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ANA FAALİYET KODU AŞAĞIDA BELİRTİLEN KODLAR ARASINDA YER ALAN 

İŞLETMELERİ BAŞVURAMAZ: 

 

Sektörler NACE REV2 KODU  

 

C - İmalat  Pestisit ve herbisit imalatı 20.20.11 

 Silah ve mühimmat imalatı 25.40 

 Alkollü içeceklerin imalatı 11.01 

11.02 

11.03 

11.04 

11.05 

11.06 

 Tütün ürünlerinin imalatı 12.00 

G - Toptan ve 

Perakende Ticaret; 

Motorlu Kara 

Taşıtlarının ve 

Motosikletlerin 

Onarımı 

 Tütün ve tütün ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak 

toptan satışını yapan aracılar (aracı üretici birlikleri dahil) 

46.17.03 

 İşlenmemiş tütün toptan ticareti 46.21.04 

 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin 

perakende ticareti 

47.26 

 Alkollü içeceklerin toptan ticareti 46.34.01 

 Silah ve mühimmat toptan ticareti (tabanca, av tüfeği vb. dahil) 46.69.05 

 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda silah ve mühimmat 

perakende ticareti (sportif ve avcılık amaçlı olanlar hariç) 

47.78.05 

 

AŞAĞIDAKİ FAALİYETLERDE BULUNANLAR BAŞVURAMAZ: 

 

 Türkiye yasalarına veya yönetmeliklerine veya uluslararası sözleşme ve anlaşmalara uygun olarak 

yasa dışı sayılan veya uluslararası yasaklara tabi olan ürünlerin imalatı ticareti veya faaliyetlerin 

uygulanması (örneğin farmasötik ürünler, ozon tabakasına zarar veren maddeler, PCB'ler, CITES 

(Nesli Tehlike Altındaki Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) 

kapsamında düzenlenen vahşi oyun veya ürünler) 

 Alkollü içeceklerin ticareti 

 Kumar, kumarhaneler ve eşdeğer girişimler 

 Radyoaktif malzemelerin üretimi ve ticareti (Bu, tıbbi ekipman, kalite kontrol ekipmanı (ölçümler) 

veya radyoaktif kaynağın önemsiz ve/veya uygun şekilde korunduğunun düşünüldüğü herhangi bir 

ekipmanın tedariki ile ilgili değildir.) 

 Bağlanmamış asbest liflerinin üretimi ve ticareti (Bu, asbest içeriğinin %20'nin altında olduğu 

kaplanmış asbestli çimento tabakasının tedariki ve kullanımı ile ilgili değildir) 

 2,5 kilometreyi aşan ağların kullanıldığı deniz ortamında ağlarla balık tutma 

 Zorla çalıştırmanın/ zararlı çocuk işçiliğinin, zararlı veya sömürücü biçimlerini içeren üretim veya 

faaliyetler 

 Birincil tropikal nemli ormanda kullanım için ticari ağaç kesimi işlemleri 

 Sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlar dışındaki odun veya diğer ormancılık ürünlerinin üretimi 

veya ticareti 

 


