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

 
13 İNŞAAT

Sınıf Alt Sınıf Tanım

  38.11.02 İnşaat ve yıkım atıklarının, çalı, çırpı, moloz gibi enkazların toplanması 
ve kaldırılması 

41.10   İnşaat projelerinin geliştirilmesi
41.20   İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
42.12   Demir yolları ve metroların inşaatı

  42.21.01 
Akışkanlar için uzun mesafe boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve 
gaz taşımacılığı ile su ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik karada 
ve deniz altında uzun mesafe boru hattı)

  42.21.03 
Ana su şebekeleri ve su hatları ile su arıtma tesisleri, kanalizasyon 
bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları inşaatı (sulama sistemleri 
(kanallar) dâhil) 

  42.21.05 
Akışkanlar için kısa mesafe (yerel) boru hatlarının inşaatı (petrol 
ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su, kanalizasyon, sıcak su, buhar ve diğer 
ürünlerin taşımacılığına yönelik kısa mesafe boru hattı

  42.22.02 Enerji santralleri inşaatı (hidroelektrik santrali, termik santral, nükleer 
enerji üretim santralleri vb.)

  42.91.01 
Kıyı ve liman inşaatları ve ilgili hidromekanik yapıların inşaatı (su 
yolları, liman ve yat limanları, kıyı düzenlemeleri, iskele ve rıhtımlar, 
dalgakıranlar, kanallar vb. yapılar)

  42.91.03 Tersane, dok ve kanal havuzu inşaatı (gemi inşaatı ve tamiri için)
  42.91.04 Baraj ve bentlerin inşaatı 
42.99   Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin 

inşaatı
43.11   Yıkım
43.12   Şantiyenin hazırlanması 
43.21   Elektrik tesisatı 
43.22   Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı

  43.29.03 Isı, ses veya titreşim yalıtımı ile diğer inşaat tesisatı işleri (mantolama 
ve vakumlu temizleme sistemlerinin kurulumu dâhil)

43.31   Sıva işleri 

43.32   Doğrama tesisatı
43.33   Yer ve duvar kaplama
43.34   Boya ve cam işleri
43.39   İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler
43.91   Çatı işleri

  43.99.01 
Yapısal çelik bileşenlerin kurulması işleri (bina, köprü, gezer vinç veya 
elektrik iletim kulesi gibi diğer yapılar için prefabrik yapısal çelik 
bileşenlerin kurulması vb.)

43.99.03 Açık yüzme havuzlarının inşaatı
43.99.05 İnşaatlarda beton işleri (kalıp içerisine beton dökülmesi vb.)
43.99.06 Duvarcılık ve tuğla örme işleri
43.99.07 İnşaat iskelesi ve çalışma platformunu kurma ve sökme işleri

  43.99.08 Su yalıtım işleri (düz çatı ve teraslardaki su yalıtım işleri, inşaat ve diğer 
yer altı yapıların dış cephesindeki su yalıtım işleri, nem yalıtımı vb.) 

  43.99.10 Baca ve sanayi fırınlarının inşaatı ve kurulması (fırınlar için yanma 
odasına ateş tuğlası döşenmesi işleri dâhil)

43.99.11 İnşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı işleri (forekazık çakma dâhil) 
  43.99.12 Yapıların dış cepheleri için buharlı temizleme, kum püskürtme ve 

benzeri uzmanlaşmış inşaat faaliyetleri
43.99.13 İnşaat demirciliği (inşaat demirinin bükülmesi ve bağlanması)

  43.99.14 
Prefabrik yapıların montajı ve kurulması (prefabrik binalar hariç her 
çeşit prefabrik sokak düzeneklerinin (otobüs durağı, telefon kulübesi, 
bank vb.) kurulumu vb.)

  43.99.15 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer uzmanlaşmış inşaat işleri (şömine, 
barbekü dâhil)

71.12.03 Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri 

  71.12.06 
Ulaştırma projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri 
(karayolu, köprü, tünel, demir yolları, havaalanı, petrol ve gaz 
taşımacılık projeleri, liman vb.)

71.12.11 Yapı denetim kuruluşları (a sınıfı)
71.12.12 Yapı denetim kuruluşları (b sınıfı)
71.12.13 Yapı denetim kuruluşları (c sınıfı)


