ı faalieno im dı

Bilgisayar, yazılım, veritabanı, vb, eğitimi veren kursların faaliyetleri
temel, orta ve ksckö tiln ]rarirctiın d inde verilen e97 85,59.03

Spor ve eğlence eğitim kuısları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik,

binicilik, 1ıizme, dalglçlık, paraşüt. briç, yoga, Vb. eğitimi ile
profesyonel spor cğitimcilcrinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve

kö tim harietim düz inde verilen e

98 8 5.5 l .03

Dil ve konuşma beceriIeri eğitimi veren kursların faaliyetleri (teme l,

orta Vc tim hariüksekö im düzc ndc vcrilcn c99 8 5.59.09

Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerIerin faaliyet|eri
hizmetleri hari96.04.0zl00

Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum vb. yerlcrin işleti
faaliyetleri (form futma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri

lmesi

lıari
96.04,03l 0 l

Hamam, sauna, vb, yerlerin faaliyetleri96.04.0l102
Ka ak istlerinin i lctiln-ıcs i103 93.29.09
Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten,

yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis
golf vb. sahaları,

kortları, bovling
alanları, boks arcnaları vb. tcsisler

93,l1.0ll04

Atı li nlarının faali etleri105 93.19.06

84



l06 93,l9.03

Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler (balıkçılık ve
avcılık spor alanlarınm işletilmesi, avcılık, balıkçılık ve dağcılık
rehberliği, yanş ah ahı ve yarış alacı garajlarının hizmetleri, spor ve
eğlence hayvanlarının eğitimi, vb.)

l07 93,13.01 Form tutma ve Vücut geliŞtirme salonlarının lhaliyetleri

ı08 93,l9.90
Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleıi, delta-
kanat hizmetleri, dalgıçlık hızmetleri ve bys. diğcr spor ve eğlence
hizmetleri)

l09 90.02.12

Gösteri sanatlarına yönelik diğer destekleyici faaliyetler (sahne
tasarımcllan, dekoratörleri ve kostiim tasarımcılarının faaliyetleri ile
gösteri için dekor ve arka perdenin, ışıklandırma ve ses ekipmanlannın
işletilmesi)

l l0 79.90.02
Spor, müzik, tiyatro ve diğer eğlence etkinlikleri için yer ayırma
(rezervasyon) ve bilet satılması faaliyeti

lll 82.30.02
Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar vb. etkinliklerin organizasyonu
faaliyetleri

llz 93.29.08 Havai fişek ile ses ve ışık gösterisi faaliyetleri

ll3 78.10.04
Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri (tiyatro rol dağıtım
ajansları vb.)

ll4 17 .82.02
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tuhafiye, manifatura ve mefruşat
ürünlcri crakende ticarcti s ar satıcılar l,ıaıi

4,7.82.01
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla iç giyim eşyası, dış giyim eşyası,

çorap, giysi aksesuarı ve ayakkabı perakende ticaİeti (seyyar satücılar
hariç)

ll6 1,7 .89.20
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla canlı büyük ve küçilk baş halııan,
canlı kümes hayvanı, ev hayvanı ve yemlerinin perakende ticareti
se ar satıcılar hari

l17 47.81.08
Tezgahlar ve pazaı yerleri vasıtasıyla balık ve diğer su ürünleri

rakende ticareti ar satıcılar hari

l18 1,7 .89.04
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çiçek, bitki ve bitki tohumu
(çiçek toprağı vc saksıları dahil) pcrakende ticareti (se}Taı satıcılar
hari

ll9 ,l7,89. 1 8
Tezgah|ar ve pazar yerleri vasıtasıyla halı, kilim, vb. peıakende ticareti
s satıcılar hari

120 ,17.89.90 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla bys, diğer mal ların perakende

tıcarctl sc ar satıcılar hari

|2l 47.89.05
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla elektrikli alet, cihaz Ve

malzemeleri, el aletleri ile hırdavat perakende ticareti (seryar
elektrik
satıcülar

lrari

l22 41.89.z2
l, gah lar c pazar yeI leI1 asltaS 1 y ] a k şıs c l bakı ITl vc koZmct ik

c te !T) ız| k un]n 1 er1 nde t ca ra 1 I Sa t lc ] 1 ar l,ıarı

123 4,7 .89,2l
Tezgah|ar ve pazar yerleri vasıtasıyla imitasyon takı, süs eşyası, o1un,

oyuncak, turiİtik ve hediyelik eşya perakende ticareti (seyyar satıcılar
hari

l24 47.89.0l
1,czgah laI c pazar ycr lerl aS ltas ly la eV vc bii ro lnob lya 1 ıIl (agaç

etı l b eraken de t careti s satı c l l aI lıarllll l

l25 41 .89.|0
Tc7gıh l ar vc pazar y Iler ] aS ttas lyla lll tl t fak eşya larl le banyo

tu al ctt k l l l aIln erak cnde 1 lciırct s ar satıc ] lar haric Ll an l an c

|26 47.8l, l l Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şeker leme perakende ticareti

ar satıcılaıs

Iz,7 ,17.81 .05
Tczgahlar vc paz
(teleyağ| hariç) p

ar yerleri vasıtasıyla yenilebilir katı ve slv1 yağ

erakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)

l28 47.8 1.09
Tezgahlar ve pazar yelleri vasıtasıy la çay, kahve, kakao, baharat

rakcndc ticarcti satıcılar hari

T hlar ve Zar
S

erleri vasıtası la fırın ürünleri akende ticaletil29

l15

I

ürünleri

,17,8 1 . 10



(seyyal Satıcülar haIiÇ)

l30 47,8 1 .90
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla dığer gıda ürünleri (bal. un, tahıl,
pirinç, bakliyat vb. dahil) perakende ticareti (seyyar sahcıIar hariç)

l3l 47.8 l . l3 Tezgah|ar ve pazaı yerleri vasıtasıyla şarküteri ürünleri, süt ve süt

ürünleri ile 1ıımurta perakende ticareti (seyyar satıcılaı hariç)

l32 32.50.06

Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik tedavisinde
kullanılan çimento, jel preparat, steril adhezyon bariyeri, dikiş
malzemesi (katgüt hariç), doku yapıştıııcısü, laminarya, emilebilir
hemostatik, vb. imalatı

133 32.50. l3 Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal kuron, vb. imalatı)

I


