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Gıda Ürünlerinin İmalatı: Un, kara kırma, kepek; kristal şe-
ker, melas, sulu küspe; ayçiçeği ve fındık yağı; pastörize süt; 
şoklama muhafaza; 

Elektrikli Teçhizat İmalatı: Davlumbaz, aspiratörler, fırınlar, 
ocaklar, bulaşık makineleri, buzdolapları

Giyim Eşyalarının İmalatı: Bayan elbise, bayan pantalon 
(yünlü, pamuklu, sentetik dokuma);  

Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı: Hazır Beton 
(Yaş Beton)

Makine-Ekipman İmalatı: Kamyon kasası, traktör kasası, 
kapı kasası, yem kırma-yem karma makinelerinin imalatı ve 
her turlu parçaları, öğütme patos, çatı malzemeleri, makas 
malzemesi, çelik konstrüksiyon, raylı kapı, çelik kapı kasası, 
pvc kapı pencere plastik doğramaların destek direkleri, gıda 
makinesi parçaları, süt ve süt ürünleri dolum makineleri, zirai 
aletler yedek parçaları, aydınlatma direkleri, bayrak direkleri, 
su ark kanal boruları, flanşları, değirmen makineleri parçaları, 
sera inşaatı boruları

Diğer İmalat: Düğmeler, Çıtçıtlar, Perçinler, Kapsüller, Panto-
lon kancaları, çiviler 

Madencilik ve Taşocakçılığı: Blok mermer, mozaik; asfalt 
ve hazır beton için mıcır; 
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Giyim Eşyalarının İmalatı: Pijama, gömlek

Gıda Ürünlerinin İmalatı: Toz Şeker; Un; Bakliyatlar, çerezler, 
baharatlar, kuru gıdalar, reçeller ve şekerlemeler, pekmezler ve 
tahinler, salçalar ve soslar, zeytinler ve zeytinyağları, hazır yemek-
ler, konserveler, turşular; Makarna 

Kâğıt Ve Kâğıt Ürünlerinin İmalatı: Oluklu mukavva, ambalaj; 

Makine-ekipman imalatı: Yem: Çekiçli değirmen; pelet soğu-
tucu, presi, kırıcı, eleği; kamyon lifti; pelet yağ kaplama ünitesi; 
rendering ünitesi; Temizleme-Tavlama: Çöp sasörü; çift katlı 
taş ayırıcı; kabuk soyucu; alçak basınç aspiratörü; açılı yoğun 
tavlama; otomatik paçal makinesi; otomatik tavla sistemi; boru 
mıknatıs; kafes mıknatıs; toz siklonu; Öğütme: Kare elek, irmik 
sasörü; kepek fırçası; irmik kırıcı; Taşıma Ekipmanları: Pnömatik 
yön klapesi; Hava Kilidi; Tüp Vidalı Helezon; Pnömatik Sürgü; Pa-
letli Taşıyıcı; Vidalı Taşıyıcı; Zincirli Konveyör Paketleme: Taşıma 
bantı, pelet presi, kontrol eleği, silo boşaltıcı; un dağıtıcı; paketle-
me makinesi; Montaj Ekipmanları: Hava-ürün ayırma klapeleri, 
nihai mamul taşıma ve tasnif ekipmanları; inoks montaj malze-
meleri; Çeltik Pirinç Makinesi-Ekipmanları: Taş ayırıcı, soyucu, 
pirinç eleği, çeltik eleği; 

Basküller, elektronik tartı alet ve cihazları; beton, harç karıştırıcı, 
mineral maddeleri bitümenle karıştırıcı makine; demir-çelik de-
polar; hidrolik motorlar; hayvan yemi hazırlama, hububat işleme 
makineleri; pnömatik elevatör ve konveyörler; tohum, tane temiz-
leme, tasnif, işleme makinesi; Hadde silindirleri, hidrolik presler, 
kızaklı işlem üniteleri, konik makaralı rulmanlar; metal haddeleme 
makineleri; sayısal kontrollü olmayan rayba, freze makineleri  

Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı: Tuğla, kiremit; 
Hazır Beton

Tekstil Ürünlerinin İmalatı: Pamuk İpliği

Motorlu Kara Taşıtları İçin Parça ve Aksesuar İmalatı: Oto 
kalorifer

Ayakkabı, Bot, Terlik İmalatı: Ayakkabı

Ana Metal Sanayi: Bakır, çinko, levha üretimi, külçe kurşun; Bi-
Metal Döküm, Düşük ve Yüksek Alaşımlı Karbon Çelikleri, Paslan-
maz çelikler, aşınmaya dayanıklı manganlı çelikler

Tıbbi ve Dişçilik ile İlgili Araç ve Gereçlerin İmalatı: Plastik 
şırınga

Seramik: Seramik lavabo, banyo dolapları, armatürler, duş sis-
temleri

Çimento: Çimento

ÇORUM
Makine-Ekipman İmalatı: Basınç düşürücü valfler; demir ve 
çelikten yaprak, helezon ve spiral yaylar; dökme demirden bo-
rular, içi boş profiller; pompaların aksam ve parçaları  

Elektrikli Teçhizat İmalatı: Aydınlatma ürünleri: armatürler, 
aplikler; prizler; kablolar

Gıda Ürünlerinin İmalatı: Un; Kabuklu Fındık, iç fındık; Piliç 
ve şarküteri ürünleri; Yem; Balık yemi; balık unu; balık yağı

Temel Eczacılık Ürünlerinin, Eczacılığa İlişkin Malzeme-
lerin İmalatı: İlaç

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünlerinin İmalatı: Ağaç-
tan yonga levhalar; demir veya çelikten inşaat aksamı; ağaçtan 
kontrtabla; odunsu maddelerden levhalar; parke panolar

Tıbbi ve Dişçilik ile İlgili Araç ve Gereçlerin İmalatı: Cer-
rahi motor sistemleri; steril konteynır sistemleri; titanyum; fiber 
optik aydınlatma; cerrahi aletler: genel cerrahi, beyin cerrahi, 
beyin ekartör, ortopedi, göz; silikon tabanlar ve tutucular; ter-
likler; sterilizatör

Ana Metal Sanayi: Alaşımlı dökme demir, aynalı demir; de-
mir ve çelikten çubuk profiller; Brülörlerin aksam ve parçaları; 
kauçuk ve plastik için döküm kalıpları; porselen tuvalet eşyası; 
toprak, taş, cevher, vb ayıran, yıkayan makine parçaları; Bakır 
çubuk, şerit, boru, levha, örgülü tel, yassı tel, katot

SAMSUN

Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı: Hazır Beton, Çi-
mento, Klinker; Beton Asfalt, Plentmiks 

Gıda Ürünlerinin İmalatı: Kristal Şeker, Melas, Küspe, Yem; Un, 
Kepek, Polipropilen Çuval; Konsantre salça; kuşburnu pulpu; bağ 
yaprağı salamura üretim ve ambalajlama; Kırmızı ve beyaz et üre-
timi ve ambalajı; Turşu, bakliyat, bal üretim ve ambalajı

İçeceklerin İmalatı: Meyve Suları Üretimi ve ambalajı

Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı: Motor yağları, 
endüstriyel yağ, antifriz

Tekstil Ürünlerinin İmalatı: T-Shirt; Yazma, iplik, eşarp, masa 
örtüleri, elbiselik kumaş

Diğer İmalat: Elektrik Üretimi 

Madencilik ve Taşocakçılığı: Torba Kireç, Kiremit Altı, Memb-
ran, Taş Tozu, Mıcır, Kalsit; Antimuan 

Ana Metal Sanayi: Hurda: bakır, demir halat, plastik

TOKAT


