
SIHHİ MÜESSESELER 
 

 ET VE BALIK ÜRÜNLERİNİN SATILDIĞI YERLER 
 BAKKAL, MARKET, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV, 

KANTİN VE EKMEK BAYİLERİ 
 LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER, KAFETERYA, YEMEĞİ 

PAKETTE SATAN YERLER VE BENZERİ İŞYERLERİ 
 KAHVEHANE, KIR KAHVESİ, OYUN SALONU, İNTERNET SALONU, ÇAY 

BAHÇESİ, ÇAY OCAĞI VE BENZERİ İŞYERLERİ 
 PASTANELER 
 GAZİNO, DANS SALONU, DİSKOTEK, PAVYON, TAVERNA, AÇIK HAVA 

GAZİNOSU, BAR, KOKTEYL SALONU VE BENZERİ EĞLENCE YERLERİ 
 TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONLARI, SİRK, LUNAPARKLAR VE 

GÖSTERİ MERKEZLERİ 
 

 OTEL VE PANSİYONLAR 
 HAMAM, SAUNA VE BENZERİ YERLER 
 BERBER ve KUAFÖRLER 
 TAKSİ DURAĞI VE YAZIHANESİ, KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR VE 

OTO GALERİLERİ 
 

BİRİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER 
 

1- Çimento fabrikalari, 
2- Seramik ve porselen fabrikalari, 
3- Kireç, alçi ve zimpara fabrikalari, 
4- Blok mermer isleme yerleri, 
5- Galeri veya kuyu açarak isletilen veya patlayici madde kullanilarak isletilen her türlü 
tas ve maden ocaklari, 
6- Çesitli usullerle maden cevheri zenginlestirme yerleri, 
7- Hernev'i maden döküm atölyeleri, haddehaneler ve demir çelik fabrikalari, 
8- 50 HP'den fazla motor gücü kullanan hernev'i elektro mekanik, elektromanyetik ve 
madeni esya imal, isleme, montaj ve tamir yerleri, madeni esya emayeleme, plastik veya 
diger maddelerle kaplama yerleri, 
9- Gemi insa, tamir ve söküm yerleri, 
10- Harf dökümü yapan yerler ile 50 HP'den fazla motor gücü kullanan matbaalar ve 
baski yerleri, 
11- Kömür tozunu prese ederek malzeme imal eden yerler, 
12- Katran ve katrandan gaz üretim yerleri, 
13- Alkol istihsal ve tasfiye yerleri, 
14- Yangin söndürme tüplerinde kullanilan kimyasal maddelerin üretildigi yerler, 
15- Selüloz, selüloit fabrikalari, 
16- Her nev'i kagit fabrikalari, 
17- Kauçuk ve lastik esya imal yerleri, lastik kaplama tesisleri, kablo fabrikalari, 
18- Plastik hammaddeleri üretin tesisler, 
19- Patlayici maddeler sanayi, motor fitili, maytap imalathaneler, karpit, suni asetilen, 
sentetik benzin, azotperoksit imal, dolum tesisleri ve depolari, 



20- Azot, oksijen, karbondioksit, flor, amonyak gibi gazlarin veya bilesiklerinin üretim 
ve dolum tesisleri ile depolari, 
21- Her türlü sabun fabrikasi, 
22- Sülfonalama yapilan deterjan imal yerleri, 
23- Çamasir sodasi ve çivit imal yerleri, 
24- Gliserin, yag asitleri, sülfürik asit, hidroklorik asit, klor vb. kimyasal maddeler 
üreten yerler ile azot sanayi ve gübre fabrikalari, 
25- Nisadir fabrikalari, 
26- Madeni ve nebati boya, cila, vernik fabrika ve atölyeleri, 
27- Cam ve cam esya fabrikalari, 
28- Melamin esya imal yerleri, 
29- Plaksi glas, poliester imalathaneleri, 
30-Zirai mücadele ilaçlan, insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri üretim, depolama, 
ambalajlama ve toptan satis yerleri, 
31- Bitümlü karton, mukavva fabrikalari, 
32- Deri yakma ekstraklari (Zirnik) üretim yerleri, 
33- Eter ve benzeri maddelerin üretim yerleri, 
34- Suni deri, kürk ve musamba imal yerleri, 
35- Asfalt ve zift kaynatma ve eritme yerleri, 
36- Tutkal fabrikalari, 
37- Her türlü film ve film banyosunda kullanilan kimyasal maddelerin üretim yerleri, 
38- Termik elektrik santrallari, 
39- Havagazi ve kok fabrikalari, 
40 Lavar (kömür yikama) tesisleri, 
41- Petrol rafinerileri ve petrokimya tesisleri, 
42- LPG dolum tesisleri ve depolari, 
43- Asfalt üretme ve isleme yerleri ile depolari, 
44- Pil, batarya ve akü imal yerleri, 
45- Kibrit fabrikalari, 
46- Gaz maske fabrikalari, 
47- Her türlü gaz imal ve dolum tesisleri, 
48- Hali fabrikalari, 
49- 50 HP'den fazla motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon fabrikalari, 
50- Suni hali ve benzeri yer dösemeleri fabrikalari, 
51- Agacin kimyasal prosese tabi tutuldugu sanayiler, kontrplak, agaç kaplama ve sun'i 
tahta yapan yerler, 
52- Agaç lifi ve agaç lifinden mukavva yapilan yerler, 
53- Kursun kalem fabrikalari, 
54- Agaç damitim ürünleri tesisleri, 
55- Solvent kullanmak suretiyle ekstraksiyon yapan bütün nebati ve hayvani yag tasir 
haneleri, rafineri tesisleri, 
56- Seker fabrikalari, 
57- Günlük olarak 5.000 litreden fazla süt isleyen tereyagi, peynir ve yogurt 
imalathaneleri, mandiralar, 
58- Süt paztörize ve sterilize tesisleri, 
59- Süttozu ve konserve süt fabrika ve atölyeleri, 
60- Ham deri isleme ve ham deriden hareketle esya imal eden yerler, 
61- 50 HP'den fazla motor gücü kullanan ve islenmis deriden esya imal eden yerler, 
62- Hayvan kesim yerleri ve kombinalar, 
63- Rendering tesisleri, 



64- Kullanimayan et ve hayvan cesetlerinin izalesi için yakma tesisleri, 
65- Kökeni hayvansal olan maddelerden balik unu, balikyagi, yem, yemlik preparat 
tutkal ve benzeri maddelerin imal edildigi yerler, 
66- Bagirsak temizleme ve isleme yerleri, 
67- Su ürünleri, salyangoz, kurbaga ve benzeri isleme yerleri, 
68- Asbest katkili yapi ve mamüllerinin üretimini yapan fabrikalar, 
69- Ilaç hammaddesi üreten fabrikalar ve laboratuvarlar, 
70- Agir metal tuzlarinin üretimini yapan tesisler, 
71- Her türlü organik nitelikte maddeleri üreten fabrikalar, 
72- Kimyasal madde depolari, 
73- Inorganik nitelikteki maddeleri üreten fabrikalar, 

B)İKİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER 
 

1- Tuğla ve kiremit fabrikaları, kireç ocagi, 
2- Prefabrik konut malzemeleri, ytong yapi elemanlari imalathaneleri, volkanik tas 
isleyerek elde edilen hafif malzeme yapi fabrikalari, 
3- Değirmen tasi ve biley tasi atölyeleri, 
4- Alçi, kireç, tebeşir, kuvars tasi ve benzeri degirmenleri, 
5- Çakil, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapi, 
yalitim, döseme vs. malzemeleri imal yerleri, 
6- Mermerin ikinci isleme yeri, 
7- Mozaik imal yeri, 
8- Patlayici madde kullanılmayan ve açik sistemle isletilen tas ve maden ocaklari, 
9- Maden cevheri depolama yerleri, 
10- 5-50 HP arasında motor gücü kullanan hernev'i elektro mekanik, elektromanyetik 
ve madeni esya imal, isleme ve tamir atölyeleri, 
11- Harf dökümü yapmayan ve 5-50 HP gücünde motor gücü kullanan matbaalar ve 
baski yerleri, 
12- Kursun, kalay ve benzeri maddelerden tüp, klise ve harf gibi malzemenin imal 
edildigi yerler, 
13- Plastik, plaksiglas, poliester vb. maddelerden esya, oyuncak, reklam levhalari vb.. 
yapan yerler, 
14- Oto lastik tamir atölyeleri, 
15- Temizlik tozu imalathaneleri, 
16- Çamasir suyu imalathaneleri, 
17- Zirai mücadele ilaçlari, Insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin 
perakende satis yerleri, 
18- Mum ve balmumu üretim yerleri, 
19- Tarak imalathaneleri, 
20- Asit ve baz depolari, 
21- Camdan ayna ve benzeri madde imal yerleri, 
22- Tibbi müstahzarat laboratuvarlari, 
23- Amonyak imalathaneleri, 
24- Sülfonalama yapilmayan deterjan imal yerleri, 
25- Zamk ve yapistirici madde imalathaneleri, 
26- Dizel jeneratörler, 
27- Akaryakit depolari ve satis yerleri, 
28- LPG perakende satis yerleri, 



29- 25 tondan fazla odun, kömür bulunduran veya 5 HP gücünden fazla muharrik 
kuvvet kullanan odun ve kömür depolari, 
30- Torba yakit üretim yerleri, 
31- Akü tamir yerleri, 
32- Kuru temizleme yerleri, 
33- Hali, kilim dokuma ve boyama atölyeleri, 
34- Sentetik elyaf fabrikasi, 
35- Isitici minder imalathaneleri, 
36- Pamuk ihzar fabrika ve atölyeleri (çirçirlar), 
37- Linterks, idrofil pamuk üretim yerleri, 
38- Yün, kil, tiftik, kus tüyü ve benzerleri yikama ve isleme tesisleri, 
39- Yün, pamuk ve ipek iplik atölyeleri ile boyama yerleri, 
40- 5-50 HP motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeleri, 
41- Her nev'i firça imal yerleri, 
42- Mobilya ve oto döseme atölyeleri, 
43- Kumas atiklari ve eski kumaslardan yün imal yerleri, 
44- 5 HP gücünden fazla motor gücü kullanan her nev'i agaç esya imal, isleme ve tamir 
yerleri, 
45- Tomruk ve kereste depolari, 
46- Günlük olarak 500-5000 litre süt isleyen tereyagi, peynir ve yogurt imalathaneleri, 
mandiralar, 
47- Yenecek mantar üreten yerler, 
48- Soguk hava depolari (motor gücü 10 HP'den yukari), 
49- Un, makarna, bisküvi ve ekmek fabrikalari, 
50- Çay fabrikalari, 
51- Atölye mahiyetindeki yag imal yerleri, 
52- Glikoz, nisasta, dekstrin (kola) ve emsali maddeler imalathaneleri, 
53- Mesrubat üretim tesisleri, 
54- Frigo, koko, eskimo ve dondurmayi fabrikasyon halinde üreten yerler, 
55- Tütün isleme yerleri ve sigara fabrikalari, 
56- Seker veya seker serbetinden sekerli maddeler üreten yerler (günlük 250 kg'tan 
fazla seker isleyen yerler), tahin, helva, pekmez vs. imal yerleri, 
57- Alkollü içki üreten yerler, 
58- Meyve, sebze isleme verleri ve konserve fabrikalari, 
59- Meyan kökü, serbetçi otu vb. bitkilerin islendigi yerler, 
60- Çiklet fabrikalari, 
61- Maya imalathaneleri, 
62- Ham tuz üretme,isleme yerleri ve tuz fabrikalari, 
63- Yemek fabrikalari, 
64- Hayvansal yaglarin eritildigi yerler, 
65- Et ve sakadat isleme yerleri, 
66- Streli katküt imalathanesi, 
67- 5-50 HP arasinda motor gücü kullanan ve islenmis deriden esya imal eden yerler. 
68- Herhangi bir islem yapilmayan ham deri depolari, 
69- Islenmis bagirsaktan esya imal yerleri, bagirsak depolari, 
70- Bitkisel yemleri ve hazir preparatlardan karma yemleri üreten tesisler 
71- Nakliyat, ticaret, komisyon, ithalat ve ihracat isleriyle ilgili depolar, 
72- Her nev'i hurda depolari, 
73- 50'den fazla büyükbas 200'den fazla küçükbas ve 500'den fazla kümes hayvani ile 
10'dan fazla domuz bulunduran hayvan barinaklari, 



74- Çöp içindeki organik maddelerden gübre yapma tesisleri, 
75- Mürekkep üretim yerleri, 
76- Bitkisel liflerden sicim, halat, hasir vb. üretim yerleri, 
77- Buz üretim yerleri, 
78- Suni inci, boncuk vb. üretim yerleri, 
79- Boya, cila ve poliester islemi yapilan yerler, 
80- Balata imal yerleri, 
81- Oto bakim ve servis istasyonlari, 
82- Dügme, fermuar, semsiye vb. imal yerleri, 
83- Kati atik depolama tesisleri, 
84- Kozmetik fabrikalari, 
85- Tuz ruhu, nisadir, çivit, çamasir suyu ve benzeri malzemeyi mamul maddelerden 
sulandirarak, paketleyerek ve siseleyerek satisa sunan imalathaneler, 

C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER: 

1- insaat malzemeleri depo ve artis yerleri, kum ocaklari, 
2- Sirli, sirsiz, çanak, çömlek, küp ve benzeri toprak mamulleri imalathaneleri, 
3- Çakil, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanmaksizin yapi, 
yalitim, döseme vb. malzeme imal yerleri, 
4- Çini atölyeleri, 
5- 5 HP'den az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksizin iptidai usullerle 
çalisilan her nev'i elektro mekanik, elektromanyetik ve madeni esya imal, isleme ve 
tamir atölyeleri, 
6- Harf dökümü yapmayan ve 5 HP'den az motor gücü kullanan matbaalar, 
7- Film halindeki plastikten naylon torba ve benzeri esya yapan yerler, 
8- Saf su asitli su imalathaneleri, 
9- Fotograf filmi renklendirme ve boyama yerleri, 
10- Kagitdan çesitli kirtasiye malzemesinin yapildigi yerler, 
11- Kolonya ve benzeri tuvalet malzemeleri imalathaneleri, 
12- 25 tondan az odun ve kömür bulunduran veya 5 HP gücünden' az muharrik kuvvet 
kullanan odun ve kömür depolari, 
13- Fötr, sapka ve keçe ithal yerleri, 
14- Hali, elbise ve çamasir yikama ve temizleme yerleri, 
15- 5 HP'den az motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeleri, 
16- Bez ve benzeri dokumaya baski yapilan yerler, 
17- 5 HP gücünden az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksizin iptidai usullerle 
çalisilan her nev'i agaç esya imal, imal, isleme ve tamir yerleri, 
18- Günlük olarak 500 lt'den daha az süt isleyen tereyagi, peynir ve yogurt 
imalathaneleri ve depolari, 
19- Un degirmeni, 
20- Ekmek, simit vb. firinlari, 
21- Çalkarhaneler, 
22- Küçük çapta dondurma, imalathaneleri, 
23- Tuz ögütme yerleri, 
24- Mamul sekerden her nevi sekerleme imalathaneleri (Günlük 250 kg'dan az seker 
isleyen yerler), 
25- Tahil, baharat vs. ambalajlama yerleri, 
26- Kahve ve kuruyemis hazirlama yerleri, 
27- Karbonat üretim ve ambalajlama yerleri, 
28- Yufka ve pasta imalathaneleri, 



29- Tarla balikçiligi, 
30- 10 HP gücüne kadar motor kullanan soguk hava depolari, 
31- Tiftik ve yapagi depolari, 
32- 5 HP takatindan az motor gücü kullanan ve islenmis deriden esya imal eden yerler, 
33- Kuru kemik, boynuz, fildisi gibi hayvani malzemenin mekanik usul ve vasitalarla 
islendigi yerler, 
34- Islenmis veya kurutulmus deri depolari, 
35- 15-50 büyük bas, 50-200 küçük bas, 100-500 kümes hayvani ve 10'dan az domuz 
bulunan hayvan barinaklari, 
36- Peruk ve suni çiçek yapim yeri, 
37- Mamul süngerden esya imal yeri, 
38- Hamam, saunalar ve güzellik salonlari, , 
39- Cilt atölyeleri. 

UMUMA AÇIK MÜESSESELER 

Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan 
otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, 
bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve 
kıraathane; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve 
maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, 
video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet 
kafeler ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır. 

           Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma 
araçlarında, belirtilen faaliyetlerin icrası durumunda, bu yerler de umuma açık 
istirahat ve eğlence yeri sayılır. 

 


