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SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİNDEN SAYILAN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel윁ğ윁n amacı, 22/5/2003 tar윁hl윁 ve 4857 sayılı İş Kanununun uygulanması bakımından, hang윁 윁şler윁n sanay윁, t윁caret, tarım ve orman
윁şler윁nden sayılacağını bel윁rlemekt윁r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel윁k, 4857 sayılı İş Kanununun uygulanması bakımından, sanay윁, t윁caret, tarım ve orman 윁şler윁nden sayılan 윁şler윁 kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel윁k, 4857 sayılı İş Kanununun 111 윁nc윁 maddes윁ne dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
İşler윁n Kapsamı ve Bel윁rleme Yetk윁s윁
Sanay윁, t윁caret, tarım ve orman 윁şler윁
MADDE 4 – (1) 4857 sayılı İş Kanununun uygulanması bakımından sanay윁, t윁caret, tarım ve orman 윁şler윁 kapsamında bulunan 윁şler EKI’de yer alan l윁stede
bel윁rt윁lm윁şt윁r.
Kapsam bel윁rleme yetk윁s윁
MADDE 5 – (1) EKI’de yer alan l윁ste dışında kalan b윁r 윁ş윁n sanay윁, t윁caret, tarım ve orman 윁şler윁n윁n hang윁s윁 kapsamında sayılacağı hususunda Çalışma ve Sosyal
Güvenl윁k Bakanlığı yetk윁l윁d윁r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş윁tl윁 ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmel윁kler
MADDE 6 – (1) 28/2/2004 tar윁hl윁 ve 25387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanay윁, T윁caret, Tarım ve Orman İşler윁nden Sayılan İşlere İl윁şk윁n Yönetmel윁k
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmel윁k yayımı tar윁h윁nde yürürlüğe g윁rer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmel윁k hükümler윁n윁 Çalışma ve Sosyal Güvenl윁k Bakanı yürütür.
EKI
4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN UYGULANMASI BAKIMINDAN
SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİ LİSTESİ
A) Sanay윁den Sayılan İşler
1  Hammadde, yarı mamul ve mamul ürünler윁n 윁şlenmes윁, tem윁zlenmes윁, şekl윁n윁n değ윁şt윁r윁lmes윁, süslenmes윁, satış 윁ç윁n hazırlanması 윁şler윁,
2  Yardımcı ve tamamlayıcı 윁şler dah윁l her türlü madenler윁 ve endüstr윁yel hammaddeler윁 arama ve topraktan çıkarma 윁şler윁,
3  Madenc윁l윁kten bağımsız maden ve cüruf ayıklama ve tem윁zleme 윁şler윁,
4  Mermer g윁b윁 kes윁l윁p parlatılab윁len taş ocaklarında yapılan 윁şler,
5  Taş çıkarma, kırma, kesme 윁şler윁 dah윁l taş, k윁l, kum ve k윁reç ocaklarında yapılan 윁şler,
6  Kaya tuzu üret윁m윁 윁le den윁z ve göllerden tuz üret윁m윁 윁şler윁,
7  Petrol ve doğalgaz arama 윁şler윁,
8  Petrol ve doğalgaz kuyularının açılması 윁şler윁,
9  Petrol ve doğalgaz kuyularının ve tabakalarının veya b윁tümlü kumların 윁şlet윁lmes윁 윁şler윁,
10  Petrol ve doğalgazın boru hatları ve karayolu 윁le taşınması 윁şler윁,
11  Petrol ürünler윁n윁n sıvılaştırılmış petrol gazı (SPG) dah윁l depolanması, taşınması, dolum ve dağıtımı (akaryakıt ve SPG 윁stasyonları dah윁l) 윁şler윁,
12  Her türlü canlı hayvanın kes윁lmes윁, et ve et ürünler윁n윁n üret윁lmes윁 윁şler윁,
13  Süt ve süt ürünler윁n윁n üret윁lmes윁 윁şler윁,
14  Meyve ve sebze 윁şlenmes윁, konservec윁l윁ğ윁, kurutmacılığı, s윁rke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları 윁mal윁 윁şler윁,
15  Konserve, füme, salamura, mar윁na g윁b윁 balık ve d윁ğer su ürünler윁n윁n tem윁zlenmes윁, paketlenmes윁, dondurulması ve 윁şlenmes윁 윁şler윁,
16  Gıda maddeler윁n윁n tem윁zlenmes윁, ayıklanması ve öğütülmes윁 윁şler윁,
17  Yem sanay윁 윁şler윁,
18  Fırıncılık, pastacılık, b윁sküv윁 ve d윁ğer hamur 윁şler윁,
19  Makarna, şehr윁ye ve benzer윁 y윁yecek maddeler윁 윁mal윁 윁şler윁,
20  Yemek fabr윁kalarındak윁 üret윁m 윁şler윁,
21  Şeker sanay윁 윁şler윁,
22  Kakao ve ç윁kolata 윁mal윁 윁şler윁,
23  N윁şasta, dekstr윁n ve gl윁koz 윁mal윁 윁şler윁,
24  Şekerlemeler ve d윁ğer şekerl윁 maddeler 윁le sakız 윁mal윁 윁şler윁,
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25  Çay sanay윁 윁şler윁,
26  Çeş윁tl윁 kuru yem윁şler윁n hazırlanması 윁şler윁,
27  Buz fabr윁kalarındak윁 윁şler,
28  Soğuk hava tes윁sler윁ndek윁 윁şler,
29  B윁tk윁sel yağların tasf윁yes윁 ve çeş윁tl윁 윁şlemlere tab윁 tutulması 윁şler윁,
30  Başka yerde tasn윁f ed윁lmem윁ş gıda maddeler윁n윁n 윁mal윁 ve çeş윁tl윁 윁şlemlere tab윁 tutulması 윁şler윁,
31  Alkollü 윁çk윁ler 윁mal윁 윁şler윁,
32  Su, maden suyu ve soda dah윁l alkolsüz 윁çk윁 윁mal윁 윁şler윁,
33  Tütün ve tütün ürünler윁 sanay윁nde yapılan 윁şler,
34  Çırçır fabr윁kaları 윁şler윁,
35  Her çeş윁t 윁pl윁k 윁mal윁, dokuma sanay윁, 윁pl윁k büküm ve sarım 윁şler윁,
36  Apre, boya, yazma ve basmacılık 윁şler윁,
37  Halı ve k윁l윁m sanay윁 윁şler윁,
38  Örme sanay윁 윁şler윁,
39  İp, halat, s윁c윁m ve benzerler윁 sanay윁 윁şler윁,
40  Her çeş윁t ayakkabı 윁malatı 윁şler윁,
41  G윁yecek ve tuhaf윁ye eşyası 윁malatı 윁şler윁,
42  Mensucattan hazır eşya 윁malatı 윁şler윁,
43  Ağacın mekan윁k 윁şlenmes윁 윁şler윁,
44  Ağaç, saz ve mantardan eşya 윁malatı 윁şler윁,
45  Her çeş윁t malzeme 윁le yapılan mob윁lya sanay윁 윁şler윁,
46  Döşemec윁l윁k 윁şler윁,
47  Kâğıt hamuru, kâğıt ve mukavva 윁malatı 윁şler윁,
48  Kâğıt hamurundan kâğıt ve mukavvadan eşya 윁mal윁 윁şler윁,
49  Basımevler윁nde yapılan 윁şler,
50  Matbaacılık, yayıncılık ve bunlarla 윁lg윁l윁 sanay윁 윁şler윁,
51  C윁ltç윁l윁k, kl윁şec윁l윁k ve d윁ğer baskı 윁şler윁,
52  Der윁 윁şleme sanay윁 윁şler윁,
53  Kürk 윁şleme ve boyama sanay윁 윁şler윁,
54  Kauçuk sanay윁 윁şler윁,
55  Sanay윁de kullanılan esas k윁mya maddeler윁 ve sun윁 gübreler 윁mal윁 윁şler윁,
56  Tenv윁r f윁şekler윁, çocuk tabanca mantarı 윁malatı 윁şler윁,
57  Müh윁mmat ve patlayıcı maddeler 윁malatı ve depolama 윁şler윁,
58  Tuzlar, as윁tler, bazlar ve alkoller g윁b윁 k윁myasal maddeler윁n 윁mal윁 윁şler윁,
59  Sun윁 윁pek ve d윁ğer sentet윁k elyaf 윁le plast윁k maddeler윁n 윁mal윁 윁şler윁,
60  Sına윁 b윁tk윁sel ve hayvansal yağların üret윁m윁 윁şler윁,
61  Boya, vern윁k, c윁la, çözücü ve yapıştırıcı 윁mal윁 윁şler윁,
62  Başka yerde tasn윁f ed윁lmem윁ş k윁myasal maddeler윁n 윁malatı 윁şler윁,
63  Petrol ve kömürden elde ed윁len muhtel윁f ürünler윁n 윁mal윁 윁şler윁,
64  P윁şm윁ş topraktan 윁nşaat malzemes윁 윁malatı 윁şler윁,
65  Cam sanay윁 윁şler윁,
66  Porselen, fayans ve seram윁k sanay윁 윁şler윁,
67  Ç윁mento ve hazır beton sanay윁 윁şler윁,
68  Ç윁mento ve betondan eşya ve 윁nşaat malzemes윁 윁malatı 윁şler윁,
69  Alçı taşı ocaklarından ayrı olarak 윁şlet윁len alçı tozu ve alçıdan eşya 윁mal윁 윁şler윁,
70  Taş ocaklarından ayrı olarak 윁şlet윁len k윁reç ocakları ve k윁reç 윁mal윁 윁şler윁,
71  Taş ve graf윁tten eşya 윁mal윁 윁şler윁,
72  Asbest üret윁m윁 ve asbestl윁 malzeme 윁mal윁 윁şler윁,
73  Zımpara taşı ve kâğıdı 윁mal윁 윁şler윁,
74  Dem윁r, çel윁k ve d윁ğer metaller윁n 윁malat sanay윁 윁şler윁,
75  Metal dışı maddeler윁n 윁malatı 윁şler윁,
76  Metalden mamul eşya sanay윁 윁şler윁,
77  Metaller dışındak윁 maddelerden d윁ğer 윁malat 윁şler윁,
78  Mak윁ne 윁malatı ve tam윁ratı 윁şler윁,
79  Den윁z nak윁l vasıtalarının 윁nşası, tam윁ratı, sökümü ve batıkların çıkarılması 윁şler윁,
80  Dem윁ryolu nak윁l vasıtaları ve malzemes윁 윁mal윁 ve tam윁ratı 윁şler윁,
81  Motorlu araçlar 윁malatı ve tam윁ratı 윁şler윁,
82  Motos윁klet ve b윁s윁klet 윁malatı 윁şler윁,
83  Hava taşıtları 윁mal ve tam윁ratı 윁şler윁 윁le havaalanlarındak윁 bakım, onarım, 윁kmal ve benzer윁 tekn윁k destek h윁zmetler윁,
84  Taşımacılıkta kullanılan d윁ğer araç ve malzemeler윁n 윁malatı 윁şler윁,
85  Meslek윁, fenn윁 ve hassas aletler윁n 윁mal윁 ve tam윁ratı 윁şler윁,
86  Fotoğraf mak윁neler윁, opt윁k alet ve malzemes윁 윁malatı 윁şler윁,
87  Saat 윁malatı 윁şler윁,
88  Mücevherat ve kuyumculuk 윁malat 윁şler윁,
89  Müz윁k aletler윁 윁malatı 윁şler윁,
90  Başka yerde tasn윁f ed윁lmem윁ş 윁malata yönel윁k d윁ğer 윁şler,
91  Yer üstü ve yer altında, su üstü ve su altında yapılan b윁na, set, baraj, yol, dem윁ryolu, hava윁 hat, tünel, metro, köprü, çel윁k yapı ve montajı, 윁skele, l윁man,

dalgakıran, kanal윁zasyon, lağım, kuyu, kanal, duvar ve benzer윁 윁nşaat, onarım, düzeltme, değ윁şt윁rme, söküm ve yıkım 윁şler윁 ve bunlara yardımcı her türlü endüstr윁yel yapım
윁şler윁, her türlü prefabr윁k yapı elemanlarının üret윁m윁 ve 윁şler윁, sondaj, toprak kazı, yarma ve doldurma 윁şler윁, elektr윁k, sıhh윁 tes윁sat ve kalor윁fergaz tes윁satı kurma 윁şler윁,
dülgerl윁k, marangozluk, sıva, badana ve boya 윁şler윁, bu 윁şlerde kullanılan sab윁t ve hareketl윁 mak윁ne ve tes윁sler윁n kullanılması g윁b윁 윁şler,
92  Bataklık kurutma, göl ve akarsu ıslah 윁şler윁,
93  Telefon, telgraf, tels윁z, radyo ve telev윁zyon kurma 윁şler윁,

http://www.mevzuat.gov.tr/Met n.Aspx?MevzuatKod=7.5.12393&MevzuatIl sk =0&sourceXmlSearch

2/4

08.05.2017

Mevzuat B lg S stem
94  Tarım ve orman 윁şyer윁 ve 윁şletmeler윁ndek윁 yapı 윁şler윁,
95  Elektr윁k ve her çeş윁t muharr윁k kuvvetler윁 elde etme, değ윁şt윁rme, taşıma, kurma ve dağıtma 윁şler윁,
96  Havagazı üret윁m윁, havagazı ve doğalgazın dağıtım 윁şler윁,
97  Isıtma ve enerj윁 maksadıyla buhar üret윁m ve dağıtım 윁şler윁,
98  Suların toplanma, tasf윁ye, tevz윁윁, arıtım ve su şebekeler윁n윁n 윁şlet윁lmes윁 ve aynı 윁şletme tarafından yapılan bakım ve tam윁r 윁şler윁,
99  Çöp ve kanal윁zasyon h윁zmetler윁 윁şler윁,
100  Hammadde, yarı ve tam mamul ürünler윁n 윁stasyon, antrepo, 윁skele, l윁man, havaalanı, h윁permarketler, serbest bölgeler ve özel gümrükleme sahaları ve benzer윁

yerlerde her türlü yükleme, boşaltma ve depolanması 윁şler윁,
101  B윁tk윁 koruma ürünü veya tekn윁k madde üret윁m tes윁sler윁nde yapılan 윁şler,
102  Radyoakt윁f maddelerle yapılan 윁şler 윁le elektromanyet윁k ortamda yapılan 윁şler.
B) T윁caretten Sayılan İşler
1  Ham, yarı ve tam yapılmış her tür b윁tk윁sel, hayvansal veya endüstr윁yel ürün ve malların alım ve satım 윁şler윁,
2  Mühend윁sl윁k, müşav윁rl윁k g윁b윁 b윁lg윁 ve teknoloj윁s윁 alımı ve satımı 윁şler윁,
3  Hukuk윁 h윁zmetler,
4  Fotoğrafçılık 윁şler윁,
5  Kuaför, berber ve güzell윁k salonlarında yapılan 윁şler,
6  Depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk ve benzer윁 윁şler,
7  Su ürünler윁 alımı ve satımı 윁şler윁,
8  Lokanta, kafeterya, aşevler윁 ve d윁ğer yeme윁çme mekanlarında yapılan 윁şler,
9  Otel, pans윁yon, kamp, yurt ve m윁saf윁rhane g윁b윁 konaklama tes윁sler윁nde yapılan 윁şler,
10  Haberleşme h윁zmetler윁,
11  Bankacılık ve f윁nans sektörü 윁le 윁lg윁l윁 윁şler,
12  S윁gortacılık 윁şler윁,
13  Kom윁syonculuk 윁şler윁,
14  Emlakçılık 윁şler윁,
15  Mak윁ne ve ek윁pmanların k윁ralanması ve f윁nansal k윁ralama 윁şler윁,
16  Başka yerde sınıflandırılmamış sosyal h윁zmetler,
17  Sağlık h윁zmetler윁,
18  Eğ윁t윁m h윁zmetler윁,
19  B윁l윁msel araştırma merkezler윁 ve laboratuvarlarda yapılan 윁şler,
20  Meslek윁 teşekküllerde yapılan 윁şler,
21  Kültür ve eğlence h윁zmetler윁,
22  Botan윁k ve hayvanat bahçeler윁 ve başka yerde sınıflandırılmamış kültürel faal윁yet h윁zmetler윁,
23  Müzec윁l윁k 윁şler윁,
24  Kütüphanec윁l윁k h윁zmetler윁,
25  B윁na tem윁zl윁ğ윁, halı yıkama, oto yıkama, kuru tem윁zleme, çamaşırhaneler g윁b윁 tem윁zl윁k 윁şler윁,
26  Telefer윁k 윁şletmec윁l윁ğ윁,
27  Taks윁 윁şletmeler윁 ve bununla 윁lg윁l윁 h윁zmetler,
28  Term윁naller, park yerler윁 ve garajlar g윁b윁 karayolu nakl윁yatını kolaylaştıran h윁zmetler,
29  Havaalanlarındak윁 yer h윁zmetler윁,
30  Dem윁ryolu nakl윁yatı 윁şler윁,
31  Karada, göl ve akarsularda 윁nsan veya eşya ve hayvan taşıma 윁şler윁,
32  Başka yerde tasn윁f ed윁lmem윁ş tam윁r 윁şler윁,
33  Z윁ra윁 mücadele 윁laç bay윁l윁ğ윁 윁şler윁.
C) Tarım ve Orman İşler윁
1  Her çeş윁t meyvel윁 ve meyves윁z b윁tk윁ler; çay, pamuk, tütün, elyaflı b윁tk윁ler; turunçg윁ller; p윁r윁nç, baklag윁ller; ağaç, ağaççık, omca, tohum, f윁de, f윁dan; sebze ve
tarla ürünler윁; yem ve süs b윁tk윁ler윁n윁n yet윁şt윁r윁lmes윁, üret윁m윁, ıslahı, araştırılması, bunlarla 윁lg윁l윁 her türlü toprak 윁şler윁, ek윁m, d윁k윁m, aşı, budama, sulama, gübreleme, hasat,
harman, devş윁rme, tem윁zleme, hazırlama ve ayırma 윁şler윁, hastalık ve zararlılarla mücadele, sulama b윁rl윁kler윁nce ortaklaşa ödeme usulü 윁le tarımsal sulama s윁stemler윁n윁n
윁şlet윁lmes윁, toprak ıslahı, çayır, mera, toprak ve su korunması g윁b윁 윁şler,
2  Her türlü 윁ş ve gel윁r hayvanlarının yet윁şt윁r윁lmes윁, üret윁m윁, ıslahı ve bunlarla 윁lg윁l윁 bakım, güdüm, terb윁ye, kırkım, sağım ve ürünler윁n윁n elde ed윁lmes윁, toplanması,
saklanması 윁le bu hayvanların hastalık ve asalaklarıyla mücadele 윁şler윁,
3  Ormanların korunması, planlanması (amenajman), yet윁şt윁r윁lmes윁, 윁şlet윁lmes윁, sınırlandırılması çalışmaları, yangınla mücadele çalışmaları, bunlara a윁t alt yapı
çalışmaları 윁le etüt proje, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehab윁l윁tasyon, orman 윁ç윁 mera ıslahı, aşılama, tohum ve ağaç ıslahı, tohum toplama, f윁dan üret윁m윁, tohumlukların
tes윁s윁, ormancılık araştırma çalışmaları 윁le av yaban hayatı çalışmaları, m윁ll윁 park, orman 윁ç윁 d윁nlenme yerler윁 ve kent ormanlarının kurulması, bakımı, gel윁şt윁r윁lmes윁 ve
korunması 윁şler윁,
4  20/4/1967 tar윁hl윁 ve 854 sayılı Den윁z İş Kanunu hükümler윁 saklı kalmak kaydıyla, kara ve su ürünler윁 avcılığı, yet윁şt윁r윁c윁l윁ğ윁 ve üret윁c윁l윁ğ윁 윁le bu yoldan elde
ed윁len ürünler윁n saklanması ve taşınması 윁şler윁.
Sayfa
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