
Üretici Fiyat Endeksi Kapsamında NACE Rev. 2 Kodlarının Karşılıkları (*)

NACE Rev.2 Correspondence Table of Producer Price Index Coverage (*)

Kod

Code

Tanım

(NACE Rev.2 )

Definition

(NACE Rev.2 )

Kod

Code

Tanım

(NACE Rev.1)

Definition 

(NACE Rev.1)

Kod

Code

Tanım

(ISIC Rev.3)

Definition 

(ISIC Rev.3)

A
Tarım, ormancılık ve balıkçılık 

ürünleri

Agriculture, forestry and 

fishing
T Genel Tarım Endeksi General agriculture index A+B

Genel Tarım Endeksi 

(hesaplanmıştır)

General agriculture index 

(calculated) 

B Madencilik ve taşocakçılığı Mining and quarrying C Madencilik ve taşocakçılığı Mining and stone quarrying C Madencilik ve taşocakçılığı Mining and quarrying

C İmalat Manufacturing D İmalat Manufacturing D İmalat Manufacturing

D Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı
Electricity, gas, steam and 

air conditioning
40

Elektrik, gaz, buhar ve sıcak 

su üretimi ve dağıtımı
Electricity and gas 40

Elektrik, gaz, buhar ve sıcak 

su üretimi ve dağıtımı

Electricity, gas, steam and 

hot water supply

E
Su temini; kanalizasyon, atık 

yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri

Water supply; sewerage, 

waste management and 

remediation services

41
Suyun toplanması, arıtılması 

ve dağıtılması
Water 41

Suyun toplanması, arıtılması 

ve dağıtılması

Collection, purification and 

distribution of water

01
Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili 

hizmetler

Agriculture, hunting and 

related services 
01 Tarım, avcılık Agriculture, hunting 01 Tarım, avcılık

Agriculture, hunting and 

related service activities

02 Orman ürünleri ve ilgili hizmetler
Forestry, logging and related 

services 
02 Ormancılık, tomrukculuk Forestry 02 Ormancılık, tomrukculuk

Forestry, logging and 

related service activities

03

Balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su 

ürünleri; balıkçılık için destekleyici 

hizmetler

Fishing products; 

aquaculture products; 

support services to fishing

B Balıkçılık Fishing B
Balıkçılık, balık üretme 

çiftlikleri

Fishing, operation of fish 

hatcheries and fish farms

05 Kömür ve linyit Coal and lignite 10 Kömür madenciliği Coal mining 10 Kömür madenciliği
Mining of coal and lignite; 

extraction of peat

06 Ham petrol ve doğal gaz
Crude petroleum and natural 

gas
11 Hampetrol ve doğalgaz

Crude petroleum and natural 

gas prod.
11

Hampetrol ve doğalgaz; 

tetkik ve arama hariç

Extraction of crude 

petroleum and natural gas

07 Metal cevherleri Metal ores 13 Metal cevherleri Metallic minerals 13 Metal cevherleri Mining of metal ores

08
Diğer madencilik ve taşocakçılığı 

ürünleri

Other mining and quarrying 

products
14

Diğer madencilik ve 

taşocakçılığı ürünleri

Stone quarrying and other 

mining
14

Diğer madencilik ve 

taşocakçılığı ürünleri
Other mining and quarrying

10 Gıda ürünleri Food products 15(**) Gıda ürünleri Food products 15(**) Gıda ürünleri Food products

11 İçecekler Beverages 15.9 İçecekler Beverages 15.5 İçecek imalatı
Manufacturing of 

beverages

12 Tütün ürünleri Tobacco products 16 Tütün ürünleri Tobacco products 16 Tütün ürünleri Tobacco products

13 Tekstil ürünleri Textiles 17(**) Tekstil ürünleri Textiles 17 Tekstil ürünleri Textiles

14 Giyim eşyası Wearing apparel
18, 17 

(**)

Giyim eşyası; kürk; Tekstil 

ürünleri
Wearing apparel; Textiles 18 Giyim eşyası; kürk

Wearing apparel; dressing 

and dyeing of fur

15 Deri ve ilgili ürünler Leather and related products 19(**) Deri ve deri ürünleri
Tanning and dressing of 

leather
19 Deri ve deri ürünleri

Tanning and dressing of 

leather

16
Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya 

hariç)

Wood and products of wood 

and cork, except furniture
20

Ağaç ve mantar ürünleri 

(mobilya hariç)

Wood products, except 

furniture
20

Ağaç ve mantar ürünleri 

(mobilya hariç)

Wood and of products of 

wood and cork, except 

furniture

17 Kağıt ve kağıt ürünleri Paper and paper products
21, 22 

(**)

Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt 

ürünleri; Basılı ürünler ve 

kayıtlı medya

Paper and paper products; 

Publishing, printing
21

Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt 

ürünleri
Paper and paper products

18 Basım ve kayıt hizmetleri
Printing and recording 

services
22(**) Basılı ürünler ve kayıtlı medya

Publishing, printing and 

reproduction of recorded 

media

22
Basılı ürünler ve kayıtlı 

medya

Publishing, printing and 

reproduction of recorded 

media

ÜFE (2003=100) - NACE Rev.2

PPI (2003=100) - NACE Rev.2

2003-2013 Yılları Arası

Between 2003-2013

1994-2002 Yılları Arası

Between 1994-2002Yİ-ÜFE

ÜFE (2003=100) - NACE Rev.1

PPI (2003=100) - NACE Rev.1

TEFE(1994=100) - ISIC Rev. 3

WPI (1994=100) - ISIC Rev. 3
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(NACE Rev.2 )
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(NACE Rev.2 )

Kod

Code
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(NACE Rev.1)
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ÜFE (2003=100) - NACE Rev.2

PPI (2003=100) - NACE Rev.2

2003-2013 Yılları Arası

Between 2003-2013

1994-2002 Yılları Arası

Between 1994-2002Yİ-ÜFE

ÜFE (2003=100) - NACE Rev.1

PPI (2003=100) - NACE Rev.1

TEFE(1994=100) - ISIC Rev. 3

WPI (1994=100) - ISIC Rev. 3

19 Kok ve rafine petrol ürünleri
Coke and refined petroleum 

products
23

Kok kömürü ve rafine edilmiş 

petrol ürünleri
Coke and refined petroleum 23

Kok, rafine edilmiş petrol 

ürünleri ve nükleer yakıtlar

Coke, refined petroleum 

products and nuclear fuel

20 Kimyasallar ve kimyasal ürünler
Chemicals and chemical 

products
24(**)

Kimyasal maddeler, ürünler ve 

suni elyaflar 
Chemicals 24

Kimyasal maddeler, ürünler 

ve suni elyaflar

Chemicals and chemical 

products

21
Temel eczacılık ürünleri ve 

müstahzarları

Basic pharmaceutical 

products and pharmaceutic 

preparations

24.4
Eczacılık, tıbbi kimyasallar ve 

botanik ürünler

Pharmaceuticals, medicinal 

chemicals and botanical 

products

24.23

Eczacılıkta ve tıpta kullanılan 

kimyasal ve bitkisel kaynaklı 

ürünlerin imalatı

Manufacture of 

pharmaceuticals, medicinal 

chemicals and botanical 

products 

22 Kauçuk ve plastik ürünler Rubber and plastic products
25, 19 

(**)

Kauçuk ve plastik ürünler; 

Deri ve deri ürünleri

Rubber and plastic products; 

Tanning and dressing of 

leather

25 Kauçuk ve plastik ürünler
Rubber and plastics 

products

23
Metalik olmayan diğer mineral 

ürünler

Other non-metallic mineral 

products
26

Metalik olmayan diğer mineral 

ürünleri
Non-metalic products 26

Metalik olmayan diğer 

mineral ürünleri

Other non-metallic mineral 

products

24 Ana metaller Basic metals 27 Ana metaller Basic metal industry 27 Ana metaller Basic metals

25
Fabrikasyon metal ürünler, makine 

ve ekipmanlar hariç

Fabricated metal products, 

except machinery and 

equipment

28, 29 

(**)

Makine ve teçhizatı hariç; 

metal eşya sanayii; B.y.s. 

makine ve teçhizat

Metal products, except 

machinery; Machinery and 

equipment n.e.c.

28
Makine ve teçhizatı hariç; 

metal eşya sanayii

Fabricated metal products, 

except machinery and 

equipment

26
Bilgisayarlar ile elektronik ve optik 

ürünler

Computer, electronic and 

optical products

30, 32, 

33, 24 

(**)

Büro makineleri ve 

bilgisayarlar; İletişim cihazları ; 

Tıbbi aletler; hassas ve optik 

aletler ile cep ve kol saatleri; 

Kimyasal maddeler, ürünler ve 

suni elyaflar 

Office accounting computing 

machinery; Radio, tv, 

communication eq. and app.; 

Medical, precision, optical 

instruments; Chemicals

30+32+3

3.12 (**)

Büro makineleri ve 

bilgisayarlar; Radyo, tv, 

haberleşme teçhizatı ve 

cihazları; Ölçme, kontrol, 

test, seyrüsefer ve benzer 

amaçlı alet ve cihazların 

imalatı

Office, accounting and 

computing machinery; 

Radio, tv and 

communication equip. and 

app.; Instruments and 

appliances for measuring, 

checking,testing, 

27 Elektrikli teçhizat Electrical equipment
31, 29 

(**)

Elektrikli makine ve cihazlar 

b.y.s.; B.y.s. makine ve 

teçhizat

Elect. machinery and 

apparatus, n.e.c.; Machinery 

and equipment n.e.c.

31
Elektrikli makine ve cihazlar 

b.y.s.

Electrical machinery and 

apparatus n.e.c.

28
Makine ve ekipmanlar (başka yerde 

sınıflandırılmamış)

Machinery and equipment 

n.e.c.

29, 30, 

34 (**)

Makine ve teçhizat b.y.s.; Büro 

makineleri ve bilgisayarlar; 

Motorlu taşıt, römork ve yarı-

römorklar

Machinery and equipment, 

n.e.c.; Office accounting 

computing machinery; Motor 

vehicles, tarilers and half 

trailers

29 B.y.s. makine ve teçhizat
Machinery and equipment 

n.e.c.

29
Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) 

ve yarı treyler (yarı römork)

Motor vehicles, trailers and 

semi-trailers

34, 31, 

36 (**)

Motorlu taşıt, römork ve yarı-

römorklar; Elektrikli makine ve 

cihazlar b.y.s.; Mobilya; b.y.s. 

diğer mallar

Motor vehicles, tarilers and 

half trailers; Elect. machinery 

and apparatus, n.e.c.; 

Furniture, n.e.c.

34
Motorlu taşıt, römork ve yarı-

römorklar

Motor vehicles, trailers and 

semi-trailers

30 Diğer ulaşım araçları Other transport equipment 35.4
Diğer ulaşım araçları; 

Motosikletler ve bisikletler

Motorcycles and bicycles; 

Other transport equipment
35 Diğer ulaşım araçları Other transport equipment

31 Mobilya Furniture 36.1(**) Mobilya Furniture 36.1 Mobilya Furniture

32 Diğer mamul eşyalar Other manufactured goods
36.6, 

33(**)

Diğer mallar b.y.s.; Tıbbi 

aletler; hassas ve optik aletler 

ile cep ve kol saatleri

Miscellaneous manufacturing 

n.e.c.; Medical, precision, 

optical instruments

36.9 Diğer imalatlar b.y.s. Manufacturing n.e.c.

35 Elektrik, gaz üretim ve dağıtımı Electricity, gas 40
Elektrik, gaz, buhar ve sıcak 

su üretimi ve dağıtımı
Electricity and gas 40

Elektrik, gaz, buhar ve sıcak 

su üretimi ve dağıtımı

Electricity, gas, steam and 

hot water supply

36 Suyun arıtılması ve temini hizmetleri
Water; water treatment and 

supply services 
41

Suyun toplanması, arıtılması 

ve dağıtılması
Water 41

Suyun toplanması, arıtılması 

ve dağıtılması

Collection, purification and 

distribution of water


