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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 850CK0052 

ALAN  Çevre Sağlığı 

DAL/MESLEK Çevre Sağlığı Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Gayrisıhhi Müesseseler 

MODÜLÜN TANIMI  

Gayrisıhhî müesseselerin baĢvuru dosyalarının incelendiği 
ve ruhsat verilmesi ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme 
materyalidir. 
 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili sağlık kontrollerini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli mevzuat doğrultusunda Gayrisıhhi müesseselerin 
ruhsat iĢlemlerini takip edebileceksiniz. 

 
Amaçlar 

1. Gerekli mevzuatlar doğrultusunda gayrisıhhi 
müesseselerin baĢvuru dosyalarını inceleyebileceksiniz. 

2. Gerekli mevzuatlar doğrultusunda gayrisıhhî 
müesseselere ruhsat verilmesi iĢlemlerini 
yürütebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Kağıt, kalem, tutanak, bilgisayar 

Ortam: Sınıf ortamı, teknik sınıf ve iĢletmeler  

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 
kendinizi değerlendireceksiniz. 
 
Öğretmen, modülün sonunda,  ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 
değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Gayrisıhhi müesseselerin yaĢantımızda var olması kaçınılmazdır; ancak bu 

müesseseler  gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda insan sağlığı açısından önemli 
ölçüde tehlike arz eder.  

 
Bu nedenle gayrisıhhi müesseseler ruhsatlandırılırken sınıflandırılması sağlıklı bir 

Ģekilde değerlendirilerek gerekli Ģartlarda tesis edilmeli ve kontrolleri sağlanmalıdır. 
 

Gayrisıhhi müesseseler, insan yaĢamının vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu nedenle, siz 

çevre sağlığı teknisyenleri olarak bu müesseselerin insan yaĢamına vereceği zararların yeterli 
tedbirlerle bertaraf edilmesi gerektiğinin  bilincinde olmalısınız. 

 
Sizler, bu modülde gayrisıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve sınıflandırılması ile 

ilgili bilgilendirileceksiniz.  Bu müesseselerin sınıflandırılması ve ruhsatlandırılması için 
yapılması gerekenleri öğreneceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
Gerekli mevzuatlar doğrultusunda gayrisıhhi müesseselerin baĢvuru dosyalarını 

inceleyebileceksiniz. 

 
 

 
 
 YaĢadığınız yerdeki bir gayrı sıhhi müesseseyi ziyaret ederek iĢyeri açma ve 

çalıĢma ruhsatı olup olmadığını kontrol ediniz. 

 YaĢadığınız yerdeki birinci sınıf bir gayrı sıhhi müesseseyi ziyaret ederek 
meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden yeterli  uzaklıkta 
olup olmadığını kontrol ediniz. 

 YaĢadığınız yerde faaliyet gösteren  üçüncü sınıf bir gayrı sıhhi müesseseyi 
ziyaret ederek sıhhî yönden uygun olup olmadığını kontrol ediniz. 

 

1. GAYRI SIHHĠ MÜESSESELERĠN 

BAġVURU DOSYALARI 
 

ĠĢyerleri; faaliyette bulundukları alan itibariyle gerek çıkardıkları koku, duman ve 
gürültü yönünden gerekse üretim sonucunda meydana gelen zararlı atıklar nedeniyle 
çevresinde bulunan insanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden az ya da çok zarar veren 

veya zarar verme ihtimali bulunan müesseselerdir. Ġnsanları etkileyen bu zararlarının yanı 
sıra üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tehlikeli ve zararlı atıklar da hava, su ve 
toprağın kirlenmesine sebep olarak hayvan veya bitki gibi diğer canlılara da zarar 
vermektedirler. 

 

1.1. Gayri Sıhhî Müesseseler  
 

Gayri sıhhi müesseselerin tanımları kısaca aĢağıda verilmiĢtir. 

      

Resim 1.1. Gayri sıhhi müessese (sanayi alanı) 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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 Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müessese: Meskenlerden mutlaka uzak 
bulundurulmaları gereken iĢyerleridir. 

 Ġkinci Sınıf Gayrisıhhî Müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaĢtırılması 

gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat 
ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar 
vermeyeceğine kanaat oluĢması için inceleme yapılması gereken iĢyerleridir. 

 Üçüncü Sınıf Gayrisıhhî Müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle 
birlikte yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken iĢyerleridir. 

 
Gayri sıhhî müesseseler ile ilgili tanımlar: 
 

 Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dıĢında kalan her türlü iĢyerleridir. 
 Doğal kaynaklar: Hava, su, toprak ve doğada bulunan cansız varlıkları ifade 

eder.  
 Çevre sağlığı: Ġnsan sağlığının çevredeki fizikî, kimyevî, biyolojik, sosyal ve 

psiko-sosyal faktörlerle tespit edilen yaĢam kalitesini ifade eder.  
 Ġnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis 

kurma, deneme ve açılma izni amacıyla inceleme yapan kuruldur.  

 Yer seçimi ve tesis kurma izni: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde tesisin 
yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı konusunda ve 
kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessesenin 
kurulması için yetkili idarece verilen izindir. 

 Deneme izni: Gayrisıhhî müesseselerde onaylı projelerine göre yapılan 
müessesenin, planlanan Ģekilde çalıĢıp çalıĢmadığının ve doğal kaynakların 
kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespiti için 

yetkili idarenin izni ve denetimi altında belirli bir süre deneme mahiyetindeki 
faaliyetlere verilen geçici izindir. 

 ĠĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu yönetmelik 
kapsamındaki iĢyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izindir. 

 Mahallin en büyük mülkî idare amiri: Ġllerde vali, büyükĢehir belediyesi 
sınırları içinde kalanlar da dahil, ilçelerde kaymakamdır. 

 Kolluk: Polis ve jandarma teĢkilatıdır. 
 Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED):Belirli bir proje veya geliĢmenin, çevre 

üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir.  
 DıĢ hava: ÇalıĢma mekanları hariç, troposferde ( atmosferin yere temas eden en 

alt katıdır) bulunan dıĢ ortamlardaki havadır.  
 Kirletici: Doğrudan veya dolaylı olarak insanlar tarafından dıĢ havaya bırakılan 

ve insan sağlığı üzerinde ve/veya bütün olarak çevre üzerinde muhtemel zararlı 
etkileri olan her türlü maddelerdir.  

 Hava kalitesi: Ġnsan ve çevresi üzerine etki eden çevre havasında, hava 

kirliliğinin göstergesi olan kirleticilerinin artan miktarıyla azalan kaliteleridir.  
 Emisyonlar: Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrıĢma, buharlaĢma 

ve benzeri iĢlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taĢınması ve diğer 
mekanik iĢlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileridir. 

 Emisyon Ġzin Dosyası: Bu  Yönetmeliğe göre hazırlanan Yönergede belirtilen 
tüm belge, bilgi ve dokümanları  içeren emisyon iznine esas dosyadır. 



 
 

 5 

 Tesis: Atmosfere emisyon veren her bir üniteyi, makineler, aletler ve diğer sabit 
düzenekleri, üzerinde madde depolanan, boĢaltılan ve iĢ yapılan mülklerdir. 

 Yer Seçimi: Tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup 
kurulamayacağına dair, yetkili makamın yazılı karardır. 

 Tesis Ġzni: Tesisin, yer seçimi izni verildikten sonra gerekli Ģartları yerine 
getirmesini müteakip yetkili makamca verilen yazılı izindir. 

 Açılma Ruhsatı: Tesis izni verilmiĢ, onaylı projesine göre yapılmıĢ çevre ve 
toplum sağlığı açısından uygunluğu tespit edilmiĢ tesislerin faaliyet 
göstermelerine, yetkili makamca verilen izindir. 

 Sağlık Koruma Bandı: Müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate 
alınarak tesis etrafında bırakılması gereken iskan dıĢı alandır. 

 Organize Sanayi Bölgesi: 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi 

Bölgeleri Kanununa göre kurulan özel hukuk tüzel kiĢisini ifade eder. 
 Mücavir Alan: Belediye sınırlarına komĢu olup kentin ilerideki geliĢmesi 

bakımından gerekli görülen ve imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol 
ve mesuliyeti altına verilmiĢ olan alanlardır. 

 LPG: LikitleĢtirilmiĢ/sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazlarıdır. 
 

1.2. Yetkili Ġdare 
 
Belediye sınırları ve mücavir alanlar dıĢı ile kanunlarda sadece  il özel idaresine yetki 

verilen hususlarda il özel idaresi yetkilidir. 
 
BüyükĢehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükĢehir belediyesinin 

olduğu konularda yetkili büyükĢehir belediyesidir. 

 
Bunların dıĢında kalan hususlarda büyükĢehir ilçe veya ilk kademe belediyesi; 

belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sınırları 
içinde organize sanayi bölgesi tüzel kiĢiliğidir. 

 
Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı alınmadan 

iĢyeri açılamaz ve çalıĢtırılamaz. 

 

1.3. Ġnceleme Kurulları 
 

Ġl özel idarelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, beĢ kiĢiden 
az olmamak üzere valinin veya görevlendireceği yetkilinin baĢkanlığında çevre, sağlık, 
hukuk, imar ve tarım birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili 
meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre gerektiğinde vali tarafından 
belirlenecek diğer kuruluĢ temsilcilerinden oluĢur. 

 
BüyükĢehir belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, beĢ 

kiĢiden az olamaz.. BüyükĢehir belediye baĢkanı veya görevlendireceği yetkilinin  

baĢkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve küĢat (ruhsat) birimleri görevlileri, sanayi ve 
ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre 
belediye baĢkanı tarafından belirlenecek diğer kuruluĢ temsilcilerinden oluĢur.  

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0mar_mevzuat%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Belediye
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Kurulların oluĢturulması sırasında yeterli teknik ve uzman elemana sahip olmayan 
belediyeler, kurulların oluĢturulması için valiliklerce eleman görevlendirilmesini talep 
edebilir. 

 

Organize sanayi bölgelerinde inceleme kurulu oluĢturulmaz. Tesisin özelliğine göre, 
ilave olarak bırakılacak sağlık koruma bandı, organize sanayi bölgesi yönetim kurulu kararı 
ile tespit edilir. 

 

1.4. ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı 
 

Yetkili idareler tarafından; ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik 
ile ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik kapsamındaki iĢyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izindir. 

 

 
GAYRĠSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAġVURU/BEYAN FORMU 

…..……………. ĠL ÖZEL ĠDARESĠNE 

 ………………… BELEDĠYE BAġKANLIĞINA 

1- Tesisin adı veya unvanı :……………………………………………………… 

2- Tesisin sahibi   :……………………………………………………… 
3- Faaliyet konusu   :……………………………………………………… 

4- Tesisin adresi   :……………………………………………………… 

    Tel. no    : …………………… e-posta:……………….………………

  
5- Pafta ve parsel no  :……………………………………………………………… 

6- Mülkiyet durumu  Kira □ (Kira sözleĢmesi)         Malik □ (Tapu sureti) 

7- ĠĢyerinin kullanım alanı : Açık alan……………….… m2 Kapalı alan……………….… m2 

8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: …………………………………………..  
9- T.C. kimlik numarası :…………………………….  

10- Ustalık belge no  :…………………….(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan 

istenmez) 

11- Sınıfı   : Birinci sınıf □  Ġkinci sınıf □ Üçüncü sınıf □ 
12- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri bölgesi□ Organize sanayi bölgesi□ Sanayi bölgesi□ 

      Sanayi sitesi □ YerleĢim yeri     □ Diğer:……………… 

            13- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir               

belgesi var mı?                                                               Evet□       Hayır □ 
14- Karayolu trafik güvenliği gerektiren iĢyerleri için izin*  Var□ Yok □ 

15- Ġtfaiye raporu gereken iĢyerleri için rapor*   Var□ Yok □ 

16- Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu *  Var□ Yok □ 

17- DeĢarj iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu*  Var□ Yok □ 
18- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi*   Var□ Yok □ 

19- Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre iĢyeri tabibi, diğer 

 sağlık personeli ve sağlık ünitesi gerekliyse*    Var□ Yok □ 

20- Sosyal tesislerin durumu (tuvalet, lavabo,  
 banyo/duĢ, pisuar, mutfak, diğer) *    Var□ Yok □ 

Açmak istediğim iĢyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, iĢyerime açma  

 ve çalıĢma ruhsatı verilmesini arz ederim. 

Adı ve Soyadı   Ġmza    KaĢe   
 Tarih 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve  

Türk Ceza Kanununa göre iĢlem yapılır.  

*Ġkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden istenir.  

  

Tablo 1.1: Gayrisıhhi müessese açma ruhsatı baĢvuru /beyan formu 
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BĠRĠNCĠ SINIF GAYRĠSIHHÎ MÜESSESELERE AĠT 

YER SEÇĠMĠ VE TESĠS KURMA RAPORU FORMU 

 

1- Tesisin adı veya unvanı :……………………………………………………… 
2- Tesisin sahibi   :……………………………………………………… 

3- Faaliyet konusu   :……………………………………………………… 

4- Tesisin adresi   :……………………………………………………… 

     Tel. no    : …………………… e-posta:.……….………………  
5- Pafta ve parsel no   :……………………………………………………… 

6- Mülkiyet durumu  Kira □     Malik □  

7- ĠĢyerinin kullanım alanı : Açık alan………… m2 Kapalı alan……………….… m2 

8- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri bölgesi□ Organize sanayi bölgesi□ Sanayi bölgesi□ 
   Sanayi sitesi □  YerleĢim yeri□

 Diğer…………… 

9- Karayolu trafik güvenliği açısından izin gerektiriyor mu? Evet □ Hayır □ 

10- Ġçme ve kullanma su kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafesi…………………..  
11- Termal ve mineral su kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafesi…………………...  

12- Yüzeysel su kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafesi…………………………....  

13- Yer altı su seviyesi durumu……………………………………… 

14- En yakın meskûn mahalle mesafesi…………………………… 
15- Hakim rüzgar durumu………………………………………… 

16- Civarındaki yerleĢim yerlerine göre arazinin seviyesi………………………….. 

17- Tesisin kurulacağı yerin ve çevresinin halen ne amaçla kullanıldığı………………….  

18- Sağlık koruma bandı mesafesi…………………………………………………… 

Ġnceleme kurulunun görüĢü 

Tesisin kurulması uygundur/uygun değildir. (Uygun değilse gerekçesi) 

 

BaĢkan  Üye  Üye  Üye  Üye 
 

 

 

Tablo 1.2: Gayrisıhhi müesseselere ait yer seçimi ve tesis kurma raporu formu  
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BĠRĠNCĠ SINIF GAYRĠSIHHÎ MÜESSESELERE AĠT  

AÇILMA ĠZNĠ RAPORU FORMU 

1- Tesisin adı veya unvanı :……………………………………………………… 

2- Tesisin sahibi   :……………………………………………………… 
3- Faaliyet konusu   :……………………………………………………… 

4- Tesisin adresi   :……………………………………………………… 

    Tel. no    :………………… e-posta:………….………………  

5- Pafta ve parsel no   :………………………………………………………… 
6- Mülkiyet durumu  Kira □  (Kira sözleĢmesi)         Malik □ (Tapu sureti) 

7- ĠĢyerinin kullanım alanı : Açık alan……………….… m2 Kapalı alan……………….… m2 

8- Tesisin bulunduğu yer: Endüstri bölgesi □ Organize sanayi bölgesi □ Sanayi bölgesi □ 

   Sanayi sitesi □         YerleĢim yeri□ Diğer………………… 
9- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED Olumlu  

     Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi var mı?  Evet □ 

 Hayır □ 

10- Karayolu trafik güvenliği açısından uygun mu?  Evet □ Hayır □ 
11- Ġtfaiye raporu gereken iĢyerleri için rapor   Var □ Yok 

 □ 

12- Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu  Var □ Yok

 □ 
13- DeĢarj iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu  Var □ Yok □ 

14- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi   Var □ Yok □ 

15- Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre iĢyeri tabibi, diğer 

 sağlık personeli ve sağlık ünitesi gerekliyse    Var □ Yok
 □ 

16- Sosyal tesislerin durumu uygun mu? (tuvalet, lavabo,  

 banyo/duĢ, pisuar, mutfak, diğer)    Evet □

 Hayır □ 
17- Sağlık koruma bandı mesafesi uygun mu?   Evet □

 Hayır □ 

18- Tesisin çalıĢmasından kaynaklanacak fiziksel, kimyasal  

ve biyolojik etkilere karĢı çalıĢanların korunmasına yönelik  
önlemler alınmıĢ mı?     Evet □

 Hayır □ 

Ġnceleme kurulunun görüĢü 

1- Deneme izni verilmesi uygundur. 
2- Açılma ruhsatı verilmesi uygundur. 

3- Açılma ruhsatı verilmesi uygun değildir. (Gerekçe yazılacak)  

BaĢkan    Üye             Üye         Üye          Üye 

9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sıra no‟lu belgelerin bu beyana tabi iĢyerleri için forma eklenmesi zorunludur.  

 

Tablo 1.3: Birinci sınıf gayri sıhhi müesseselere ait açılma izni raporu formu 
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Resim 1.2: Akaryakıt istasyonu ikinci sınıf gayri sıhhi müessese 

 
Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dıĢında 

kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması 

mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dıĢında belirlenemez ve bu alan içinde 
mesken veya insan ikametine mahsus yapılaĢmaya izin verilmez. 

 
Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesi içindeki tesisler ile ikinci 

ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında da müessesenin faaliyeti gerektirdiği 
takdirde inceleme kurulunun kararına istinaden yetkili idarenin en üst amiri veya 
görevlendireceği kiĢi tarafından sağlık koruma bandı oluĢturulmasına karar verilebilir. 

 
Sağlık koruma bandı, inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum 

sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Sağlık 
koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi 
gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır. 

 

1.5. Sorumlu Müdür Tayini 
 
Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, iĢletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe 

sahip bir sorumlu müdür çalıĢtırılması zorunludur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢletmenin baĢvuru dosyasını kontrol 

etmek için ön hazırlık yapınız. 

 ĠĢletmeye gitmek üzere gerekli 
hazırlıklarınızı yapınız. 

 Tutanak, not defteri, kalem gibi 
malzemelerinizi  yanınızda bulundurunuz. 

 ĠĢletmenin adresini tam olarak öğreniniz. 

 ÇED Raporunu kontrol ediniz. 
 ĠĢletmelerce alınan önceki yıllara ait ÇED 

raporlarını inceleyiniz. 

 BaĢvuru formunu kontrol ediniz. 
 ĠĢletmelerce alınan önceki yıllara ait 

baĢvuru formunu inceleyiniz. 

 Sorumlu müdür sözleĢmesi belgesini 
kontrol ediniz. 

 Sorumlu müdür sözleĢmesini inceleyiniz. 

 Emisyon izni veya analiz raporunu 
kontrol ediniz. 

 Karbon salınım miktarları ile ilgili analiz 

raporlarını inceleyiniz. 
 Karbondioksit salınım miktarları ile ilgili 

analiz raporlarını inceleyiniz. 
 Kükürt dioksit salınım miktarları ile ilgili 

analiz raporlarını inceleyiniz. 
 Baca filtreleri ile ilgili raporları kontrol 

ediniz. 

 DeĢarj izni veya analiz raporunu 
kontrol ediniz. 

 DeĢarjların yönetmeliğe uygun olup 
olmadığını inceleyiniz. 

 Yangın ve patlamalar için önlemlerin 
alındığına dair itfaiye raporunu kontrol 
ediniz. 

 Ġtfaiye müdürlüğüne giderek yangın ve 
patlamalar için verilen raporları 
inceleyiniz. 

 Sonuçları değerlendirmek ve ilgili 
kurumlara gönderiniz. 

 ĠĢletmeler için  düzenlenen önceki yıllara 
ait dosyaları inceleyiniz. 

 
  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken 

iĢyerleridir? 
A) Sıhhi Müesseseler  

B) Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler 
C) Ġkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler 
D) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler 
E) Dördüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler 

 

2. AĢağıda verilenlerden hangisi tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup 

kurulamayacağına dair yetkili makamın yazılı kararındandır? 
A) Sağlık koruma bandı 
B) Tesis izni 
C) Yer seçimi 
D) Açılma ruhsatı  
E) Emisyon izni 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi belirli bir proje veya geliĢmenin, çevre üzerindeki önemli 
etkilerinin belirlendiği bir süreçtir? 
A) Deneme izni 
B) Yer seçimi 
C) Tesis izni 
D) Emisyonlar 

E) Çevresel etki değerlendirmesi 
 

4. Ġl özel idarelerinde birinci sınıf gayri sıhhî müesseseleri inceleme kurulu, kaç kiĢiden 
az olamaz? 
A) BeĢ kiĢi 
B) Yedi kiĢi 

C) Dokuz kiĢi 
D) On kiĢi 
E) On iki kiĢi 

 

5. AĢağıdakilerden hangisinde inceleme kurulu oluĢturulmaz? 

A) Organize sanayi bölgelerinde 
B) YerleĢim yeri 
C) Okul alanı 
D) Park alanı 
E) YeĢil alan    
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 
 

 12 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

Gerekli mevzuatlar doğrultusunda gayrisıhhî müesseselere ruhsat verilmesi iĢlemlerini 
yürütebileceksiniz. 

 

 

 
 

 YaĢadığınız yerdeki gayrisıhhi müesseseleri ziyaret ederek sınıflandırılmasının 
ne Ģekilde yapıldığını kontrol ediniz. 

 Birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin özelliklerini araĢtırınız. 
 Ġkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseselerin özelliklerini araĢtırınız. 

 

2. GAYRĠSIHHÎ MÜESSESELERĠN 

RUHSATLANDIRILMASI 
 

Gayrisıhhî müesseseler için Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve 

Orman Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüĢü alınarak ĠçiĢleri Bakanlığı 
tarafından yeni sınıf tayini yapılır.  

 

Gayrisıhhî müesseselere, diğer kamu kurum ve kuruluĢları tarafından özel mevzuatına 

göre verilen izinler, tescil ve benzeri iĢlemler, bu yönetmelik hükümlerine göre izin ve ruhsat 
alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.  

 

Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, ilgilinin baĢvurusundan itibaren 

en geç yedi gün içinde tesisin kurulacağı yeri mahallinde inceleyerek yer seçimi raporu 
formunu düzenler ve görüĢünü bildirir. Yer seçimi inceleme kurulunun raporu, ilgili birimin 
teklifi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün 
içinde değerlendirilerek yer seçimi ve tesis kurma izni kararı verilir.  

 

ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belgesi ve 
raporu, yer seçimi ve tesis kurma raporu yerine geçer. 

 

Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması Ģartıyla verildiği tarihten 

itibaren beĢ yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde ilgilinin 
baĢvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılır.  

 

Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, sanayi bölgesi ve sanayi sitesi sınırı dıĢında 

kalan her türlü akaryakıt ile sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı, sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz ve 
sıkıĢtırılmıĢ doğal gaz istasyonlarının açılması için yapılan baĢvurular, inceleme kurulu 
tarafından yedi gün içinde incelenerek sonucu yetkili idareye sunulur. Ġnceleme kurulunun 
raporu, yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün 
içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır. Ġkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler 
için yer seçimi ve tesis kurma izni aranmaz. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Projesine uygun olarak inĢa edilmiĢ birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere yetkili 
idarenin gerekli görmesi veya iĢyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme kurulunun önerisi 
üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı 
geçmemek üzere deneme izni verilebilir. Tesisin özelliğine göre inceleme kurulunun 

kararıyla bu süre iki yıla kadar uzatılabilir. Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalıĢma 
ruhsatı yerine geçer. 

 

2.1. BaĢvuru ve Açılma Ruhsatı 
 
Gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel kiĢiler baĢvuru formunu 

doldurarak yetkili idareye baĢvurur.  
 
Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiĢ veya deneme izni sonunda çalıĢmasında 

sakınca bulunmadığı anlaĢılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin çalıĢabilmesi için 
müracaatı takip eden yedi gün içinde yetkili idarenin inceleme kurulu tarafından yerinde 

inceleme yapılır.  
 
DeĢarj ve emisyon izin belgesi veya analizi, mevzuat hükümlerine uygun olan yerler 

için diğer tüm bilgi ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle, açılma izni raporu düzenlenir ve 
yetkili idareye sunulur. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından 
üç gün içerisinde iĢyeri açma ruhsatı düzenlenir. 

 

Birinci sınıf gayrisıhhî müessese baĢvuru ve beyan formunda yer alan bilgiler esas 
alınarak bir ay içinde yapılan denetimlerde, beyan edilen hususlara aykırı bir durumun tespiti 
halinde ilgililer hakkında gerekli kanunî iĢlem yapılır. Aykırılık ve eksiklikler toplum ve 
çevre sağlığı açısından bir zarar doğurmuyorsa tedbirlerin alınması ve eksikliklerini 
gidermeyen iĢletmelerin faaliyeti söz konusu aykırılık ve eksiklikler giderilinceye kadar 
durdurulur.  

 

Ġkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerin açılması için yetkili idareye yapılacak 
baĢvuru üzerine inceleme kurulu, en geç yedi gün içinde yerinde inceleme yaparak raporunu 
düzenler. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kiĢi inceleme kurulunun 
raporunu değerlendirerek en geç üç gün içinde iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı verilip 
verilmeyeceğine karar verir. ĠĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatının verilmesine karar verildiği 
takdirde aynı gün içinde ruhsat düzenlenir.  

 
Ġnceleme kurulunun raporu üzerine iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatının verilmemesine 

karar verilmesi durumunda, nedeni baĢvuru sahibine yazılı olarak aynı gün içinde bildirilir.  
 
Ruhsatın verilmesinden sonra yetkili idare tarafından yapılacak denetim sonucunda 

toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan iĢletmelerin faaliyeti, eksiklikler ve aykırılıklar 
giderilinceye kadar derhal durdurulur.  
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2.1.1. Yer Seçimi ve Tesis Kurma Ġçin Gerekli Belgeler 
 

Gerekli belgeler aĢağıda sıralanmıĢtır. 
 

 BaĢvuru formu, 
 Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler 

hariç iĢletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği, 
 Ġlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu, 

 Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik 
ve niceliğine göre hazırlanmıĢ proje ve açıklama raporları veya yatırım 
sürecinin hızlandırılması amacı ile yetkili makamca uygun görülen durumlarda, 
bir yıl içerisinde üretim sürecinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak 
projenin ve raporların hazırlatılmasına iliĢkin müteĢebbisçe verilen 
taahhütname, 

 ġehir Ģebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi 
kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu. 

 

2.1.2. Ruhsat Ġçin Gerekli Belgeler 
 

 BaĢvuru formu, 
 Sağlık koruma bandının iĢaretlendiği vaziyet planı örneği, 
 Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu, 
 Sorumlu müdür sözleĢmesi, 

 Emisyon izni veya analiz raporu, 
 DeĢarj izni veya analiz raporu, 
 Kurul tarafından hazırlanacak açılma raporu. 
 

2.2. Ġkinci Ve Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhî Müesseseler Ġçin Ġstenen 

Belgeler 
 

Ġkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kiĢiler; iĢin 
özelliğine göre uygun olarak iĢyerini düzenledikten sonra bu Yönetmeliğin eki Tablo 1.1. „de 

yer alan baĢvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder. 
 

Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için yapılacak beyan ve 

incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, 
patlama, genel güvenlik, iĢ güvenliği, iĢçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve 
doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır. 

 

BaĢvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde, 
baĢkaca bir iĢleme gerek kalmaksızın iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı beĢ gün içinde 
düzenlenerek ilgiliye verilir. Ġlgili, bu belgeye dayanarak iĢyeri açabilir. Beyana göre tanzim 
edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz. 

 

Ġkinci ve üçüncü sınıf iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı verilen iĢyerleri, yetkili idare 
tarafından bir ay içinde kontrol edilir. Bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde, ilgili, 
çalıĢma ruhsatı almıĢ sayılır ve kontrol görevini süresinde yerine getirmeyen kamu 
görevlileri hakkında yetkili idareler tarafından yasal hükümler uygulanır. 
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Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, ikinci fıkrada belirtilen 
kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde, iĢyerine bir defaya mahsus olmak üzere 
15 günlük süre verilir. Verilen süre içinde noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde 
verilmiĢ olan ruhsat, yetkili idare tarafından iptal edilerek iĢyeri kapatılır ve ilgililer 

hakkında ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından ayrıca yasal iĢlem yapılır. 
 
Ġkinci sınıf gayrisıhhî müesseselerden yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli 

maddelerle çalıĢılan iĢlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, 
perakende satıĢ yerleri,  akaryakıt ile sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı, sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz ve 
sıkıĢtırılmıĢ doğalgaz istasyonları ve benzeri yerlere müsaade verilmezden evvel civarında 
ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri 
itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluĢturulması için yetkili idarelerce inceleme 

yapılması zorunludur. Bu müesseselerin etrafında yetkili idareler tarafından belirlenecek 
mesafede sağlık koruma bandı bırakılması mecburidir. Söz konusu yerlerin üçüncü sınıf 
gayrisıhhî müessese olarak açılması durumunda sıhhî nezarete tabi tutulması yeterlidir." 

 

2.3. Gayrisıhhî Müesseselerin Sanayi Bölgelerinde Kurulması 
 
Bir gayri sıhhî müessesenin, öncelikle kendi türündeki iĢyerlerine özel sanayi 

bölgesinde kurulması esastır.  
 
Sanayi bölgesi içindeki gayrisıhhî müesseselerden, diğer tesislere zarar verebilecek 

olanlar için sanayi bölgesi içinde sağlık koruma bandı oluĢturulması istenebilir.  

 

Resim 2.1: Çimento fabrikası (gayrisıhhi müessese) 

 

2.4. Tesislerde Yapılacak DeğiĢiklik ve Ġlave 
 
Gayrisıhhî müesseselerde, yetkili idarenin izni olmadan kirlilik yükünü artıracak 

herhangi bir değiĢiklik ve ilâve yapılamaz. 
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2.5. Ruhsat DeğiĢikliği Gerektiren Haller 
 
Gayrisıhhî müesseselerde iĢletmenin faaliyet alanının değiĢmesi durumunda yeniden 

ruhsat alınması zorunludur.  

 

Resim 2.2: Gayri sıhhi müesseseler(inĢaat sahası) 

 
Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değiĢmesi durumunda dosyadaki mevcut bilgi ve 

belgeler esas alınmak suretiyle yeni sahibi  adına ruhsat düzenlenir.  
 
Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değiĢiklik 

neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez; ancak gayrisıhhî 
müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değiĢiklik neticesinde üst sınıfa geçmiĢ 
olan tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur.  

 

2.6. Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler 
 
Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 

2.6.1. Enerji Sanayi 
 
 Toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan yakma tesisleri ile 

termik enerji santralleri, 
 Nükleer enerji santralleri. 

 

2.6.2. Metalurji ve Makine Sanayi 
 

 Sıcak haddeleme tesisleri, her türlü demir çelik fabrikaları, metal boru üretim 
tesisleri, metal kaplama tesisleri,  

 50 ton/yıl ve üzerinde kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dıĢı 
dökümhaneler ile soğuk haddeleme tesisleri, 
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 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan her nevi elektromekanik, elektromanyetik 
madeni eĢya imal, iĢleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve benzeri 
maddelerle kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan iĢyerleri, 

 Gemi söküm yerleri ile 20 metre ve daha uzun boylarda gemi iskeleti ve gemi 

bölümleri imal ve tamir yerleri, 
 Kara, hava, demiryolu araçları, içten yanmalı motor ile iĢ makineleri üretim 

fabrikaları. 
 

2.6.3. Maden Sanayi  
 

Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri ile 5 ton/saat ve üzeri kapasitede olan 
çimento öğütleme, paketleme ve karıĢtırma tesisleri,  

 
 Seramik ve porselen fabrikaları, 
 Alçı, kireç ve benzeri fabrikaları, 
 Maden ruhsat sahasında veya bitiĢiğinde bulunmayan ve yıllık 100.000 m2 

üzeri kapasiteli mermer kesme, iĢleme ve sayalama tesisleri, 

 Maden ruhsat sahasında veya bitiĢiğinde bulunmayan kömür yıkama ve eleme 
tesisleri, 100.000 m3/yıl üzeri kapasitedeki taĢ ocağı ham maddelerini her türlü 
iĢlemden geçiren tesisler, 

 Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan ateĢe dayanıklı tuğla, seramik borular, 
yapı tuğlası, kiremit ve benzeri kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve piĢirildiği 
tesisler, 

 Asbest ve asbest katkılı ürünleri üretme, iĢleme ve biçimlendirme tesisleri, 
 Maden ruhsat sahasında veya bitiĢiğinde bulunmayan çeĢitli metotlarla cevher 

hazırlama veya zenginleĢtirme tesisleri, 
 Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan prefabrik konut malzemeleri, gaz beton 

ve metal yapı elemanları üretim tesisleri. 
 

2.6.4. Kimya Sanayi 

 
 Temel organik kimyasalların üretildiği kimya tesisleri  

 Alkoller, aldehitler, ketonlar, karboksilli asitler, esterler, asetatlar, eterler, 
peroksitler, yapay reçineler gibi oksijen içeren hidrokarbonlar, ay çiçeğini 
kabuğundan ayırıp iç üretim yapacak biyoyakıt üreten iĢyerleri, 

 Sülfürlü, fosforlu, halojenli hidrokarbonlar üretim tesisleri, 

 Temel plastik hammaddeleri ile kimyasal elyaf (polimeriler, sentetik lif 
veya selüloz tabanlı lifler) üretim tesisleri, 

 Sentetik kauçuklar üretim tesisleri,  

 Sentetik, selülozik veya su bazlı boyalar ve pigmentler üretim tesisleri, 

 Madeni ve nebati, yüzey koruyucu ve kimyasalları (vernik, cila gibi) 
üretim tesisleri, 

 Diğer organik kimyasalların ve karıĢımlarının üretim yerleri, sanayi tipi 

yapıĢtırıcı imal eden tesisler (polimerizasyon iĢlemi gerçekleĢtirilen 
tesisler)." 
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 Temel inorganik kimyasalların üretildiği tesisler  

 Amonyum klorür, potasyum klorat, potasyum karbonat, sodyum 
karbonat, perborat ve gümüĢ nitrat gibi kimyasalların üretildiği tesisler, 

  Amonyak, hidrojen, oksijen, azot, flor gibi gazlar ve bunların bileĢiklerin 
üretim ve dolum tesisleri ile sülfür bileĢikleri, karbon oksitler gibi 
oksitleyici bileĢiklerin üretildiği tesisler, 

 Kromik asit, hidroklorik asit, fosforik asit, nitrik asit, sülfürik asit, oleum 

ve sülfürlü asit üretim ve depolanma tesisleri, 

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

 Diğer inorganik kimyasalların ve karıĢımlarının üretim yerleri. 
 

 Fosfor, azot veya potasyum tabanlı basit veya bileĢik haldeki gübre üretim 
tesisleri, 

 Temel bitkisel sağlık ürünleri, tıbbî müstahzarat ürünleri ile biositlerin 
fabrikasyon olarak üretildiği tesisler, 

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

deterjan fabrikaları,  
 Cam ve cam eĢya üretim fabrikaları, 
 Pleksiglas, poliester imalathaneleri, 
 Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları üretim tesisleri, 
 Deri yakma eksraktları (zırnık) üretim tesisleri, 
 Pil, batarya ve akü imal tesisleri, 
 Her türlü film ve film banyosunda kullanılan kimyasal maddelerin üretildiği 

tesisler, 

 50 HP ve üzeri motor gücü kullanan kauçuk ve lastik üretim ve kaplama ve 
lastik eĢya üretim tesisleri, lastik fabrikaları ve kablo fabrikaları, 

 Ġlaç ve ilaç hammaddelerinin bir arada üretildiği tesisler,  
 Parlayıcı madde üretim tesisleri,  
 100 HP ve üzeri motor gücü kapasitedeki plastik, plaksiglas, polyester gibi 

maddelerden eĢya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri vb. yapan 
yerler, 

 Selüloz ve selüloit fabrikaları, 
 Asfalt ve zift üretme, iĢleme tesisleri,  
 Karpit, asetilen, sentetik benzin üretim ve dolum tesisleri,  
 Plastik hammaddesi üretim tesisleri,  
 Çocuk bezi ve kadın bağı üretim tesisleri.  

 

2.6.5. Petrokimya Sanayi 

 
 Madeni yağ üretim tesisleri, petrol rafinerileri ve petrokimya tesisleri, döküm 

çamuru ve madeni yağ konusunda faaliyet gösteren iĢletmeler," 
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Resim 2.3: Rafineri 

 
 Havagazı ve kok fabrikaları ile doğal gaz ve kömür gazlaĢtırma ve sıvılaĢtırma 

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

çaplı borularla taĢıma tesisleri, 
 SıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı, sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz ve sıkıĢtırılmıĢ doğal gaz 

dolum tesisleri ile 30 ton ve üzeri kapasitede olan sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı, 
sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz ve sıkıĢtırılmıĢ doğal gaz ikmal istasyonları ve tüp 

depolama tesisleri, 
 Toplam depolama kapasitesi 500 m3 ve üzeri olan doğalgaz, petrokimya ve 

kimyasal ürün depolama tesisleri,  
 Akaryakıt dolum ve içerisinde sınıf 1 ve sınıf 2 sıvılarının depolandığı 150 m3 

ve üzeri kapasitede, sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı 300 m3 ve üzeri 
kapasitedeki akaryakıt depolama tesisleri, ticari amaçlı çalıĢacak yer üstü 
motorin tankerinin sabit olmak kaydıyla 300 m3 ve üzeri kapasitede olan 

tesisler," 
 Biyodizel üretim yerleri. 

        

Resim 2.4: Birinci sınıf gayri sıhhi müessese 

 

2.6.6. Gıda Maddeleri, Ġçkiler, Yemler ve Tarımsal Ürünler Sanayi 
 
 ġeker fabrikaları, 
 Bitkisel ham yağ veya rafine yağ elde edilen fabrikalar,  
 10 ton/gün ve üzeri kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, 
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 Kırmızı et kombina ve 1 inci ve 2 nci sınıf mezbahalar ile kanatlı et kombina ve 
kesimhaneler, 

 Su ürünleri, salyangoz, kurbağa vb. iĢleme yerleri, 
 500 ton/gün ve üzeri yem ve un fabrikaları, 

  Maya üretim tesisleri, 
 Fermantasyon ile alkollü içki üreten fabrikalar, malt tesisleri, 
 Kökeni hayvansal olan maddelerden balık unu, balık yağı, yem, yemlik, 

preparat vb. üretim tesisleri, 
 Endüstriyel niĢasta üretim tesisleri, 
 Genetik olarak modifiye(Gücü artırmak) edilmiĢ organizmalar ile iĢlem yapılan 

yerler. 
 Üzüm çekirdeği, keten tohumu iĢleme ve paketleme tesisi. 

  

2.6.7. Atık Maddelerin Değerlendirilmesi ve Ortadan Kaldırılması ile Ġlgili 

Sanayi 
 

 Atık yağ ve benzeri geri kazanım tesisleri,  
 Rendering tesisleri, 
 Tehlikeli ve tıbbî atık yakma tesisleri, 
 Katı atık depolama tesisleri, 
 Evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretim tesisleri, 
 Nükleer yakıtların yeniden iĢlenmesi veya çeĢitli metotlarla bertaraf edilmesi ile 

ilgili tesisler. 

 

2.6.8. Tekstil Sanayi 
 

 Boyama, apreleme, kasarlama ve benzeri iĢlem yapan dokuma fabrikaları ile 
500 HP üzeri motor gücü kullanan konfeksiyon fabrikaları, 

 Sentetik elyaf iplik ve halı fabrikaları, 

 100 HP üzeri motor gücü kullanan suni deri kürk ve muĢamba imal yerleri, 
 500 HP üzeri motor gücü kullanan iĢlenmiĢ deriden eĢya imal yerleri. 

 

2.6.9. Diğerleri 

 
 Ham deri iĢleme tesisleri, 
 Ağacın kimyasal prosese tabi tutulduğu (kontrplak, ağaç kaplama vb) ve suni 

tahta üretim tesisleri, 
 Her çeĢit karton ve mukavva üretim fabrikaları, selülozik yumurta ve meyve 

viyolleri üretim tesisleri, 
 Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve üzeri piliç 

veya eĢ değeri diğer kanatlılar, 30 kg ve üzeri 3.000 baĢ ve üzeri domuz besi 

çiftlikleri ve 900 baĢ ve üzeri diĢi domuz üretim çiftlikleri,  
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2.7. Ġkinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler 
 
Ġkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler aĢağıda sıralanmıĢtır. 
 

 

Resim 2.5: Ġkinci sınıf gayri sıhhi müessese 

 

2.7.1. Enerji Sanayi 
 

 Termik enerji santralleri, 
 Torba yakıt üretim tesisleri, 
 Odun kömürü imal yerleri, 
 Rüzgar enerji santralleri, 
 Jeotermal enerji santralleri ile bu enerjiden 5 MW ve üzerinde kullanan tesisler. 
 

2.7.2. Metalurji ve Makine Sanayi 
 
 KurĢun kalay ve benzeri maddelerden tüp, kliĢe ve harf gibi malzemelerin imal 

edildiği tesisler, 
 50 Ton/yıl dan düĢük kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dıĢı 

dökümhaneler ile soğuk haddeleme tesisleri, 
 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi elektro mekanik, 

elektromanyetik madeni eĢya imal, iĢleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve 
diğer maddelerle çeĢitli metotlarla kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine 
imalatı yapan iĢyerleri, 

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

yerleri. 
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2.7.3. Maden Sanayi 

 
 Her türlü tuz fabrikaları, 
 Alçı, kireç, tebeĢir, kuvars taĢı ve benzeri değirmenleri, 
 Maden ruhsat sahasında veya bitiĢiğinde bulunmayan ve yıllık 100.000 m2 ve 

altı kapasiteli mermer kesme, iĢleme ve sayalama tesisleri, 
 Maden ruhsat sahasında veya bitiĢiğinde bulunmayan ve 100.000 m3/yıl ve 

altı kapasitedeki taĢ ocağı ham maddelerini her türlü iĢlemden geçiren tesisler, 
 Kapasitesi 75 ton/günün altında olan ateĢe dayanıklı tuğla, seramik borular, 

yapı tuğlası, kiremit vb. kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve piĢirildiği 
tesisler, 

 Değirmen taĢı ve bileği atölyeleri, 
 Volkanik taĢ iĢleyerek elde edilen hafif malzeme üretim tesisleri ile kapasitesi 

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

 Çimento, çakıl kum, cüruf ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapı 

yalıtım döĢeme vs. malzemelerin imal tesisleri, 
 Maden ruhsat sahasında veya bitiĢiğinde bulunmayan mozaik imal yerleri, 
 Maden ruhsat sahasında veya bitiĢiğinde bulunmayan maden cevheri 

depolama yerleri, 
 Maden ruhsat sahasında veya bitiĢiğinde bulunmayan kum ocakları, kum 

yıkama ve eleme tesisleri, 
 Maden ruhsat sahasında veya bitiĢiğinde bulunmayan hazır beton tesisleri, 

 5 ton/saatten düĢük kapasitedeki çimento öğütme ve paketleme tesisleri,  
 Kükürt eleme, öğütme ve paketleme tesisleri. 

 

2.7.4. Kimya Sanayi 
 
 Tutkal, zamk ve yapıĢtırıcı madde üretim tesisleri, sanayi tipi yapıĢtırıcı imal 

eden tesisler, 
 Her çeĢit kozmetik ürünleri üretim tesisleri,  
 Mürekkep üretme tesisleri, 
 100 HP‟den düĢük motor gücü kapasitedeki plastik, pleksiglas, polyester gibi 

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

 Sunî inci, boncuk ve benzerleri üretim yerleri, 
 Melamin eĢya üretim yerleri, 

 Tuz ruhu, çamaĢır suyu ve benzeri malzemeyi mamul maddelerden sulandırarak 
ve ambalajlayarak satıĢa sunan yerler, 

 ÇamaĢır sodası ve çivit imal yerleri, 
 50 HP‟den az motor gücü bulunan lastik kaplama ve lastik eĢya üretim tesisleri, 

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

depolama tesisleri, 

 Madeni ve nebati boya, cila, vernik atölyeleri ile dolum ve paketleme yerleri, 
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 Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları depoları ile paketleme ve 
toptan satıĢ yerleri, haĢerelere karĢı insektisit, rodentisit ve mollusisit kullanarak 
mücadele yapmak isteyen iĢyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg veya litre 
üzeri ise), 

 Sulfonlama yapılmayan deterjan fabrikaları ile 1 ton/günden düĢük kapasiteli 
sabun üretim tesisleri,  

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

 50 HP‟den düĢük motor gücü bulunan kauçuk ve lastik üretim tesisleri, lastik 
imalat ve kaplama tesisleri ile kablo fabrikaları. 

 

2.7.5. Petrokimya Sanayi 
 

 30 ton altında sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı, sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz ve sıkıĢtırılmıĢ 
doğal gaz ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri, 

 Toplam depolama kapasitesi 500 m3‟ten az doğalgaz, petrokimya ve kimyasal 
ürün depolama tesisleri, 

 Akaryakıt satıĢ istasyonları ve içerisinde sınıf 1 ve sınıf 2 sıvılarının 
depolandığı 150 m3‟ten az kapasitede, sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının 
depolandığı 8 m3-300 m3 arasındaki kapasitedeki akaryakıt depolama tesisleri, 

ticari amaçlı çalıĢacak yer üstü motorin tankerinin sabit olmak kaydıyla 8 m3 ve 
300 m3 arası kapasitede olan tesisler, 

 Petrol, doğal gaz ve kimyasalları 10 kilometreden uzun ve 600 mm‟den küçük 
çaplı borularla taĢıma tesisleri,  

 250 kg-500 kg arasında kapasitedeki perakende sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı tüp 
satıĢ yerleri.  

 

2.7.6. Gıda Maddeleri, Ġçkiler, Yemler ve Tarımsal Ürünler Sanayi 
 

 1 ton/gün -10 ton/gün arasında kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,  
 500 ton/gün‟den az olan yem ve un fabrikaları, 
 Kültür mantarı üretim tesisleri, 
 Makarna, irmik, gofret, bisküvi fabrikaları, 
 Çiğit fabrikaları, 
 Çay fabrikaları ve 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki çay paketleme 

tesisleri,  

 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,  

 Glikoz, niĢasta (endüstriyel niĢasta hariç), dekstrin (kola) ve emsali maddeler 
üretim tesisleri, 

 MeĢrubat üretim tesisleri, 
 Fruko, eskimo ve dondurmayı fabrikasyon halinde üreten tesisler, 
 Günlük olarak 1.000 kg/gün ve üzeri Ģeker veya Ģeker Ģerbetinden Ģekerli 

maddeler üreten tesisler,  
 Meyve, sebze iĢleme yerleri ile konserve ve çeltik fabrikaları, ayçiçeğini 

kabuğundan ayıran iç üretim tesisleri, 
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 Meyan kökü, Ģerbetçiotu vb. bitkilerin iĢlendiği tesisler, 
 Çiklet fabrikaları, 
 Günlük üretimi 1.000 kg/gün ve üzeri ekmek, sade pide ve ekmek çeĢitleri 

üreten, asgari yüksekliği 3,5 metre ve büyükĢehir belediyesi sınırları içinde en 

az 400 m2; büyükĢehir belediyesi olmayan illerde en az 300 m2; köy, belde ve 
ilçe belediye sınırları içinde en az 250 m2 ve üzeri geniĢlikteki yerler, 

 DıĢarıya servis yaparak günde 500 adet/kiĢi ve üzerinde yemek üretimi yapan 
tesisler, 

 Hayvansal yağların eritildiği tesisler, 
 Buz üretim tesisleri, 
 Fabrikasyon olarak çerez üretim tesisleri, 
 Ġçme amaçlı doğal bitkilerin iĢlendiği ve paketlendiği tesisler, 

 500 kg / günden büyük kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri,  
 Meyve, sebze, bakliyat ve hububatı olgunlaĢtırma kurutma, mumlama ve 

ambalajlama tesisleri, 
 Hazır gıdaların ambalajlandığı tesisler, 
 Gıda katkı maddesi üreten tesisler, 
 Mayonez, ketçap ve salata sosu üretim tesisleri, 
 Her türlü meyve suyu üretme ve paketleme tesisleri, 

 500 kg/gün ve üzerinde fermente gıda (turĢu, Ģalgam, sirke vb.) ürünleri üreten 
tesisler, 

 Yumurtanın konserve edildiği tesisler, 
 Fermantasyon ile alkolü içki üreten atölye mahiyetindeki tesisler, 
 DondurulmuĢ gıda üretim tesisleri, 
 Çocuk mamaları ve ek besin üretim tesisleri, 
 Ġçecek tozu üretim tesisleri, 

 Toz Ģekerden küp Ģeker ve pudra Ģekeri üretim tesisleri, 
 Tahin, helva, pekmez ve çikolata üretim tesisleri, 
 Fındık, fıstık, badem, ceviz kırma ve kavurma tesisleri, 
 Sakatat iĢleme tesisleri,  
 75 kg / saat ve büyük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve 

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

ve soğuk hava depoları,  

 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki haĢhaĢ öğütme ve ezme tesisleri, 
 Gıda ıĢınlama yerleri,  
 3 üncü sınıf kırmızı et mezbahaları. 

 

2.7.7. Atık Maddelerin Değerlendirilmesi ve Ortadan Kaldırılması ile Ġlgili 

Sanayi 
 
 KumaĢ atıkları ve eski kumaĢlardan yün imal tesisleri, 
 Kullanılmayan et ve hayvan cesetleri yakma tesisleri, 
 Katı atık ara transfer istasyonları, katı atık aktarma istasyonları, 
 Kompostlama tesisleri, 

 Nüfusu 50.000 ve üzeri olan yerleĢim yerlerine ait atık su arıtma tesisleri,  
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2.7.8. Tekstil Sanayi 
 

 50-500 HP arasında motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon tesisleri, 

 Çırçır fabrikaları, 
 Isıtıcı minder üretim tesisleri, 
 Yün, kıl, tiftik, kuĢ tüyü vb. yıkama ve iĢleme tesisleri, 
 50-500 HP arasında motor gücü kullanan iĢlenmiĢ deriden eĢya imal tesisleri,  
 100 HP‟den düĢük motor gücü kullanan suni deri kürk ve muĢamba imal 

tesisleri.  
 

2.7.9. Diğerleri 
 
 Yangın söndürme tüplerine dolum yapılan yerler, 
 Mum ve balmumu üretim tesisleri, 
 Camdan süs eĢyası, ayna vb. madde üreten tesisler, 
 Halı ve kilim dokuma ve boyama atölyeleri, 

 Linteks, hidrofil pamuk üretim tesisleri, 
  50 HP‟den fazla motor gücü kullanan ağaç eĢya iĢleme ve tamir yerleri, 
 Tomruk ve kereste depoları, 
 Her nevi hurda depoları, katı atık depolama tesisleri ile evsel ve endüstriyel katı 

atıklardan ham ve mamul madde üretimi konusunda faaliyet gösteren iĢletmeler 
(metal, kağıt, karton, pet, plastik, cam hurda ve atıkları kaynağından karıĢık 
toplayarak biriktiren, depolandığı yerden alınarak cinslerine göre ayrıĢtıran ve 

nakliye edilebilmesi için preslenen, preslenmiĢ hurdaların ayrı ayrı depolanarak 
sonra geri kazanım firmalarına gönderen tesis),"  

 Steril katgüt üretim tesisleri, 
 Herhangi bir iĢlem yapılmayan ham deri depoları, 
 Bağırsak temizleme iĢleme yerleri ile iĢlenmiĢ bağırsaktan eĢya üretim tesisleri, 
 Bitkisel yemler ve hazır preparatlardan karma yem üretim tesisleri,  
 Nakliyat, ticaret, komisyon, ithalat ve ihracat iĢleri ile ilgili depolar, 
 Bir üretim periyodunda 20.000-60.000 adet arası tavuk, 30.000-85.000 adet 

arası piliç veya eĢ değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiĢtirme 
tesisleri, 30 kg ve üzeri, 1.000-3.000 baĢ arası domuz besi çiftlikleri ve 300-900 
baĢ arası diĢi domuz üretim çiftlikleri, 500 adet ve üzeri büyükbaĢ ve 1.000 adet 
ve üzeri kapasitedeki küçükbaĢ kapasiteli büyükbaĢ ve küçükbaĢ besi tesisleri, 

 Bitkisel liflerden sicim, halat, hasır vb. üretim tesisleri, 
 Oto bakım ve servis istasyonları; kaporta, boya, motor bakımı, elektrik, oto 

egzozcuları, 

 Düğme, fermuar, Ģemsiye vb. üretim tesisleri, 
 Kibrit fabrikaları, 
 Gaz maskesi üretim tesisleri, 
 KurĢunkalem fabrikaları, 
 Tütün iĢleme ve sigara fabrikaları, 
 Nüfusu 50.000 ve üzerinde olan yerleĢim 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. 
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 Organik gübre üreten iĢyerleri, 
 Hurda kağıt balyalama tesisleri, 
 Motorlu araç boyalarının kumlama yoluyla temizlendiği iĢyerleri, 
 Tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu üretimi yapan tesisler." 

 

2.8. Üçüncü Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler 
 

Üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler aĢağıda sıralanmıĢtır. 
 

2.8.1. Enerji Sanayi 
 
 Akü tamir yerleri, 

 

Resim 2.6: Akü satıĢ yeri 

 

2.8.2. Metalurji ve Makine Sanayi 

 
 50 HP'den az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle 

çalıĢan her nevi elektromekanik, elektromanyetik yöntemle madeni eĢya imal, 
iĢleme, montaj ve tamir atölyeleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan 
iĢyerleri, 

 Harf dökümü yapmayan ve 20 HP'den az motor gücü kullanan matbaalar ve 
baskı yerleri. 
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2.8.3. Maden Sanayi 

 

Resim 2.7: Maden ocağı 
 

 ĠnĢaat malzemeleri depo ve satıĢ yerleri,  
 Sırlı, sırsız, çanak, çömlek, küp ve benzeri toprak mamulleri üretim yerleri, 

 Çini atölyeleri, 
 Çakıl, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanmaksızın 

yapı, yalıtım, döĢeme vb. malzeme imal yerleri 
 

2.8.4. Kimya Sanayi 

       

Resim 2.8: Kimya sanayi 
 

 Saf su ve asitli su üretim yerleri, 
 Fotoğraf filmi renklendirme ve boyama yerleri, 
 Kolonya ve benzeri tuvalet malzemeleri üretim yerleri, 
 Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin 

perakende satıĢ yerleri, haĢerelere karĢı insektisit, rodentisit ve mollusisit 
kullanarak mücadele yapmak isteyen iĢyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg 

veya litreden az ise), 
 Kuru temizleme yerleri, 
 Halk sağlığını koruma amaçlı haĢere ile mücadele için kurulan ticari iĢyerleri.  
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2.8.5. Petrokimya Sanayi 

 

Resim 2.9: Petro kimya sanayi 

 
 8 m3‟ten az kapasitede sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı motorin satıĢ 

istasyonları, ticari amaçlı çalıĢacak yer üstü motorin tankerinin sabit olmak 
kaydıyla 8 m3‟ten az kapasitede olan tesisler, 

 Film halindeki plastikten naylon torba ve benzeri eĢya yapan yerler, 
 250 kg‟dan düĢük kapasitedeki perakende sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı tüp satıĢ 

yerleri.  
 

2.8.6. Gıda Maddeleri, Ġçkiler, Yemler ve Tarımsal Ürünler Sanayi 

 

Resim 2.10: Un değirmeni 

 
 Un ve bulgur değirmenleri, 
 Tarhana vb. imal yerleri , 
 Boza üretim yerleri, 



 
 

 29 

 1 ton / günden düĢük kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, 
 Tuz öğütme yerleri, 
 Günlük üretimi 1000 kg/günden az olan ekmek, sade pide ve ekmek çeĢitleri 

üreten büyükĢehir belediyesi sınırları içinde en az 250 m2, büyükĢehir 

belediyesi olmayan illerde en az 200 m2, köy, belde ve ilçe belediye sınırları 
içinde en az 100 m2 olması zorunlu yerler, 

 Tahıl, baharat, bakliyat ve gıda vb. ambalajlama yerleri, 
 75 kg / saat den düĢük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve 

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

unlu mamullerin üretim yerleri, 

 Kapasitesi 1 ton / günden az olan dondurma imal yerleri,  
 Dondurma külahı üretim yerleri 
 10 HP‟den az motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık ayıklama) tesisleri 

ve soğuk hava depoları,  
 Süt depolama ve soğutma yerleri, 

 

Resim 2.11. Süt depolama tesisi 
 

 Hazır preparatlardan karıĢtırılarak içecek yapılan yerler, 
 Gıda katkı maddesi paketleme yerleri, 
 DıĢarıya servis yaparak günde 500 adet/kiĢi den az yemek üretimi yapan yerler,  
 Sanayi bölgeleri ile mesken amacıyla kullanılmayan müstakil binalarda kurulan, 

süper, hiper, gross, mega marketlerin bünyesinde, kendi müĢterilerine satıĢ 

yapmak ve iĢyerinin bütünlüğünden duvar, bölme, bölüm vb. Ģekilde ayrılmıĢ 
bir Ģekilde üretim yapılan, elektrik enerjisi kullanılarak ekmek ve ekmek 
çeĢitleri üreten iĢyerleri,  

 Günlük üretimi 500 kg/gün ve 500/günden az olan ekmek, sade pide ve ekmek 
çeĢitleri üreten yerler, 
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 Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri ile 25 ton/yıl kapasiteden 
az bitkisel ve hayvansal yağ depolama ve dolum yerleri  

 Mısır çerezi üretim tesisleri,  
 500 kg/gün ve altında kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri, 

 Yumurta paketleme yerleri, 
 500 kg/gün altında kapasitedeki haĢhaĢ öğütme ve ezme tesisi, 
 500 kg/gün altında kapasitedeki fermente gıda (turĢu, Ģalgam, sirke vb.) ürünleri 

üreten tesisler, 
 500 kg/gün altında kapasitedeki çay paketleme tesisi, 
 Et parçalama ve mamul madde üretim tesisleri. 

 

Resim 2.12: Et parçalama tesisi 

 

2.8.7. Tekstil Sanayi 

 

Resim 2.13: Tekstil atölyesi 
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 ġapka ve keçe imal yerleri, 
 50 HP'den az motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeler ile 

iĢlenmiĢ deriden eĢya imal eden yerler, 
 Bez ve benzeri dokumaya baskı yapılan yerler, 

 ĠĢlenmiĢ veya kurutulmuĢ deri depoları, 
 Mamul süngerden eĢya imal yerleri. 

 

2.8.8. Diğerleri 
 
 Kağıttan çeĢitli kırtasiye malzemesinin yapıldığı yerler, 

 25 tondan az odun ve kömür bulunduran veya 5 HP gücünden az 
muharrik(hareketini sağlayan)  kuvvet kullanan odun ve kömür depoları,  

 Halı, elbise ve çamaĢır yıkama ve temizleme yerleri,  
 50 HP gücünden az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın 

iptidai(ilkel)  usullerle çalıĢılan her nevi ağaç eĢya imal, iĢleme ve tamir yerleri 
 Tiftik, hububat, pamuk, yapağı vb. depolar, 
 Kuru kemik, boynuz, fildiĢi gibi hayvani malzemenin mekanik usul ve 

vasıtalarla(araç)  iĢlendiği yerler, 
 Peruk ve suni çiçek yapım yeri, 
 Termal su kullanan hamamlar, 
 Otomobil yıkama tesisleri, 

 

Resim 2.14: Oto yıkama yeri 

 
 Oto lastik tamir atölyeleri, 
 Mobilya ve oto döĢeme atölyeleri, 
 50 HP'den az motor gücü kullanan ve iĢlenmiĢ deriden eĢya imal eden yerler,  
 
Bir üretim periyodunda 500-20.000 adet arası tavuk, 500-30.000 adet arası piliç veya 

eĢ değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiĢtirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 10-
1.000 adet arası domuz besi çiftlikleri ve 5-300 baĢ arası diĢi domuz üretim çiftlikleri, 20 - 

500 adet arası büyükbaĢ ve 100-1.000 adet arası kapasitedeki küçükbaĢ ve büyükbaĢ besi 
tesisleri. 
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Bir üretim periyodunda 500-20.000 adet arası tavuk, 500-30.000 adet arası piliç veya 
eĢ değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiĢtirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 10-
1.000 adet arası domuz besi çiftlikleri ve 5-300 baĢ arası diĢi domuz üretim çiftlikleri, 20 - 
500 adet arası büyükbaĢ ve 100-1.000 adet arası kapasitedeki küçükbaĢ ve büyükbaĢ besi 

tesisleri. 
 

2.9. Denetim 
 
Gayrisıhhî müesseseler, çevre ve toplum sağlığı açısından yetkili idareler tarafından 

denetlenir. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kiĢi gerekli tedbirleri almak 
veya aldırmakla sorumludur. 

 

"Turizm iĢletme belgeli tesisler,  iĢletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla 
ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir. Kültür ve turizm 
koruma ve geliĢim bölgeleri ile turizm alan ve merkezlerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi 
olumlu kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilen ve 2634 
sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu kapsamında yer alan yatırımlar için iĢyeri açma ve çalıĢma 

ruhsatı, yetkili idareler tarafından baĢka bir iĢleme gerek kalmaksızın on beĢ gün içinde 
verilir." 

 

"Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı alınmadan 
iĢyeri açılamaz ve çalıĢtırılamaz. ĠĢyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler 
dıĢında diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile ilgili meslek kuruluĢları tarafından özel 
mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri iĢlemler bu Yönetmelik (ĠĢyeri Açma ve 
ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) 

hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. ĠĢyeri açma ve çalıĢma 
ruhsatı alınmadan açılan iĢyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 BaĢvuru dosyasını inceleyiniz. 
 BaĢvuru dosyalarının içeriğini gözden 

geçiriniz. 

 Açılma ruhsatını kontrol ediniz. 
 Açılma ruhsatındaki bilgileri kontrol 

ediniz. 

 Birinci sınıf Gayrisıhhî Müesseseler 

yer seçimi ve tesis kurma izni  için 
gerekli belgeleri inceleyiniz. 

 Ġnceleme kurullarının raporlarını 
inceleyiniz. 

 Bir yıllık atık limitleri raporlarını 
inceleyiniz. 

 Ġçme ve kullanma suyu temini raporlarını 
inceleyiniz. 

 Ġkinci ve üçüncü sınıf Gayrisıhhî 

Müesseselerin  Ruhsatlandırılması  için 
gerekli belgeleri inceleyiniz. 

 Ġnceleme kurullarının raporlarını 
inceleyiniz. 

 Ġnsan ve çevre sağlığına yönelik alınan 
raporları inceleyiniz. 

 Ruhsatlandırma dosyasını ilgili kurum 
ve kuruluĢa gönderiniz. 

 Ġl özel idarelerinin görevleri ile ilgili 
araĢtırma ve inceleme yapınız. 

 Belediyelerin görevleri ile ilgili araĢtırma 
ve inceleme yapınız. 

 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması Ģartıyla verildiği tarihten 

itibaren ne kadar süre geçerlidir? 
A) Altı ay 

B) Bir yıl 

C) Ġki yıl  

D) BeĢ yıl 

E) Yedi yıl 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, birinci sınıf gayri sıhhi müessesedir? 
A) Termik enerji santralleri 
B) Nükleer enerji satralleri 

C) Torba yakıt üretim tesisleri 
D) Odun kömürü imal yerleri 
E) Rüzgar enerji santralleri 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, birinci sınıf gayri sıhhi müessese değildir? 

A) Seramik ve porselen fabrikaları 
B) Alçı, kireç ve benzeri fabrikalar 
C) Çini atölyeleri 
D) Sentetik kauçuk üretim tesisileri 
E) Cam ve cam eĢya üretim fabrikaları 

 

4. Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değiĢiklik neticesinde, 
üst sınıfa geçmiĢ olan tesislerin ne kadar süre içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı 
alması zorunludur? 
A) On gün 
B) Ġki ay 
C) Altı ay 
D) Bir yıl 

E) Ġki yıl 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, üçüncü sınıf gayri sıhhi müessesedir? 
A) Saf su ve asitli su üretim yerleri 
B) Organik gübre üretim iĢyerleri 
C) Kibrit fabrikaları 

D) KurĢunkalem fabrikaları 
E) Gıda ıĢınlama yerleri 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, birinci sınıf gayrisıhhi müessesedir? 
A) Torba yakıt üretim tesisleri 
B) Cam ve eĢya üretim fabrikaları 
C) Kireç ocakları 
D) Değirmen taĢı ve bileği atölyeleri 

E) Hazır beton tesisleri 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, meskenlerin ve insanların ikametine özgü diğer yerlerin 
yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhî yönünden denetim altında bulundurulması 
gereken iĢyerleridir? 

A) Birinci sınıf gayrisıhhi müessese 
B) Ġkinci sınıf gayrisıhhi müessese  
C) Üçüncü snıf gayrisıhhî müessese 
D) Sıhhi müessese 
E) Hiçbirisi 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, birinci sınıf gayrisıhhi müessese değildir? 
A) Halk sağlığını koruma amaçlı haĢere ile mücadele için kurulan ticari iĢyerleri 
B) Nükleer enerji santralleri 
C) Seramik ve porselen fabrikaları 
D) Ham deri iĢleme tesisleri 
E) Katı atık depolama tesisleri  

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, ikinci sınıf gayrisıhhi müessese değildir? 
A) Her türlü tuz fabrikaları  
B) Değirmen taĢı ve bileği atölyeleri  
C) Mürekkep üretme tesisleri  
D) Endüstriyel niĢasta üretim tesisleri 
E) Makarna, irmik, gofret, bisküvi fabrikaları 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, ikinci sınıf gayrisıhhi müessesedir? 
A) Makarna, irmik, gofret, bisküvi fabrikaları 
B) Çocuk bezi ve kadın bağı üretim tesisleri 
C) ġeker fabrikaları 
D) ĠnĢaat malzemeleri depo ve satıĢ yerleri 

E) Kuru temizleme yerleri 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi, üçüncü sınıf gayrisıhhi müessesedir? 
A) Organik gübre üreten iĢyerleri 
B) KurĢun kalem fabrikaları 
C) Yumurtanın konserve edildiği tesisler 

D) Üzüm çekirdeği, keten tohumu iĢleme ve paketleme tesisi 
E)  Saf su ve asitli su üretim yerleri  
 

7. AĢağıdakilerden hangisi, üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese değildir? 
A) Akü tamir yerleri 
B) Kolonya ve benzeri tuvalet malzemeleri üretim yerleri 
C) Parlayıcı madde üretim tesisi 
D) Tarhana vb. imal yerleri 

E) Un ve bulgur değirmenleri 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 

2 C 

3 E 

4 A 

5 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 B 

3 C 

4 D 

5 A 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 

2 C 

3 A 

4 D 

5 A 

6 E 

7 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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