
GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ 
 

A) BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER 
 

1- ENERJİ SANAYİİ 
1.1- Toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan yakma tesisleri ile 

termik enerji santralleri, 
1.2- Nükleer enerji santralleri. 
 
2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ: 
2.1- Sıcak haddeleme tesisleri, her türlü demir çelik fabrikaları, metal boru üretim 

tesisleri, metal kaplama tesisleri,  
2.2- 50 ton/yıl ve üzerinde kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dışı dökümhaneler 

ile soğuk haddeleme tesisleri, 
2.3- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan her nevi 

elektromekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik 
ve benzeri maddelerle kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri, 

2.4- Gemi söküm yerleri ile 20 metre ve daha uzun boylarda gemi iskeleti ve gemi 
bölümleri imal ve tamir yerleri, 

2.5- Kara, hava, demiryolu araçları, içten yanmalı motor ile iş makineleri üretim 
fabrikaları. 

 
3- MADEN SANAYİİ (Değişik: 23/5/2011-2011/1900 K.) 
3.1- Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri ile 5 ton/saat ve üzeri kapasitede 

olan çimento öğütme, paketleme ve karıştırma tesisleri,  
 3.2-Seramik ve porselen fabrikaları, 
 3.3- Alçı, kireç ve benzeri fabrikaları, 
 3.4- Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, 

yapı tuğlası, kiremit ve benzeri kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler, 
 3.5-Asbest madeni üretimi ve üretime yönelik tesisler ile asbest katkılı ürünleri işleme 

ve biçimlendirme tesisleri, 
 3.6-Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan prefabrik konut malzemeleri, gaz beton ve 

metal yapı elemanları üretim tesisleri, 
 3.7- 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık 

işletmeler, 
 3.8- 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalışma alanında açık 

işletme yöntemi ile kömür çıkarma ve cevher hazırlama tesisleri, 
 3.9-Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uygulanan cevher 

zenginleştirme tesisleri, 
 3.10-Maden Kanununun 2 nci maddesinde yer alan I. ve II. Grup madenlerin her türlü 

işlemden geçirilmesi (kırma, eleme, öğütme, yıkama ve benzeri) projelerinden 100.000 m
3
/yıl 

ve üzeri kapasitede olanlar. 
 
4- KİMYA SANAYİİ 
4.1-Temel organik kimyasalların üretildiği kimya tesisleri  
4.1.1-  (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Alkoller, aldehitler, ketonlar, karboksilli 

asitler, esterler, asetatlar, eterler, peroksitler, yapay reçineler gibi oksijen içeren 
hidrokarbonlar, ayçiçeğini kabuğundan ayırıp iç üretim yapacak biyoyakıt üreten işyerleri, 

4.1.2- Sülfürlü, fosforlu, halojenli hidrokarbonlar üretim tesisleri, 
4.1.3- Temel plastik hammaddeleri ile kimyasal elyaf (polimeriler, sentetik lif veya 

selüloz tabanlı lifler) üretim tesisleri, 
4.1.4- Sentetik kauçuklar üretim tesisleri,  
4.1.5- Sentetik, selülozik veya su bazlı boyalar ve pigmentler üretim tesisleri, 
4.1.6- Madeni ve nebati, yüzey koruyucu ve kimyasalları (vernik, cila gibi) üretim 

tesisleri, 
4.1.7- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) 75 ton/gün üzeri hazır sıva ve ıslak sıva üretim 

tesisleri,
 (1)

  



4.1.8- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Yapışkan ambalaj, yara bandı, medikal bantlar ile 
endüstriyel bantlar üretim tesisleri,

 (1)
 

4.1.9- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Diğer organik kimyasalların ve 
karışımlarının üretim yerleri, sanayi tipi yapıştırıcı imal eden tesisler (polimerizasyon işlemi 
gerçekleştirilen tesisler.)

 (1)
 

 
––––––––––––––– 

(1) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 9 
uncu maddesiyle bu alt başlıkta  yer alan (4.1.6) numaralı maddeden sonra gelmek 
üzere iki madde eklenmiş, mevcut (4.1.7) numaralı madde (4.1.9) olarak teselsül 
ettirilmiştir. 
 

  4.2-Temel inorganik kimyasalların üretildiği tesisler  
4.2.1- Amonyum klorür, potasyum klorat, potasyum karbonat, sodyum karbonat, 

perborat ve gümüş nitrat gibi kimyasalların üretildiği tesisler, 
4.2.2- Amonyak, hidrojen, oksijen, azot, flor gibi gazlar ve bunların bileşiklerin üretim 

ve dolum tesisleri ile sülfür bileşikleri, karbon oksitler gibi oksitleyici bileşiklerin üretildiği 
tesisler, 

4.2.3- Kromik asit, hidroklorik asit, fosforik asit, nitrik asit, sülfürik asit, oleum ve 
sülfürlü asit üretim ve depolanma tesisleri, 

4.2.4- Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazik madde 
üretim tesisleri, 

4.2.5- Diğer inorganik kimyasalların ve karışımlarının üretim yerleri,  
4.3- Fosfor, azot veya potasyum tabanlı basit veya bileşik haldeki gübre üretim tesisleri, 
4.4-Temel bitkisel sağlık ürünleri, tıbbî müstahzarat ürünleri ile biositlerin fabrikasyon 

olarak üretildiği tesisler, 
4.5- Kimyasal veya biyolojik yöntemlerle ilaç hammaddelerinin üretildiği tesisler, 
4.6- Patlayıcı madde üretim tesisleri ve depoları,  
4.7- 1 ton/gün ve üzeri kapasiteli sabun üretim tesisleri ile sulfonlama yapılan deterjan 

fabrikaları,  
4.8- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Cam ve cam eşya üretim fabrikaları, ısıcam, 

temperli cam, baskılı cam imalat, kesme ve işleme tesisleri, 
4.9- Pleksiglas, poliester imalathaneleri, 
4.10- Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları üretim tesisleri, 
4.11- Deri yakma eksraktları (zırnık) üretim tesisleri, 
4.12- Pil, batarya ve akü imal tesisleri, 
4.13- Her türlü film ve film banyosunda kullanılan kimyasal maddelerin üretildiği 

tesisler, 
4.14- 50 HP ve üzeri motor gücü kullanan kauçuk ve lastik üretim ve kaplama ve lastik 

eşya üretim tesisleri, lastik fabrikaları ve kablo fabrikaları, 
4.15- İlaç ve ilaç hammaddelerinin bir arada üretildiği tesisler,  
4.16- Parlayıcı madde üretim tesisleri,  
4.17- 100 HP ve üzeri motor gücü kapasitedeki plastik, plaksiglas, polyester gibi 

maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri vb. yapan yerler, 
4.18- Selüloz ve selüloit fabrikaları, 
4.19- Asfalt ve zift üretme, işleme tesisleri,  
4.20- Karpit, asetilen, sentetik benzin üretim ve dolum tesisleri,  
4.21- Plastik hammaddesi üretim tesisleri,  
4.22- Çocuk bezi ve kadın bağı üretim tesisleri.  
 
5-PETROKİMYA SANAYİİ 
5.1- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Madeni yağ üretim tesisleri, petrol rafinerileri, 

petrokimya tesisleri, döküm çamuru ve madeni yağ konusunda faaliyet gösteren işletmeler, 
5.2- Havagazı ve kok fabrikaları ile doğal gaz ve kömür gazlaştırma ve sıvılaştırma 

tesisleri, 
5.3- Petrol, doğal gaz ve kimyasalları 10 kilometreden uzun ve 600 mm ve üzeri çaplı 

borularla taşıma tesisleri, 
5.4- Sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz dolum 



tesisleri ile 30 ton ve üzeri kapasitede olan sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz 
ve sıkıştırılmış doğal gaz ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri, 

5.5- Toplam depolama kapasitesi 500 m
3
 ve üzeri olan doğalgaz, petrokimya ve 

kimyasal ürün depolama tesisleri,  
5.6- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) İçerisinde yanıcı ve parlayıcı madde 

kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan 150 m
3 

ve üzeri depolama hacmine 
sahip depolama tesis ve düzenekleri, 

5.7- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Biyodizel üretim yerleri. 
 

 6-GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER 
SANAYİİ 

6.1- Şeker fabrikaları, 
6.2- Bitkisel ham yağ veya rafine yağ elde edilen fabrikalar,  
6.3- 10 ton/gün ve üzeri kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, 
6.4- Kırmızı et kombina ve 1 inci ve 2 nci sınıf mezbahalar ile kanatlı et kombina ve 

kesimhaneler, 
6.5- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Su ürünleri, salyangoz, kurbağa ve benzeri 

ürün işleme yerleri ile gemileri, 
6.6- 500 ton/gün ve üzeri yem ve un fabrikaları, 
6.7- Maya üretim tesisleri, 
6.8- Fermantasyon ile alkollü içki üreten fabrikalar, malt tesisleri, 
6.9- Kökeni hayvansal olan maddelerden balık unu, balık yağı, yem, yemlik, preparat 

vb. üretim tesisleri, 
6.10- Endüstriyel nişasta üretim tesisleri, 
6.11- Genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar ile işlem yapılan yerler. 
6.12- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.) Üzüm çekirdeği, keten tohumu işleme ve 

paketleme tesisi. 
 
7-ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ORTADAN 

KALDIRILMASI İLE İLGİLİ SANAYİ 
7.1- Atık yağ ve benzeri geri kazanım tesisleri,  
7.2- Rendering tesisleri, 
7.3- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Tehlikeli ve tıbbi atık yakma tesisleri ve tıbbi 

atık sterilizasyon tesisleri, 
7.4-  Katı atık depolama tesisleri, 
7.5- Evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretim tesisleri, 
7.6- Nükleer yakıtların yeniden işlenmesi veya çeşitli metotlarla bertaraf edilmesi ile 

ilgili tesisler. 
 
8-TEKSTİL SANAYİİ 
8.1- Boyama, apreleme, kasarlama ve benzeri işlem yapan dokuma fabrikaları ile 500 

HP üzeri motor gücü kullanan konfeksiyon fabrikaları, 
8.2- Sentetik elyaf iplik ve halı fabrikaları, 
8.3- 100 HP üzeri motor gücü kullanan suni deri kürk ve muşamba imal yerleri, 
8.4- 500 HP üzeri motor gücü kullanan işlenmiş deriden eşya imal yerleri. 
 
9-DİĞERLERİ 
9.1- Ham deri işleme tesisleri, 
9.2- Ağacın kimyasal prosese tabi tutulduğu (kontrplak, ağaç kaplama vb) ve suni tahta 

üretim tesisleri, 
9.3- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Her çeşit karton, mukavva ve mukavva entegre 

üretim fabrikaları, selülozik yumurta ve meyve viyolleri üretim tesisleri, 
9.4- Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve üzeri piliç veya 

eş değeri diğer kanatlılar, 30 kg ve üzeri 3.000 baş ve üzeri domuz besi çiftlikleri ve 900 baş 
ve üzeri dişi domuz üretim çiftlikleri,  

 
 
 



B) İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER 
 

1-ENERJİ SANAYİİ 
1.1- Toplam ısıl gücü 20 MW altında kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji 

santralleri, 
1.2- Torba yakıt üretim tesisleri, 
1.3- Odun kömürü imal yerleri, 
1.4- Rüzgar enerji santralleri, 
1.5- Jeotermal enerji santralleri ile bu enerjiden 5 MW ve üzerinde kullanan tesisler. 
1.6- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Hidroelektrik santralleri (HES). 
 
2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ 
2.1- Kurşun kalay ve benzeri maddelerden tüp, klişe ve harf gibi malzemelerin imal 

edildiği tesisler, 
2.2- 50 Ton/yıl dan düşük kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dışı dökümhaneler 

ile soğuk haddeleme tesisleri, 
2.3- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi 

elektro mekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, 
plastik ve diğer maddelerle çeşitli metotlarla kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı 
yapan işyerleri, 

2.4- 20 HP den fazla motor gücü kullanan matbaalar ile baskı tesisleri, 
2.5- 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi fırça, tarak imal yerleri, 
2.6- Balata imal yerleri, 
2.7- Zımpara fabrikaları, 
2.8- 20 metreden daha kısa boylarda gemi iskeleti ve gemi bölümleri imal ve tamir 

yerleri. 
2.9- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) LPG oto dönüşüm tesisleri. 
 
3- MADEN SANAYİİ (Değişik: 23/5/2011-2011/1900 K.)   
 3.1- Her türlü tuz fabrikaları, 
 3.2- Alçı, kireç, tebeşir, kuvars taşı ve benzeri değirmenleri, 
 3.3-Kapasitesi 75 ton/günün altında olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı 

tuğlası, kiremit ve benzeri kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler, 
 3.4-Değirmen taşı ve bileği atölyeleri, 
 3.5-Volkanik taş işleyerek elde edilen hafif malzeme üretim tesisleri ile kapasitesi 75 

ton/günden küçük olan prefabrike konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları 
üretim tesisleri, 

 3.6-Çimento, çakıl kum, cüruf ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapı 
yalıtım döşeme ve sair malzemeleri imal tesisleri, 

 3.7- Mozaik imal yerleri, 
 3.8- Maden cevheri depolama yerleri, 
 3.9- Kum ocakları, kum yıkama ve eleme tesisleri, 
 3.10- Hazır beton tesisleri, 
 3.11- 5 ton/saatten düşük kapasitedeki çimento öğütme ve paketleme tesisleri,  
 3.12- Kükürt eleme, öğütme ve paketleme tesisleri,  
 3.13- Her türlü madenin çıkarılması (birinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler 

kapsamında yer almayanlar) 
 3.14-5.000 m

3
/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların 

çıkartılması, işlenmesi ve yıllık 250.000m
2
ve üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve 

sayalama tesisleri, 
 3.15-Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği 10.000 

ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler, 
 3.16-1.000.000 m

3
/yıl ve üzerinde metan gazının çıkarılması ve depolanması, 

 3.17-Maden Kanununun 2 nci maddesinde yer alan ve birinci sınıf gayrisıhhî 
müesseseler kapsamında olmayan I. ve II. Grup madenlerin her türlü işleme sokulması (kırma, 
eleme, öğütme, yıkama ve benzeri),  

 3.18-50.000 ton/yıl ve üzeri tuzun çıkarılması ile bu madenlerin her türlü işleme 
tesisleri, 



 3.19-Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer almayan cevher hazırlama 
veya zenginleştirme tesisleri, 

 3.20- Yeraltı maden ocakları. 
 
4- KİMYA SANAYİİ 
4.1- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Tutkal, zamk ve yapıştırıcı madde üretim 

tesisleri, sanayi tipi yapıştırıcı imal eden tesisler, 
4.2- Her çeşit kozmetik ürünleri üretim tesisleri,  
4.3- Mürekkep üretme tesisleri, 
4.4- 100 HP’den düşük motor gücü kapasitedeki plastik, pleksiglas, polyester gibi 

maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri ve benzerlerini yapan 
yerler, 

4.5- Sunî inci, boncuk ve benzerleri üretim yerleri, 
4.6- Melamin eşya üretim yerleri, 
4.7- Tuz ruhu, çamaşır suyu ve benzeri malzemeyi mamul maddelerden sulandırarak ve 

ambalajlayarak satışa sunan yerler, 
4.8- Çamaşır sodası ve çivit imal yerleri, 
4.9- 50 HP’den az motor gücü bulunan lastik kaplama ve lastik eşya üretim tesisleri, 

kablo fabrikaları, 
4.10- Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazik madde 

depolama tesisleri, 
4.11- Madeni ve nebati boya, cila, vernik atölyeleri ile dolum ve paketleme yerleri, 
4.12- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele 

ilaçları depoları ile paketleme ve toptan satış yerleri, haşerelere karşı insektisit, rodentisit ve 
mollusisit kullanarak mücadele yapmak isteyen işyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg 
veya litre üzeri ise) 

4.13- Sulfonlama yapılmayan deterjan fabrikaları ile 1 ton/günden düşük kapasiteli 
sabun üretim tesisleri,  

4.14- Farmasotik teknolojilerin gerektirdiği fiziksel yöntemlerle mamul ilaç üreten tıbbi 
müstahzarat laboratuarları,  

4.15- 50 HP’den düşük motor gücü bulunan kauçuk ve lastik üretim tesisleri, lastik 
imalat ve kaplama tesisleri ile kablo fabrikaları, 

4.16- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Zirkon silikat, seramik sır ve seramik boyası 
üretim tesisleri, 

4.17- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Varil ve IBC depo yıkama, boyama geri dönüşüm 
tesisleri, 

4.18- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Havuzsuyu kimyasalları, yüzey dezenfektanları ve 
içme suyu dezenfektanları üretim tesisleri, 

4.19- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)75 ton/gün altında hazır sıva ve ıslak sıva üretim 
tesisleri, 

4.20- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Zehirsiz fare yapıştırıcısı dolum tesisleri. 
 
5- PETROKİMYA SANAYİİ  
5.1- 30 ton altında sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış 

doğal gaz ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri, 
5.2- Toplam depolama kapasitesi 500 m

3’
ten az doğalgaz, petrokimya ve kimyasal ürün 

depolama tesisleri, 
5.3- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Marina, akaryakıt ve/veya otogaz istasyonları 

ile içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla 
kullanılan en az 8 m

3
’ten 150 m

3
’e kadar depolama hacmine sahip depolama tesis ve 

düzenekleri, 
5.4- Petrol, doğal gaz ve kimyasalları 10 kilometreden uzun ve 600 mm’den küçük çaplı 

borularla taşıma tesisleri,  
5.5- 250 kg-500 kg arasında kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış 

yerleri.  
 
 
 



6- GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER 
SANAYİİ 

6.1- 1 ton/gün -10 ton/gün arasında kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,  
6.2- 500 ton/gün’den az olan yem ve un fabrikaları, 
6.3- Kültür mantarı üretim tesisleri, 
6.4- Makarna, irmik, gofret, bisküvi fabrikaları, 
6.5- Çiğit fabrikaları, 
6.6- Çay fabrikaları ve 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki çay paketleme tesisleri,  
6.7- Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri hariç atölye mahiyetindeki yağ 

imal yerleri ile 25 ton/yıl kapasiteden büyük bitkisel ve hayvansal yağ depolama ve dolum 
yerleri,  

6.8- Glikoz, nişasta (endüstriyel nişasta hariç), dekstrin (kola) ve emsali maddeler 
üretim tesisleri, 

6.9- Meşrubat üretim tesisleri, 
6.10- Fruko, eskimo ve dondurmayı fabrikasyon halinde üreten tesisler, 
6.11- Günlük olarak 1.000 kg/gün ve üzeri şeker veya şeker şerbetinden şekerli 

maddeler üreten tesisler,  
6.12- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Meyve, sebze işleme yerleri ile konserve ve 

çeltik fabrikaları, ayçiçeğini kabuğundan ayıran iç üretim tesisleri, 
6.13- Meyan kökü, şerbetçiotu vb. bitkilerin işlendiği tesisler, 
6.14- Çiklet fabrikaları, 
6.15- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Günlük üretimi 1.000 kg/gün ve üzeri 

ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten, asgari yüksekliği 3,5 metre ve büyükşehir 
belediyesi sınırları içinde en az 400 m2; büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 300 m2; 
köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 250 m2 ve üzeri genişlikteki yerler, 

6.16- Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi ve üzerinde yemek üretimi yapan 
tesisler, 

6.17- Hayvansal yağların eritildiği tesisler, 
6.18- Buz üretim tesisleri, 
6.19- Fabrikasyon olarak çerez üretim tesisleri, 
6.20- İçme amaçlı doğal bitkilerin işlendiği ve paketlendiği tesisler, 
6.21- 500 kg / günden büyük kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri,  
6.22- Meyve, sebze, bakliyat ve hububatı olgunlaştırma kurutma, mumlama ve 

ambalajlama tesisleri, 
6.23- Hazır gıdaların ambalajlandığı tesisler, 
6.24- Gıda katkı maddesi üreten tesisler, 
6.25- Mayonez, ketçap ve salata sosu üretim tesisleri, 
6.26 -Her türlü meyve suyu üretme ve paketleme tesisleri, 
6.27- 500 kg/gün ve üzerinde fermente gıda (turşu, şalgam, sirke vb.) ürünleri üreten 

tesisler, 
6.28- Yumurtanın konserve edildiği tesisler, 
6.29- Fermantasyon ile alkolü içki üreten atölye mahiyetindeki tesisler, 
6.30- Dondurulmuş gıda üretim tesisleri, 
6.31- Çocuk mamaları ve ek besin üretim tesisleri, 
6.32- İçecek tozu üretim tesisleri, 
6.33- Toz şekerden küp şeker ve pudra şekeri üretim tesisleri, 
6.34- Tahin, helva, pekmez ve çikolata üretim tesisleri, 
6.35- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Fındık, fıstık, badem, ceviz kırma ve 

kavurma tesisleri, 500 kg/gün ve üzeri fındık, ballı fındık, fıstık, badem, ceviz ezmesi dolum 
ve paketleme tesisleri, 

6.36- Sakatat işleme tesisleri,  
6.37- 75 kg / saat ve büyük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve kuruyemiş 

hazırlama tesisleri,  
6.38- 10 HP ve üzeri motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık ayıklama) tesisleri ve 

soğuk hava depoları,  
6.39- 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki haşhaş öğütme ve ezme tesisleri, 
6.40- Gıda ışınlama yerleri,  
6.41- 3 üncü sınıf kırmızı et mezbahaları. 



6.42- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Hammaddeden başlayarak preform ve polietilen 
tereftelat (pet) imalat ünitesi bulunan içme suyu şişeleme tesisleri. 

 
7- ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ORTADAN 

KALDIRILMASI İLE İLGİLİ SANAYİ 
7.1- Kumaş atıkları ve eski kumaşlardan yün imal tesisleri, 
7.2- Kullanılmayan et ve hayvan cesetleri yakma tesisleri, 
7.3- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Katı atık ara transfer istasyonları, katı atık 

aktarma istasyonları, 
7.4- Kompostlama tesisleri, 
7.5- Nüfusu 50.000 ve üzeri olan yerleşim yerlerine ait atık su arıtma tesisleri,  
 
8- TEKSTİL SANAYİİ  
8.1- 50-500 HP arasında motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon tesisleri, 
8.2- Çırçır fabrikaları, 
8.3- Isıtıcı minder üretim tesisleri, 
8.4- Yün, kıl, tiftik, kuş tüyü vb. yıkama ve işleme tesisleri, 
8.5- 50-500 HP arasında motor gücü kullanan işlenmiş deriden eşya imal tesisleri,  
8.6- 100 HP’den düşük motor gücü kullanan suni deri kürk ve muşamba imal tesisleri.  
 
9-DİĞERLERİ 
9.1- Yangın söndürme tüplerine dolum yapılan yerler, 
9.2-Mum ve balmumu üretim tesisleri, 
9.3- Camdan süs eşyası, ayna vb. madde üreten tesisler, 
9.4- Halı ve kilim dokuma ve boyama atölyeleri, 
9.5- Linteks, hidrofil pamuk üretim tesisleri, 
9.6- 50 HP’den fazla motor gücü kullanan ağaç eşya işleme ve tamir yerleri, 
9.7- Tomruk ve kereste depoları, 
9.8- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Her nevi hurda depoları, katı atık depolama 

tesisleri ile evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretimi konusunda 
faaliyet gösteren işletmeler (metal, kağıt, karton, pet, plastik, cam hurda ve atıkları 
kaynağından karışık toplayarak biriktiren, depolandığı yerden alınarak cinslerine göre 
ayrıştıran ve nakliye edilebilmesi için preslenen, preslenmiş hurdaların ayrı ayrı depolanarak 
sonra geri kazanım firmalarına gönderen tesis), 

9.9- Steril katgüt üretim tesisleri, 
9.10- Herhangi bir işlem yapılmayan ham deri depoları, 
9.11- Bağırsak temizleme işleme yerleri ile işlenmiş bağırsaktan eşya üretim tesisleri, 
9.12- Bitkisel yemler ve hazır preparatlardan karma yem üretim tesisleri,  
9.13- Nakliyat, ticaret, komisyon, ithalat ve ihracat işleri ile ilgili depolar, 
9.14- Bir üretim periyodunda 20.000-60.000 adet arası tavuk, 30.000-85.000 adet arası 

piliç veya eş değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri, 30 kg ve 
üzeri, 1.000-3.000 baş arası domuz besi çiftlikleri ve 300-900 baş arası dişi domuz üretim 
çiftlikleri, 500 adet ve üzeri büyükbaş ve 1.000 adet ve üzeri kapasitedeki küçükbaş kapasiteli 
büyükbaş ve küçükbaş besi tesisleri, 

9.15- Bitkisel liflerden sicim, halat, hasır vb. üretim tesisleri, 
9.16- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Oto bakım ve servis istasyonları; kaporta, 

boya, motor bakımı, elektrik, oto egzozcuları, 
9.17- Düğme, fermuar, şemsiye vb. üretim tesisleri, 
9.18- Kibrit fabrikaları, 
9.19- Gaz maskesi üretim tesisleri, 
9.20- Kurşunkalem fabrikaları, 
9.21- Tütün işleme ve sigara fabrikaları, 
9.22- Nüfusu 50.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerine ait atık su arıtma tesisleri ile 

istihdam kapasitesi 20.000 ve üzerinde olan ihtisas ve karma organize sanayi bölgelerine ait 
atık su arıtma tesisleri. 

 9.23- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Organik gübre üreten işyerleri, 
 9.24- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Hurda kağıt balyalama tesisleri, 



 9.25- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Motorlu araç boyalarının kumlama yoluyla 
temizlendiği işyerleri, 

 9.26- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu üretimi yapan 
tesisler. 

9.27- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Oluklu mukavva üretim tesisleri, 
9.28- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Alüminyum ve çeşitli folyolardan gıda, tarım ve 

ilaç ambalaj maddeleri üretim tesisleri. 
9.29- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/12 md.) Açık alanda sergilenen ikinci el 

motorlu kara taşıtı pazarları, 
 
C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER 

 
1- (Değişik:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/13 md.) ENERJİ SANAYİİ 
1.1- Akü tamir yerleri, 
1.2- Elektrik enerjisi ile çalışan araçların elektrik ihtiyacını temin edebilmeleri için 

otoparklarda, alışveriş merkezlerinin otopark alanı olarak ayrılmış yerlerinde, akaryakıt 
istasyonlarında veya yetkili idarece uygun görülecek ve imar planında bu amaca ayrılmış olan 
diğer yerlerde müstakil olarak kurulacak elektrikli araç şarj istasyonları, 

1.2.1- Elektrikli araçların elektrik ihtiyacını temin edebilmeleri için otoparklar, alışveriş 
merkezleri veya akaryakıt istasyonlarında kurulacak elektrikli araç şarj istasyonları, kurulu 
bulunduğu iş yerinin ana faaliyet dalı esas alınarak düzenlenen ruhsatta tali faaliyet olarak 
belirtilir. 

 
2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ 
2.1- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.)  50 HP'den az motor gücü kullanan veya 

motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışan her nevi elektromekanik, elektromanyetik 
yöntemle madeni eşya imal, işleme, montaj ve tamir atölyeleri, tarım ilaçlama makine imalatı 
yapan işyerleri, 

2.2- Harf dökümü yapmayan ve 20 HP'den az motor gücü kullanan matbaalar ve baskı 
yerleri. 

 
3- MADEN SANAYİİ (Değişik: 23/5/2011 – 2011/1900 K.)   
 3.1- İnşaat malzemeleri depo ve satış yerleri,  

 3.2- Sırlı, sırsız, çanak, çömlek, küp ve benzeri toprak mamulleri üretim yerleri, 
 3.3- Çini atölyeleri, 
 3.4- Çakıl, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanmaksızın 
yapı, yalıtım, döşeme ve benzeri malzeme imal yerleri, 
 3.5- Maden Kanununun 2 nci maddesinde yer alan V. Grup sertifikalı ve yüzeyden 
toplama usulüyle yapılan madencilik faaliyetleri ile buna dayalı geçicitesisler, 
 3.6- İkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer alan faaliyet limitlerinin 
altında kalan madencilik faaliyetleri.  
 

4- KİMYA SANAYİİ 
4.1- Saf su ve asitli su üretim yerleri, 
4.2- Fotoğraf filmi renklendirme ve boyama yerleri, 
4.3- Kolonya ve benzeri tuvalet malzemeleri üretim yerleri, 

 4.4- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodentisit, 
mollusisit ve benzeri maddelerin perakende satış yerleri, haşerelere karşı insektisit, rodentisit 
ve mollusisit kullanarak mücadele yapmak isteyen işyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg 
veya litreden az ise),  

4.5- Kuru temizleme yerleri, 
4.6- Halk sağlığını koruma amaçlı haşere ile mücadele için kurulan ticari işyerleri.  
 
 
 
 
5-PETROKİMYA SANAYİİ 
5.1- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.)  Köy pompası ile içerisinde yanıcı ve parlayıcı 



madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan 8 m
3
’e kadar depolama 

hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri, 
5.2- Film halindeki plastikten naylon torba ve benzeri eşya yapan yerler, 
5.3- 250 kg’dan düşük kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış yerleri.  
 
6- GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER 

SANAYİİ 
6.1- Un ve bulgur değirmenleri, 
6.2- Tarhana vb. imal yerleri , 
6.3- Boza üretim yerleri, 
6.4- 1 ton / günden düşük kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, 
6.5- Tuz öğütme yerleri, 
6.6- Günlük olarak 1.000 kg’dan az şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler vs. 

üreten yerler, 
6.7- Tahıl, baharat, bakliyat ve gıda vb. ambalajlama yerleri, 
6.8- 75 kg / saat den düşük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve kuruyemiş 

hazırlama yerleri, 
6.9- Karbonat ve kabartma tozu üretim ve ambalajlama yerleri, 
6.10- Hamur, yufka, bazlama, simit, poğaça, kadayıf, mantı, pasta, börek ve benzeri 

unlu mamullerin üretim yerleri, 
6.11- Kapasitesi 1 ton / günden az olan dondurma imal yerleri,  
6.12- Dondurma külahı üretim yerleri 
6.13- 10 HP’den az motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık ayıklama) tesisleri ve 

soğuk hava depoları,  
6.14- Süt depolama ve soğutma yerleri, 
6.15- Hazır preparatlardan karıştırılarak içecek yapılan yerler, 
6.16- Gıda katkı maddesi paketleme yerleri, 
6.17- Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi den az yemek üretimi yapan yerler,  
6.18- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Sanayi bölgeleri ile mesken amacıyla 

kullanılmayan müstakil binalarda kurulan süpermarket, hipermarket, grossmarket ve 
megamarketlerin bünyesinde, kendi müşterilerine satış yapan ve işyerinin bütünlüğünden 
duvar, bölme, bölüm ve benzeri şekilde ayrılmış bir şekilde üretim yapılan, elektrik enerjisi 
veya doğalgaz kullanılarak ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri,  

6.19- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Günlük üretimi 1000 kg/günden az olan 
ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 250 
m2, büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 200 m2, köy, belde ve ilçe belediye sınırları 
içinde en az 100 m2 olması zorunlu yerler, 

6.20- Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri ile 25 ton/yıl kapasiteden az 
bitkisel ve hayvansal yağ depolama ve dolum yerleri, 

6.21- Mısır çerezi üretim tesisleri,  
6.22- 500 kg/gün ve altında kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri, 
6.23-Yumurta paketleme yerleri, 
6.24- 500 kg/gün altında kapasitedeki haşhaş öğütme ve ezme tesisi, 
6.25- 500 kg/gün altında kapasitedeki fermente gıda (turşu, şalgam, sirke vb.) ürünleri 

üreten tesisler, 
6.26- 500 kg/gün altında kapasitedeki çay paketleme tesisi, 
6.27- Et parçalama ve mamul madde üretim tesisi. 
6.28- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) 500 kg/gün altındaki fındık, ballı fındık, fıstık, 

badem, ceviz ezmesi dolum ve paketleme tesisleri, 
6.29- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Çemen üretim tesisleri. 
 
7-TEKSTİL SANAYİİ 
7.1- Şapka ve keçe imal yerleri, 
7.2- 50 HP'den az motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeler ile işlenmiş 

deriden eşya imal eden yerler, 
7.3- Bez ve benzeri dokumaya baskı yapılan yerler, 
7.4- İşlenmiş veya kurutulmuş deri depoları, 
7.5- Mamul süngerden eşya imal yeri. 



 
8-DİĞERLERİ 
8.1- Kağıttan çeşitli kırtasiye malzemesinin yapıldığı yerler, 
8.2- 25 tondan az odun ve kömür bulunduran veya 5 HP gücünden az muharrik kuvvet 

kullanan odun ve kömür depoları,  
8.3- Halı, elbise ve çamaşır yıkama ve temizleme yerleri,  
8.4- 50 HP gücünden az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai 

usullerle çalışılan her nevi ağaç eşya imal, işleme ve tamir yerleri 
8.5- Tiftik, hububat, pamuk, yapağı vb. depolar, 
8.6- Kuru kemik, boynuz, fildişi gibi hayvani malzemenin mekanik usul ve vasıtalarla 

işlendiği yerler, 
8.7- Peruk ve suni çiçek yapım yeri, 
8.8 -Termal su kullanan hamamlar, 
8.9- Otomobil yıkama tesisleri, 
8.10-Oto lastik tamir atölyeleri, 
8.11- Mobilya ve oto döşeme atölyeleri, 
8.12- 50 HP'den az motor gücü kullanan ve işlenmiş deriden eşya imal eden yerler,  
8.13- Bir üretim periyodunda 500-20.000 adet arası tavuk, 500-30.000 adet arası piliç 

veya eş değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 
10-1.000 adet arası domuz besi çiftlikleri ve 5-300 baş arası dişi domuz üretim çiftlikleri, 20 - 
500 adet arası büyükbaş ve 100-1.000 adet arası kapasitedeki küçükbaş ve büyükbaş besi 
tesisleri, 

8.14- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti 
yapılan iş yerleri: 

8.14.1- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Öncelikle faaliyet konusuyla ilgili 
toplu iş yerlerinde açılması esastır. 

8.14.2- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Tapu kütüğünde dükkân, mağaza, 
ofis ve büro gibi iş yeri niteliğini haiz bağımsız bölüm olacaktır. 

8.14.3- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Ana gayrimenkulün kayıtlı 
bulunduğu tapu kütüğünde, mesken olarak gösterilen bağımsız bölüm bulunmayacaktır. 

8.14.4- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Açık ve kapalı faaliyet alanı 
büyüklüğü, en az altmış metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla seksen metrekareden az 
olmayacaktır. 

8.14.5- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Kapalı teşhir alanında 
sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araç 
bulundurulmayacaktır. 

8.14.6- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Giriş ve çıkış kapısı kolay 
tahliyeye imkan verecek nitelikte olacaktır. 

8.14.7- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Çevreye, altyapıya ve trafiğe 
getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin Valilik görüşü alınacaktır. 

8.14.8- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Aynı iş yerinde en fazla iki tacir 
veya esnaf ve sanatkâr ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edecektir. Bu durumda, iş 
yerinin açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az yüz yirmi metrekaresi teşhir alanı olmak 
kaydıyla yüz altmış metrekareden az olmayacaktır. 

8.14.9- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) İş yerinde ikinci el motorlu kara 
taşıtı ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır. Bu hüküm, ikinci el motorlu kara 
taşıtı ticareti yapılan iş yerlerine ilişkin diğer şartların karşılanması kaydıyla, işyeri açma ve 
çalışma ruhsatındaki ana faaliyet konusu ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti olan işletmelere 
uygulanmaz. 

8.14.10- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Mali sorumluluk sigortası 
yaptırılacaktır. 

8.14.11- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) İdari büro ve kabul yeri ile taşıt 
teşhir alanı aynı adreste olacak ve iş yerinin bulunduğu ana gayrimenkulün ortak kullanım 
alanları taşıt teşhir alanı olarak kullanılmayacaktır. 

8.14.12- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Açık ve kapalı faaliyet alanı 
dışında yol, kaldırım ve benzeri yerlerde motorlu kara taşıtı teşhir edilmeyecektir. 



8.14.13- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Faaliyet sınıfı için aranması 
gereken genel şartlar ile bu alt bölümün ilgili alt maddelerindeki özel şartlar, işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilecektir. 

8.15- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Her türlü motorlu araç testi ve 
incelemesi yapan ekspertiz yerleri, 

8.16- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Motorlu kara taşıtı kiralama 
işletmeleri: 

8.16.1- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) İdari büro ile taşıtların bekletildiği 
yerin aynı yerde olması halinde faaliyet konusuyla uyumlu olacak şekilde 8.14.1, 8.14.2, 
8.14.3, 8.14.5, 8.14.6, 8.14.7, 8.14.10, 8.14.12 ve 8.14.13 alt maddelerindeki hükümlere 
tabidir. Ancak idari büro ile taşıtların bekletildiği yerin farklı yerlerde olması halinde bu 
şartlar yalnızca taşıtların bekletildiği yer için aranır. 

8.16.2- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Taşıtların bekletildiği yer, taşıt 
başına on metrekareden az olamaz. 

8.16.3- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) İş yerinde taşıt kiralama 
faaliyetinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır. 
 


