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19 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan İşkolları Yönetmeliği'ne göre bu işkoluna aşağıda sıralanan iş grupları giriyor: 

12  METAL 
 

Sınıf Alt 
Sınıf Tanım

  23.99.03

İşlenmiş asbest (amyant) lifleri, asbest ve magnezyum karbonat esaslı 
karışımlar, bu karışımlardan veya asbestten yapılan ürünler, fren, debriyaj 
ve benzerleri için monte edilmemiş sürtünme malzemeleri (fren balatası 
vb.) imalatı 

24.10   Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı

24.20   Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının 
imalatı

24.31   Barların soğuk çekilmesi 
24.32   Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi
24.33   Soğuk şekillendirme veya katlama
24.34   Tellerin soğuk çekilmesi 
24.41   Değerli metal üretimi 
24.42   Alüminyum üretimi 
24.43   Kurşun, çinko ve kalay üretimi
24.44   Bakır üretimi 
24.45   Demir dışı diğer metallerin üretimi
24.51   Demir döküm 
24.52   Çelik dökümü 
24.53   Hafif metallerin dökümü 
24.54   Diğer demir dışı metallerin dökümü
25.11   Metal yapı ve yapı parçaları imalatı
25.12   Metalden kapı ve pencere imalatı

25.21   Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su 
kazanları (boylerleri) imalatı 

25.29   Metalden diğer tank, rezervuar ve konteynerler imalatı

25.30   Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) 
hariç

25.40   Silah ve mühimmat (cephane) imalatı

25.50   Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz 
metalürjisi

25.61   Metallerin işlenmesi ve kaplanması
25.62   Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi
25.71   Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı
25.72   Kilit ve menteşe imalatı

  25.73.02
El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları, mengeneler, kıskaçlar, 
sıkıştırma anahtarları vb. imalatı

25.73.03 Metalden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç) 
25.73.04 Kuyumculuk aletleri ve parçalarının imalatı (pense, keski, çekiç vb. aletler) 

25.91   Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı
25.92   Metalden hafif paketleme malzemeleri imalatı
25.93   Tel ürünleri, zincir ve yayların imalatı
25.94   Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı
25.99   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı 
26.11   Elektronik bileşenlerin imalatı
26.12   Yüklü elektronik kart imalatı
26.20   Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
26.30   İletişim ekipmanlarının imalatı
26.40   Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
26.51   Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
26.52   Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı 
26.60   Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı 
26.70   Optik aletlerin ve fotografik ekipmanların imalatı
27.11   Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı 
27.12   Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
27.31   Fiber optik kabloların imalatı
27.32   Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı
27.40   Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
27.51   Elektrikli ev aletlerinin imalatı
27.52   Elektriksiz ev aletlerinin imalatı
27.90   Diğer elektrikli ekipmanların imalatı



28.11   Motor ve türbin imalatı (hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları 
hariç)

28.12   Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı
28.13   Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı
28.14   Diğer musluk ve valf/vana imalatı
28.15   Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı
28.21   Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı
28.22   Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı

28.23   Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri 
hariç)

28.24   Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı
28.25   Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç
28.29   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
28.30   Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
28.41   Metal işleme makinelerinin imalatı
28.49   Diğer takım Tezgâhlarının imalatı
28.91   Metalürji makineleri imalatı 
28.92   Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı
28.93   Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
28.94   Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.95   Kâğıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.96   Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
28.99   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
29.10   Motorlu kara taşıtlarının imalatı

29.20   Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı 
treyler (yarı römork) imalatı 

29.31   Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı
29.32   Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
  30.20.03 Raylı sistem taşıtları için koltuk imalatı

  30.20.04

Mekanik veya elektromekanik sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol 
cihazları ve bunların parçalarının imalatı (demir yolu, tramvay hatları, kara 
yolları, dâhili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava alanları için 
olanlar)

30.30   Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
30.40   Askeri savaş araçlarının imalatı

30.91   Motosiklet imalatı
30.92   Bisiklet ve engelli aracı imalatı
30.99   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı 
31.01   Büro ve mağaza mobilyaları imalatı
32.12   Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı
32.13   İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyaların imalatı

  32.20.21
Elektronik müzik aletleri veya klavyeli çalgıların imalatı (elektrik gücüyle 
ses üreten veya sesi güçlendirilen enstrümanlar) (dijital piyano, sintizayzır, 
elektrogitar, vb.)

  32.20.23
Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik aletleri ile 
diğer üflemeli müzik aletlerinin imalatı (saksafon, flüt, trombon, borazan, 
vb.)

32.20.24 Vurmalı çalgıların imalatı (trampet, davul, ksilofon, zil, kas vs.)
32.20.25 Piyanolar ve diğer klavyeli yaylı/telli çalgıların imalatı

  32.20.26
Borulu ve klavyeli orglar, armonyumlar, akordiyonlar, ağız mızıkaları 
(armonikalar), tulum vb. çalgıların imalatı

32.20.27 Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, çıngıraklar vb. imalatı 

  32.20.28
Metronomlar, akort çatalları (diyapazonlar) ve akort düdükleri, müzik 
kutuları için mekanizmalar, müzik aleti telleri ile müzik aletlerinin parça ve 
aksesuarlarının imalatı

32.20.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer müzik aletlerinin imalatı

  32.30.17
Kar kayakları, kayak ayakkabıları, kayak botları, kayak batonları, buz 
patenleri ve tekerlekli patenler ile su kayağı araçları, sörf tahtaları, rüzgar 
sörfleri vb. ekipmanlar ile bunların parçalarının imalatı

  32.30.18

Jimnastik ve atletizm eşyaları ile form tutma salonlarına ait eşya ve 
ekipmanların imalatı (atlama beygiri, dambıl ve halterler, kürek çekme ve 
bisiklete binme aletleri, ciritler, çekiçler; boks çalışma topları, boks veya 
güreş için ringler vb.)

  32.40.02

Bozuk para veya jetonla çalışan oyun makineleri ile bilardo için kullanılan 
eşya ve aksesuarların imalatı (rulet vb. oyun makineleri ile bilardo masa ve 
istekaları, isteka dayanakları, bilardo topları, tebeşirleri, toplu veya sürgülü 
puan sayaçları vb.)

32.40.06 Lunapark, masa ve salon oyunları için gereçlerin imalatı

  32.50.03
Dişçilikte kullanılan araç-gereç ve cihazların imalatı (dişçi aeratörleri dâhil) 
(şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerleri hariç)



  32.50.04

Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlikle ilgili mobilyaların, berber 
koltukları ve benzeri sandalyeler ile bunların parçalarının imalatı (ameliyat 
ve tetkik masası, ayarlanabilir hastane yatağı, dişçi koltuğu, vb.) (X ışını 
masa ve koltukları hariç) 

  32.50.08
Göz tedavisi ile ilgili cerrahi, tanı, test ve benzeri aletlerin imalatı (korneaya 
ait yuvarlak testereler, oftalmoskop, retinoskop, keratometreler, vb.)

  32.50.09
Mekano terapi cihazları, masaj aletleri, psikolojik eğilim-testi aletleri 
(tamamen hareketsiz mekano terapi cihazları hariç), ozon terapi, oksijen 
terapi, aerosol terapi ve solunum cihazları imalatı

  32.50.10 Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletlerinin imalatı

  32.50.11
Tansiyon aletleri, tansiyometreler, osilometreler, tıbbi endoskoplar, klinik 
veya veterinerlik termometreleri, böbrek diyaliz cihazları, transfüzyon 
cihazları (kan depolama için özel cam şişeler hariç) imalatı

  32.50.12
Anestezi cihaz ve aletleri, diyatermik cihazlar (ultrasonikler dâhil), 
ultrasonik litotripsi aletleri ve laboratuvarlarda kullanılan santrifüjlerin 
imalatı

  32.50.90
Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan bys. diğer araç ve 
gereçlerin imalatı 

  32.99.02
Kot vb. baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler, fermuarlar vb. imalatı (düğme 
formları ve fermuar parçaları dâhil)

  32.99.07
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, baston ve koltuklu baston, koltuk değneği 
vb. imalatı (parçaları dâhil) 

  32.99.09
Koruyucu amaçlı solunum ekipmanları ve gaz maskelerinin imalatı (tedavi 
edici olanlar hariç) 

33.11   Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı
33.12   Makinelerin onarımı 
33.13   Elektronik veya optik ekipmanların onarımı
33.14   Elektrikli ekipmanların onarımı

  33.17.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve 
onarımı (at arabaları ve dört tekerlekli yük arabalarının bakım ve onarımı 
dâhil)

33.20   Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu

  38.31.02
Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması (otomobil, 
bilgisayar, televizyon vb. donanımlar) (gemiler ve yüzer yapılar ile satmak 
için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla sökme hariç)

  38.32.01
Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik 
veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması

  43.29.01
Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların, otomatik ve döner 
kapıların bakım ve onarımı dâhil kurulum işleri

  43.29.05
Parmaklık ve korkuluk tesisatı işleri (metal yangın merdivenlerinin 
kurulumu dâhil)

45.20   Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
45.40.01 Motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarım hizmetleri

  71.12.08
Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık 
faaliyetleri (haddehaneler, farineriler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, 
vb.)

  71.20.12
Entegre mekanik ve elektrik sistemleri konusunda teknik test ve analiz 
faaliyetleri (mekanik ve elektrik bileşenli makine, motor, otomobil, alet, 
cihaz, iletişim ekipmanı vb. ekipmanların test ve analiz faaliyetleri) 

95.11   Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı
95.12   İletişim araç ve gereçlerinin onarımı
95.21   Tüketici elektroniği ürünlerinin onarımı
95.22   Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı
95.25   Saatlerin ve mücevherlerin onarımı

95.29.04 Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri
95.29.05 Bisiklet onarımı

 

 

 

 


