EK-7
SEKTÖR SINIFLAMALARI
1. Gıda ürünleri ve içecekler
1.1. Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı
1.2. Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
1.3. Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması
1.4. Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı
1.5. Süt ürünleri imalatı
1.6. Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
1.7. Fırın ve unlu mamuller imalatı
1.8. Diğer gıda maddelerinin imalatı
1.9. Hazır hayvan yemleri imalatı
1.10. İçecek imalatı
2. Tütün ürünleri
3. Tekstil
3.1. Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi
3.2. Dokuma
3.3. Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
3.4. Diğer tekstil ürünlerinin imalatı
4. Giyim eşyası kürk
4.1. Kürk hariç, giyim eşyası imalatı
4.2. Kürkten eşya imalatı
4.3. Örme (trikotaj) ve tığ işi ürünlerin imalatı
5. Deri ve deri ürünleri
5.1. Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı; kürkünişlenmesi ve
boyanması
5.2. Ayakkabı, terlik vb. imalatı
6. Ağaç ve mantar ürünleri (Mobilya hariç)
6.1. Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
6.2. Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı
7. Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri
7.1. Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı
7.2. Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı
8. Basılı ürünler ve kayıtlı medya
8.1. Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri
8.2. Kayıtlı medyanın çoğaltılması
9. Kok, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar
9.1. Kok fırını ürünlerinin imalatı
9.2. Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
10. Kimyasal maddeler, ürünler ve suni elyaflar
10.1. Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve
sentetikkauçuk imalatı
10.2. Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
10.3. Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
10.4. Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
10.5. Diğer kimyasal ürünlerin imalatı
10.6. Suni veya sentetik elyaf imalatı
11. Kauçuk ve plastik ürünler
11.1. Kauçuk ürünlerin imalatı
11.2. Plastik ürünlerin imalatı
12. Metalik olmayan diğer mineral ürünler
12.1. Cam ve cam ürünleri imalatı
12.2. Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı
12.3. Kilden inşaat malzemeleri imalatı
12.4. Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı
12.5. Çimento, kireç ve alçı imalatı
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12.6. Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı
12.7. Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi
12.8. Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
13. Ana metaller
13.1. Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı
13.2. Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
13.3. Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı
13.4. Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı
13.5. Metal döküm sanayii
14. Makina ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayi
14.1. Metal yapı malzemeleri imalatı
14.2. Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı
14.3. Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç)
14.4. Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
14.5. Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
14.6. Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme
14.7. Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı
14.8. Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
15. (Başka yerde sınıflandırılmamış) makina ve teçhizat imalatı
15.1. Genel amaçlı makinelerin imalatı
15.2. Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı
15.3. Tarım ve ormancılık makineleri imalatı
15.4. Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı
15.5. Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
16. Büro makinaları ve bilgisayarlar
16.1. Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
16.2. Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
16.3. İletişim ekipmanlarının imalatı
16.4. Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
16.5. Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı
16.6. Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
16.7. Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların imalatı
16.8. Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların imalatı
17. Elektrikli makina ve cihazlar b.y.s.
17.1. Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı
17.2. Akümülatör ve pil imalatı
17.3. Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı
17.4. Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
17.5. Ev aletleri imalatı
17.6. Diğer elektrikli donanımların imalatı
18. Radyo, televizyon haberleşme teçhizatı ve cihazları
19. Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler ile cep kol saatleri
20. Motorlu taşıt römork ve yarı römorklar
20.1. Motorlu kara taşıtlarının imalatı
20.2. Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
20.3. Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
21. Diğer ulaşım araçları
21.1. Gemi ve tekne yapımı
21.2. Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
21.3. Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
21.4. Askeri savaş araçlarının imalatı
21.5. Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı
22. Mobilya imalatı
23. Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı
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