
 

 
 

İş İstihdamını Koruma ve Yaratma Destek Paketi  

Uygun Sektörlere İlişkin Bilgi Notu 

ÖNEMLİ NOT: 25 Şubat 2021 ile 18 Mart 2021 tarihleri arasında (Kıbrıs saatiyle 15:00'e kadar) yalnızca 

www.isdestek.eu adresinde bulunan Online Başvuru Formu doldurularak yapılan başvurular kabul 

edilecektir.   

Aşağıdaki bilgiler yalnızca bilgi amaçlı verilmiştir.  

Başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunmadan önce, bu belgenin yanı sıra www.isdestek.eu adresinde 
yayınlanan “Başvuru Rehberini, Başvuru Formunu Doldurmak için Gerekli Bilgi ve Destekleyici 

Belgeleri ve Soru-Cevap Belgesini” okumaları gerekmektedir.  

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Online başvuru formunun 2. Adım - 'İş Sektörü' bölümünde, Başvuru sahiplerinden işletmeleri için en 

uygun olan sektörü seçmeleri istenecektir. Aşağıdakilerden birini seçiniz: 

1. Sanayi / İmalat 
 

2. İşletmeden işletmeye hizmet sunulan sektörler  

Bu iki kategori altında değerlendirilecek uygun sektörler aşağıda sıralanmıştır. Liste yalnızca bilgi amaçlı 

hazırlanmış olup, belirtilenlerle sınırlı bir liste değildir. Başvuru sahiplerinin bu program kapsamındaki 

uygun sektörlerden birinde yer aldıklarını teyit etmek amacıyla, başvuru sahiplerinden ve/veya üyesi 

oldukları ilgili Odalardan destekleyici nitelikteki gerekli ek belgeleri sunmaları istenebilir. 

Başvuruda bulunan bir işletmenin birden fazla ticari faaliyette bulunabileceğini lütfen göz önünde 

bulundurunuz. Bu ticari faaliyetlerden birisi uygun bir sektör olarak kabul edildiği sürece ve ilgili Odalar 

tarafından doğrulanması halinde, başvuru sahibinin sektörü uygun sektör olarak kabul edilecektir. 

 

UYGUN SEKTÖRLER 

1. Sanayi/İmalat   
 
TÜM imalat işletmeleri ve imalat 'faaliyetleri' uygundur. (Bunların arasında, gıda işleme (süt ürünleri, 
sebze, et, meyve vb.); güvenlik, ısıtma ve klima sistemleri dâhil olmak üzere, makine ve 
ekipmanların tasarımı ve kurulumu1 da vardır.) 
 

2. İşletmeden işletmeye hizmet sunulan sektörler   
 
Bu sektörde yer alan bir işletmenin yürüttüğü faaliyet, farklı işletmelere sunulan ticari hizmetleri 
kapsar. Bireysel tüketicilere (örneğin müşterilere, düzenli alışveriş yapan kişilere vb.) hizmet sunan 
işletmeler uygun işletmeler değildir. 
 
 
 
İşletmeden işletmeye hizmet sunan uygun işletmeler (B2B) arasında, burada belirtilenlerle 
sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakiler yer alır: 
 

 
1 Şantiyelerde (inşaat alanlarında) makine ve ekipman kurulumu bunun içerisinde yer almaz. 

about:blank


 

 
 

• Bilgi İletişim Teknolojileri (ICT) - programlama, yazılım geliştirme, web sitesi tasarımı, 
telekomünikasyon ve danışmanlık dâhil.  
 

• İş danışmanlık faaliyetleri ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri - tesis yönetimi, müşteri ilişkileri 
yönetimi, insan kaynakları hizmetleri, belge yönetimi de dâhil, 
 

• Hizmetler - teknik danışmanlık, ürün veya süreç tasarımı, kontrol paneli ve elektronik 
otomasyon, grafik tasarım, ambalaj tasarımı vb. hizmetler. 
 

• Kurumsal etkinlik yönetimi. 
 

• Çağrı merkezleri. 
 

• Teknik test ve analiz. 
 

• Endüstriyel ve kurumsal temizlik faaliyetleri. 
 

• Film, radyo/televizyon programı ve video prodüksiyonu. 
 

UYGUN OLMAYAN SEKTÖRLER 
 

ÖNEMLİ NOT: Tüketicilere/bireylere hizmet sunan başvuru sahiplerinin başvuruları uygun değildir. 

Doğrulama sürecinde başvuru sahiplerinden, aktif oldukları sektörü/sektörleri kanıtlamaları 

amacıyla destekleyici nitelikteki ek belgeleri sunmaları istenebilir.  

Aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, bu programa başvurmaya uygun işletmeler 
değildir: 
 

• Bireysel tüketicilere hizmet sunan işletmeler  

• Perakende ve toptan 

• Dağıtım ve nakliye 

• Eğitim 

• Turizm 

• Tarım ve hayvancılık (birincil üretim, ör; ürün yetiştirme ve hayvan yetiştiriciliği) 

• Madencilik ve maden çıkarma 

• Gayrimenkul geliştirme ve ilgili hizmetler. Ör; emlakçılar 

• İnşaat sektörü - inşaat ve inşaatla ilgili ticaret ve hizmetler (aralarında inşaatçılar, doğramacılar, 
elektrikçiler, tesisatçılar, çatı kaplama, döşeme, mermer ve yer döşeme işi yapanlar, boyacılar 
ve dekoratörler, sıvacılar, alçıpan levha işi, makine operatörleri, yapı çeliği, alt yükleniciler, 
cephe kaplama ve kaynakçılar da dâhil olmak üzere, ancak bunlarla da sınırlı olmamak 
kaydıyla) 

• Sinema ve tiyatrolar  

• Kumarhaneler 

• Araba satış ve tamiri 

• Profesyonel hizmetler (hukuki hizmetler, finans ve sigorta hizmetleri, tıp ve diş sağlığı hizmetleri 
dâhil olmak üzere, ancak bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla) 

• Alternatif terapiler 
 

 

Başvuru sahiplerinin, başvuru formundaki “İş Sektörü” seçimini yapmadan 

önce üyesi oldukları ve üyelikler temelinde uygun sektörlerin ve alt sektörlerin 

ayrıntılı listelerini tutan Odalar ile temas kurarak onlara danışmaları önemle 

tavsiye edilir. 


