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3836 SAYILI CUMHUR BAŞKANLIĞI KARARI İLE KOSGEB 
TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER VE DESTEKLERDEN 
YARARLANACAK KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ 
İŞLETMELERE İLİŞKİN SEKTÖREL VE BÖLGESEL 
ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMIŞTIR  
 
 
3836 Sayılı Cumhur Başkanlığı Kararı İle KOSGEB tarafından 
verilecek hizmet ve desteklerden yararlandırılacak küçük ve 
orta büyüklükteki işletme sektörleri arasına 85.51.03 nace 
kodunu içeren “Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence Ve Spor” 
faaliyetleri ile iştigal olacak sektörlerde eklenmiştir. 
İlgili kararla birlikte aşağıda belirtilen P kodlu satır eklenmiş ve 
söz konusu listenin R kodlu satırı aşağıda belirtildiği üzere 
değiştirilmiştir. 
 
 
Yeni eklenen sektör; 
 
 
 
P 

 
 
EĞİTİM 

Spor ve eğlence eğitim 
kursları (futbol, dövüş 
sanatları, jimnastik, binicilik, 
yüzme, dalgıçlık, paraşüt, 
briç, yoga, vb. eğitimi ile 
profesyonel spor 
eğitimcilerinin faaliyetleri 
dahil, temel, orta ve 
yükseköğretim düzeyinde 
verilen eğitim hariç) (sadece 
bu alt başlık dahildir). 

 
 
85.51.03 

 
 
 
 
 
 

BDO Yayıncılık A.Ş. 
 
Eski Büyükdere Cad. No.14 
Park Plaza Kat:4 
34398 Maslak/İstanbul 
Turkey 
 
Tel: +90 212 365 62 00 
Fax: +90 212 365 62 02 
e-mail: bdo@bdo.com.tr 
www.bdo.com.tr 

 
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Değişiklik yapılan sektör; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KÜLTÜR, 
SANAT, 
EĞLENCE, 
DİNLENCE 
VE SPOR 

Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri dahildir 91.01 
Müzelerin faaliyetleri dahildir 91.02 
Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik 
yerlerin işletilmesi dahildir 

91.03 

Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı 
koruma alanlarıyla ilgili faaliyetler dahildir 

91.04 

Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, 
paten, golf, vb. sahaları, yarış pistleri, 
stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, 
bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler) 
dahildir 

93.11.01 

Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının 
faaliyetleri dahildir 

93.13.01 

Kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, 
zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb. 
sporcuların faaliyetleri dahildir 

93.19.01 

Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek 
hizmetler (balıkçılık ve avcılık spor alanlarının 
işletilmesi, avcılık, balıkçılık ve dağcılık 
rehberliği, yarış atı ahırı ve yarış aracı 
garajlarının hizmetleri, spor ve eğlence 
hayvanlarının eğitimi, vb.) dahildir 

93.19.03 

Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri 
(paraşüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri, 
dalgıçlık hizmetleri ve bys. Diğer spor ve 
eğlence hizmetleri) dahildir 

93.19.90 

 
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210420-7.pdf

