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yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik

NC  KISIM
Genel Hükümler

NC  BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeli in amac , i yeri açma ve çal ma ruhsatlar n verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri

düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, s hhî ve gayris hhî i yerleri ile umuma aç k istirahat ve e lence yerlerinin

ruhsatland lmas  ve denetlenmesine dair i  ve i lemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 say  Umumi H fz ss hha Kanunu, 4/7/1934 tarihli 2559 say

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin De tirilerek Kabulüne Dair Kanun, 12/4/2000 tarihli ve 4562 say  Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 say  Büyük ehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 say l Özel daresi
Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 say  Belediye Kanununa dayan larak haz rlanm r.

Tan mlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
a) Yetkili idare: Belediye s rlar  ve mücavir alanlar d  ile kanunlarda münhas ran il özel idaresine yetki verilen

hususlarda il özel idaresini; büyük ehir belediyesi s rlar  ve mücavir alanlar içinde büyük ehir belediyesinin yetkili oldu u
konularda büyük ehir belediyesini, bunlar n d nda kalan hususlarda büyük ehir ilçe veya ilk kademe belediyesini; belediye

rlar  ve mücavir alanlar içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi s rlar  içinde organize sanayi bölgesi tüzel
ki ili ini,

b) Gayris hhî müessese: Faaliyeti s ras nda çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal
yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da do al kaynaklar n kirlenmesine sebep olabilecek
müesseseleri,

c) Birinci s f gayris hhî müessese: Meskenlerden ve insanlar n ikametine mahsus di er yerlerden mutlaka uzakta
bulundurulmas  gereken i yerlerini,

d) kinci s f gayris hhî müessese: Müessesenin faaliyeti gerektirdi i takdirde meskenlerden ve insanlar n ikametine
mahsus di er yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare taraf ndan uygun görülecek bir mesafede faaliyette
bulunmas  gereken i yerlerini,

e) Üçüncü s f gayris hhî müessese: Meskenlerin ve insanlar n ikametine mahsus di er yerlerin yak nda
kurulabilmekle birlikte s hhî yönden denetim alt nda bulundurulmas  gereken i yerlerini,

f) S hhî müessese: Gayris hhî müesseseler d nda kalan her türlü i yerini,
g) Umuma aç k istirahat ve e lence yeri: Ki ilerin tek tek veya toplu olarak e lenmesi, dinlenmesi veya konaklamas



için aç lan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili
lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve k raathaneler; kumar ve kazanç kast  olmamak art yla ad  ne
olursa olsun bilgi ve maharet art  veya zeka geli tirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve
televizyon oyunlar n içerisinde bulundu u elektronik oyun yerleri; internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri,

h) çkili yer bölgesi: Belediye s rlar  ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu s rlar d nda il genel meclisi
taraf ndan valilik veya kaymakaml n görü ü al narak tespit edilen ve içerisinde arap ve bira dahil her türlü alkollü
içece in verilebilece i i yerlerinin aç labilece i bölgeyi,

) Do al kaynaklar: Hava, su, toprak ve do ada bulunan cans z varl klar ,
j) Çevre sa : nsan sa n çevredeki fizikî, kimyevî, biyolojik, sosyal ve psiko-sosyal faktörlerle tespit edilen

ya am kalitesini,
k) nceleme kurulu: Birinci s f gayris hhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme ve aç lma izni

amac yla inceleme yapan; ikinci ve üçüncü s f gayris hhî müesseseler için aç lma iznine esas beyanname bilgilerini
denetleyip inceleyen kurulu,

l) Yer seçimi ve tesis kurma izni: Birinci s f gayris hhî müesseselerde tesisin yap lmas ndan önce söz konusu yerde
kurulup kurulamayaca  konusunda ve  kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessesenin
kurulmas  için yetkili idarece verilen izni,

m) Deneme izni: Gayris hhî müesseselerde onayl  projelerine göre yap lan müessesenin, planlanan ekilde çal p
çal mad n ve do al kaynaklar n kirlenmesini önlemek için al nan tedbirlerin yeterli olup olmad n tespiti için yetkili
idarenin izni ve denetimi alt nda belirli bir süre deneme mahiyetindeki faaliyetlere verilen geçici izni,

n) yeri açma ve çal ma ruhsat : Yetkili idareler taraf ndan bu Yönetmelik kapsam ndaki i yerlerinin aç p faaliyet
göstermesi için verilen izni,

o) Mahallin en büyük mülkî idare amiri: llerde valiyi, büyük ehir belediyesi hudutlar  içinde kalanlar dahil ilçelerde
kaymakam ,

p) Kolluk: Polis ve jandarma te kilat ,
r) Konaklama yeri: Otel, motel, pansiyon ve kampingler gibi, as l fonksiyonlar  mü terilerin geceleme ihtiyaçlar

sa lamak olan yerleri,
s) Organize sanayi bölgesi: 12/4/2000 tarihli ve 4562 say  Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan özel

hukuk tüzel ki isini,
ifade eder.

NC  BÖLÜM
Ortak hükümler

yerlerinde aranacak genel artlar
Madde 5- yeri açma ve çal ma ruhsat  verilen i yerleri a da belirtilen artlar  ta mak zorundad r:
a)  sa  ve güvenli i ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin al nm  olmas ,
b) 634 say  Kat Mülkiyeti Kanunu kapsam na giren gayrimenkullerin, tapu kütü ünde mesken olarak gösterilen

ba ms z bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri e lence ve toplant
yerleri; f n, lokanta, pastane, süthane gibi g da ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, bas mevi, dükkan, galeri ve
çar  gibi i yerlerinin aç lmas  hususunda kat maliklerinin oy birli i ile karar almas ,

Tapuda i  yeri olarak görünen yerlerde, umuma aç k istirahat ve e lence yeri aç lmas  durumunda yönetim plan nda
aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çoklu u ile ald  karar n bulunmas ,

c) Özel yap eklini gerektiren sinema, tiyatro, dü ün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek f  ile akaryak t,
la lm  petrol gaz , s la lm  do al gaz ve s lm  do al gaz istasyonu için yap  kullanma izin belgesinin

al nm  olmas ,
d) Umuma aç k istirahat ve e lence yerlerinde genel asayi  ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin

görü ünün al nm  olmas ,
e) Umuma aç k istirahat ve e lence yerlerinin, patlay , parlay , yan  ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen,

sat lan, kullan lan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuat n öngördü ü uzakl kta bulunmas ,
f) Karayolu kenar ndaki i yerleri için karayolu trafik güvenli inin sa lanm  olmas ,
g) Umuma aç k istirahat ve e lence yerleri; patlay , parlay  ve yan  maddelerin üretildi i, sat ld  ve

depoland  i yerleri;  otuz ki iden fazla çal an n bulundu u her türlü i yerleri, ana giri  kap lar  d nda cadde ve soka a
do rudan ba lant  olmayan ve birden fazla i yerinin bir arada bulundu u i  han , çar  ve benzeri i yerlerinde yang na
kar  gerekli önlemlerinin al nd  gösteren itfaiye raporunun al nmas , di er i yerlerinde ise yang na kar  gerekli
tedbirlerin al nm  olmas ,

h) Umuma aç k istirahat ve e lence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, k raathane, elektronik oyun merkezi ile
aç kta alkollü içki sat lan i yerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuat n öngördü ü uzakl kta bulunmas ,

) S naî, t bbî ve radyoaktif at k üreten i yerlerinde bu at klar n toplanmas , ta nmas , depolanmas , i lenmesi ve
bertaraf  konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin al nm  olmas ,

j) Engellilerin i yerine giri  ve ç lar  için gereken kolayla  tedbirlerin al nm  olmas ,
k) Yabanc  uyruklular n i yeri açmas  ve çal rmas  konusunda, yabanc larla ilgili mevzuat hükümlerine uyulmas .
Yetkili idareler, i yeri açma ve çal ma ruhsat n verilmesinden sonra yapacaklar  denetimlerde bu hususlar n yerine

getirilip getirilmedi ini kontrol eder.
Turizm i letme belgeli tesisler, i letme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve

Turizm Bakanl  taraf ndan denetlenir.
Umuma aç k istirahat ve e lence yerleri için bu hususlar i yeri açma ve çal ma ruhsat  verilmeden önce yerinde

kontrol edilir.
yeri aç lmas

Madde 6- Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak i yeri açma ve çal ma ruhsat  al nmadan i yeri aç lamaz ve



çal lamaz.
yeri ruhsatlar  yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendirece i yetkili taraf ndan bu Yönetmelikte öngörülen

sürede imzalan r; ruhsat için ayr ca, meclis veya encümen taraf ndan bir karar al nmaz. Ruhsat, Örnek 5’te yer alan bilgileri
içerecek ekilde düzenlenir.

yeri açmak isteyen gerçek veya tüzel ki iler, i yerlerini bu Yönetmeli e uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek
1 ve 2’de yer alan durumlar na uygun formu doldurarak yetkili idareye ba vurur.

Bu Yönetmeli e göre yap lacak her türlü ruhsat ba vurusunda, müracaat sahibine ba vuruyu kabul eden görevlinin
ad , soyad  ve unvan  ile ba vurunun yap ld  tarih ve saati gösteren Örnek 6’da yer alan al nd  belgesi verilir. Ayr ca,
ba vuru ve beyan formu ile ekli evrak n verilmesi s ras nda ba vuruyu kabul eden görevli taraf ndan yap lacak ön
incelemede tespit edilen noksanl klar, müracaat sahibine verilen al nd  belgesinde gösterilir. Bu Yönetmelikte belirtilen
ruhsatland rmaya ili kin süreler eksik belgelerin yetkili idareye verilmesi ile ba lar.

16/12/2003 tarihli ve 25318 say  Resmi Gazetede yay mlanan Çevresel Etki De erlendirmesi Yönetmeli i ekindeki
listede yer alan i letmelerle, birinci s f gayris hhî müessese grubunda yer alan i letmelerin ayn  olmas  durumunda, yetkili
idareler ruhsat verirken Çevresel Etki De erlendirme (ÇED) dosyas nda yer alan belgelere göre i lem yapar.

Bildirim
Madde 7- Yetkili idareler taraf ndan verilen i yeri açma ve çal ma ruhsatlar n örnekleri ayl k olarak sigorta il

müdürlü üne ve ilgili ise ticaret siciline gönderilir.
Umuma aç k istirahat ve e lence yerleri için düzenlenen i yeri açma ve çal ma ruhsatlar n bir örne i en geç yedi

gün içinde yetkili idare taraf ndan kollu a gönderilir.
letmecinin de mesi ve i yerinin nakli

Madde 8- Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin de memesi kayd yla i yerinin devredilmesi halinde,
devralan ki inin ba vurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas al nmak suretiyle yeni i letmeci ad na tekrar ruhsat
düzenlenir.

yerine yeni ortak al nmas  veya ortaklardan birinin ayr lmas  durumunda yeni ruhsat düzenlenmez.
yerinin ba ka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatland lmas  esast r.

Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralar n de mesi nedeniyle ayn  i yeri için yeni ruhsat
düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.

yeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasç lar  ad na eski ruhsat n intibak  yap r.
Ruhsat n yenilenmesi veya intibak  gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi

zorunludur. Bu süre mirasç lar için alt  ay olarak uygulan r. Süresi içinde müracaat yap lmad n yetkili idarelerce tespiti
durumunda tespit tarihinden itibaren onbe  günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmedi i veya intibak
yapt lmad  hallerde ruhsat iptal edilir.

Yönetmelikte yer almayan i yerleri
Madde 9- Bu Yönetmelik kapsam na girmesine ra men ad  ve nitelikleri belirtilmeyen s hhî bir i yerinin aç lmas

halinde, benzeri i yerleri için öngörülen esaslara göre i lem yap r.
Gayris hhî müesseseler için Sa k Bakanl , Sanayi ve Ticaret Bakanl , Çevre ve Orman Bakanl  ile Türkiye

Odalar ve Borsalar Birli inin görü ü al narak çi leri Bakanl  taraf ndan yeni s f tayini yap r.
Birden fazla faaliyet konusu bulunan i yerleri
Madde 10- Adresi ve i leticisi ayn  olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan i yerlerine, ana faaliyet dal  esas

al narak tek ruhsat düzenlenir. Talî faaliyet konular  ruhsatta ayr ca belirtilir.
Ayn  adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu veya i letmecisi farkl  olan i yerlerine ayr  ayr  ruhsat düzenlenir.

yerlerinin depo olarak kulland klar  yerler, i yeri açma ve çal ma ruhsat nda gösterilir.
Ruhsat n i yerinde bulundurulmas
Madde 11- yeri açma ve çal ma ruhsat , i yerinde herkesin görebilece i ekilde as r.

NC  KISIM
hhî yerleri
NC  BÖLÜM

Ruhsatlar n Düzenlenmesi ve Kesinle mesi
Ruhsat n düzenlenmesi
Madde 12- hhî i yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel ki iler, i yerlerini bu Yönetmeli e uygun olarak tanzim

ettikten sonra Örnek 1’de yer alan ba vuru ve beyan formuyla yetkili idareye müracaat eder. Ba vurunun Yönetmelikte
öngörülen kriterlere uygun oldu unun tespiti halinde ba kaca bir i leme gerek kalmaks n i yeri açma ve çal ma ruhsat
düzenlenerek ilgiliye ayn  gün içinde verilir.

Umuma aç k istirahat ve e lence yerlerinin ruhsatland lmas nda bu Yönetmeli in dördüncü k sm nda belirtilen
süreler geçerlidir.

yeri açma ve çal ma ruhsat  müracaat  s ras nda bu Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler d nda ba ka
herhangi bir belge istenemez ve ba vuru formundaki beyana göre ruhsat i lemleri sonuçland r.

lgilinin beyan na göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak do urmaz.
yeri açma ve çal ma ruhsat n kesinle mesi

Madde 13- yeri açma ve çal ma ruhsat  verilen i yerleri, yetkili idareler taraf ndan ruhsat n verildi i tarihten
itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. yerinin bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde ruhsat kesinle ir. Kontrol
görevini yerine getirmeyen yetkili idare görevlileri hakk nda kanunî i lem yap r.

yeri açma ve çal ma ruhsat n verilmesinden sonra yap lacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurlar n
ve noksanl klar n tespiti halinde, i yerine bu noksanl k ve hatalar  gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere onbe
günlük süre verilir.

Verilen süre içinde tespit edilen noksanl k ve ayk klar giderilmedi i takdirde, ruhsat iptal edilerek i yeri kapat r.
Ayr ca ilgililerin yalan, yanl  ve yan lt  beyan  varsa haklar nda kanunî i lem yap r.



NC  BÖLÜM
Aranacak artlar

Aranacak artlar
Madde 14- S hhî i yerlerinin ruhsatland lmas  s ras nda bu Yönetmelikte belirtilen genel artlar n yan  s ra

flar na ve özelliklerine göre Ek 1’de belirtilen artlar aran r.
ÜÇÜNCÜ KISIM

Gayris hhî Müesseseler
NC  BÖLÜM
Kurullar

nceleme kurullar
Madde 15- l özel idarelerinde birinci s f gayris hhî müesseseleri inceleme kurulu, be  ki iden az olmamak üzere

valinin veya görevlendirece i yetkilinin ba kanl nda çevre, sa k, hukuk, imar ve tar m birimleri görevlileri, sanayi ve
ticaret il müdürlü ü temsilcisi, ilgili meslek odalar n temsilcileri ile tesisin özelli ine göre gerekti inde vali taraf ndan
belirlenecek di er kurulu  temsilcilerinden olu ur.

kinci ve üçüncü s f gayris hhî müesseseler inceleme kurulu, vali taraf ndan belirlenecek görevlinin ba kanl nda
birinci f krada belirtilenlerin kat yla biri ba kan olmak üzere en az üç ki iden olu turulur.

Büyük ehir belediyelerinde birinci s f gayris hhî müesseseleri inceleme kurulu, be  ki iden az olmamak üzere
büyük ehir belediye ba kan  veya görevlendirece i yetkilinin ba kanl nda çevre, sa k, hukuk, imar ve kü at birimleri
görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlü ü temsilcisi, ilgili meslek odalar n temsilcileri ile tesisin özelli ine göre belediye
ba kan  taraf ndan belirlenecek di er kurulu  temsilcilerinden olu ur.

l belediyelerinde birinci s f gayris hhî müesseseleri inceleme kurulu, üçüncü f krada belirtilen esasa göre
olu turulur.

kinci ve üçüncü s f gayris hhî müessese ruhsat  veren belediyelerde söz konusu kurullar, üçüncü f krada belirtilen
esaslara göre ilgili birim amirleri veya temsilcilerinin kat yla en fazla be  ki iden olu ur.

Kurullar n olu turulmas  s ras nda yeterli teknik ve uzman elemana sahip olmayan belediyeler, kurullar n
olu turulmas  için valilik veya kaymakaml ktan eleman görevlendirilmesini talep edebilir.

Organize sanayi bölgelerinde inceleme kurulu olu turulmaz. Tesisin özelli ine göre, ilave olarak b rak lacak sa k
koruma band , organize sanayi bölgesi yönetim kurulu karar  ile tespit edilir.

NC  BÖLÜM
Ba vuru ve Aç lma Ruhsat

Sa k koruma band
Madde 16- Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler d nda kurulacak birinci

f gayris hhî müesseselerin etraf nda, sa k koruma band  konulmas  mecburîdir. Sa k koruma band  mülkiyet s rlar
nda belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yap la maya izin verilmez.

Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesi içindeki tesisler ile ikinci ve üçüncü s f gayris hhî
müesseselerin etraf nda da müessesenin faaliyeti gerektirdi i takdirde, inceleme kurulunun karar na istinaden yetkili
idarenin en üst amiri veya görevlendirece i ki i taraf ndan sa k koruma band  olu turulmas na karar verilebilir.

Sa k koruma band , inceleme kurullar  taraf ndan tesislerin çevre ve toplum sa na yapaca  zararl  etkiler ve
kirletici unsurlar dikkate al narak belirlenir. Sa k koruma band , sanayi bölgesi s  esas al narak tespit edilir. ÇED
raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas al r.

Ba vuru
Madde 17- Gayris hhî müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel ki iler Örnek 2’de yer alan ba vuru formunu

doldurarak yetkili idareye ba vurur.
Yer seçimi ve tesis kurma izni
Madde 18- Birinci s f gayris hhî müesseseleri inceleme kurulu, ilgilinin ba vurusundan itibaren en geç yedi gün

içinde tesisin kurulaca  yeri mahallinde inceleyerek, Örnek-3’teki yer seçimi raporu formunu düzenler ve görü ünü bildirir.
Yer seçimi inceleme kurulunun raporu, ilgili birimin teklifi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendirece i
yetkili taraf ndan üç gün içinde de erlendirilerek yer seçimi ve tesis kurma izni karar  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 olmas art yla verildi i tarihten itibaren be  y l süreyle
geçerlidir. Bu süre sonunda aç lma izni al nmad  takdirde, ilgilinin ba vurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki y l
daha uzat r.

Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, sanayi bölgesi ve sanayi sitesi s  d nda kalan her türlü akaryak t ile
la lm  petrol gaz , s la lm  do al gaz ve s lm  do al gaz istasyonlar n aç lmas  için yap lan ba vurular,

inceleme kurulu taraf ndan yedi gün içinde incelenerek sonucu yetkili idareye sunulur. nceleme kurulunun raporu, yetkili
idarenin en üst amiri veya görevlendirece i yetkili taraf ndan üç gün içerisinde de erlendirilerek karara ba lan r.

Yer seçimi ve tesis kurma izni muafiyeti
Madde 19- kinci ve üçüncü s f gayris hhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma izni aranmaz.
Deneme izni
Madde 20- Projesine uygun olarak in a edilmi  birinci s f gayris hhî müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi

veya i yeri sahibinin müracaat  halinde, inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya
görevlendirece i yetkili taraf ndan süresi bir y  geçmemek üzere deneme izni verilebilir. Tesisin özelli ine göre inceleme
kurulunun karar yla bu süre iki y la kadar uzat labilir.

Deneme izni, bu süreçte aç lma ve çal ma ruhsat  yerine geçer.
Aç lma ruhsat
Madde 21- Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmi  veya deneme izni sonunda çal mas nda sak nca bulunmad



anla lan birinci s f gayris hhî müesseselerin çal abilmesi için müracaat  takip eden yedi gün içinde yetkili idarenin
inceleme kurulu taraf ndan yerinde inceleme yap r. De arj ve emisyon izin belgesi veya analizi, mevzuat hükümlerine
uygun olan yerler için di er tüm bilgi ve belgeler de dikkate al nmak suretiyle, Örnek 4’teki aç lma izni raporu düzenlenir
ve yetkili idareye sunulur. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendirece i yetkili taraf ndan üç gün içerisinde i yeri
açma ruhsat  düzenlenir.

Birinci s f gayris hhî müessese ba vuru ve beyan formunda yer alan bilgiler esas al narak bir ay içinde yap lan
denetimlerde, beyan edilen hususlara ayk  bir durumun tespiti halinde ilgililer hakk nda gerekli kanunî i lem yap r.
Ayk k ve noksanl klar toplum ve çevre sa  aç ndan bir zarar do urmuyorsa, tedbirlerin al nmas  ve noksanl klar n
giderilmesi için bir y  geçmemek üzere süre verilir. Verilen süre içinde ayk k ve noksanl klar  gidermeyen i letmelerin
faaliyeti söz konusu ayk k ve noksanl klar giderilinceye kadar durdurulur.

kinci ve üçüncü s f gayris hhî müesseselerin aç lmas  için yetkili idareye yap lacak ba vuru üzerine, inceleme
kurulu en geç yedi gün içinde yerinde inceleme yaparak raporunu düzenler. Yetkili idarenin en üst amiri veya
görevlendirece i ki i inceleme kurulunun raporunu de erlendirerek en geç üç gün içinde i yeri açma ve çal ma ruhsat
verilip verilmeyece ine karar verir. yeri açma ve çal ma ruhsat n verilmesine karar verildi i takdirde ayn  gün içinde
ruhsat düzenlenir.

nceleme kurulunun raporu üzerine i yeri açma ve çal ma ruhsat n verilmemesine karar verilmesi durumunda,
nedeni ba vuru sahibine yaz  olarak ayn  gün içinde bildirilir.

Ruhsat n verilmesinden sonra yetkili idare taraf ndan yap lacak denetim sonucunda toplum ve çevre sa  aç ndan
zararl  olan i letmelerin faaliyeti, noksanl klar ve ayk klar giderilinceye kadar derhal durdurulur.

Yer seçimi ve tesis kurma izni ile ruhsat için gerekli belgeler
Madde 22- Birinci s f gayris hhî müesseseler için a daki belgeler istenir:
a) Yer seçimi ve tesis kurma için gerekli belgeler;
1) Ba vuru formu,
2) Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç i letmenin kurulaca  yeri

gösteren plan örne i,
3) lgili inceleme kurulu taraf ndan haz rlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu,
4) Çevre kirlenmesini önlemek amac yla al nacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceli ine göre haz rlanm

proje ve aç klama raporlar  veya yat m sürecinin h zland lmas  amac  ile yetkili makamca uygun görülen durumlarda, bir
l içerisinde üretim sürecinin gerektirdi i at k limitlerini sa layacak projenin ve raporlar n haz rlat lmas na ili kin

müte ebbisçe verilen taahhütname,
5) ehir ebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sa land  ile suyun

bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.
b) Ruhsat için gerekli belgeler;
1) Ba vuru formu,
2) Sa k koruma band n i aretlendi i vaziyet plan  örne i,
3) Yang n ve patlamalar için gerekli önlemlerin al nd na dair itfaiye raporu,
4) Sorumlu müdür sözle mesi,
5) Emisyon izni veya analiz raporu,
6) De arj izni veya analiz raporu,
7) Kurul taraf ndan haz rlanacak aç lma raporu.
(a) ve (b) bentlerinde istenilen belgelerden ÇED kapsam nda haz rlanarak ilgili idareye verilenler ruhsatland rma

sürecinde yeniden istenmez.

Tesise di er kurulu larca izin verilmesi durumu
Madde 23- Gayris hhî müesseselere, di er kamu kurum ve kurulu lar  taraf ndan özel mevzuat na göre verilen

izinler, tescil ve benzeri i lemler, bu Yönetmelik hükümlerine göre izin ve ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kald rmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Di er Hükümler
Denetim
Madde 24- Gayris hhî müesseseler, çevre ve toplum sa  aç ndan yetkili idareler taraf ndan denetlenir. Yetkili

idarenin en üst amiri veya görevlendirece i ki i gerekli tedbirleri almak veya ald rmakla sorumludur.
Sorumlu müdür tayini
Madde 25- Birinci s f gayris hhî müesseselerde, i letmenin faaliyet alan nda mesleki yeterlili e sahip bir sorumlu

müdür çal lmas  zorunludur.
Gayris hhî müesseselerin sanayi bölgelerinde kurulmas
Madde 26- Bir gayris hhî müessesenin, öncelikle kendi türündeki i yerlerine mahsus sanayi bölgesinde kurulmas

esast r.
Sanayi bölgesi içindeki gayris hhî müesseselerden, di er tesislere zarar verebilecek olanlar için sanayi bölgesi içinde

sa k koruma band  olu turulmas  istenebilir.
Tesislerde yap lacak de iklik ve ilave
Madde 27- Gayris hhî müesseselerde yetkili idarenin izni olmadan kirlilik yükünü art racak herhangi bir de iklik

ve ilâve yap lamaz.
Ruhsat de ikli i gerektiren haller
Madde 28- Gayris hhî müesseselerde i letmenin faaliyet alan n de mesi durumunda yeniden ruhsat al nmas

zorunludur.
Gayris hhî müesseselerin sahibinin de mesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas al nmak suretiyle

yeni malik ad na ruhsat düzenlenir.



Gayris hhî müesseselerin yeniden s fland lmas  veya tesiste yap lan bir de iklik neticesinde bir alt s fa geçen
tesislerin yeniden ruhsat almas  gerekmez. Ancak gayris hhî müesseselerin yeniden s fland lmas nda yap lan de iklik
neticesinde üst s fa geçmi  olan tesislerin bir y l içinde yeni s fa göre aç lma ruhsat  almas  zorunludur.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Umuma Aç k stirahat ve E lence Yerleri

NC  BÖLÜM
çkili Yer Bölgesi

çkili yer bölgesinin tespiti
Madde 29- çkili yer bölgesi, mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayi  durumu hakk ndaki görü ü

do rultusunda belediye s rlar  ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu s rlar d nda il genel meclisi taraf ndan
tespit edilir.

çkili yer bölgesi haricinde içkili yer aç lamaz.
çkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler

Madde 30- çkili yer bölgesi;
a) Hükümet binalar , hapishane ve slah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve kurulu lar; sanat müesseseleri, maden

ocaklar , in aat yerleri; patlay , parlay , yan  ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, sat lan ve depolanan yerler ile gaz
dolum tesisleri yak nda,

b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyollar  ve karayollar n her iki taraf nda s r çizgisine ikiyüz metreden
yak n mesafe içinde,

c) Otogar ve otobüs terminallerinde,
d) Resmî ve özel okul binalar , ilk ve orta ö retim ö rencilerinin bar nd  ö renci yurtlar  ile anaokullar na yüz

metreden yak n mesafe içinde,
tespit edilemez.
222 say lkö retim ve E itim Kanunu ile 625 say  Özel Ö retim Kurumlar  Kanunu kapsam na girmeyen e itim-

retim kurum ve tesisleri ile ö renci yurtlar  ve (a) bendinde belirtilen yerler için mahallî artlar dikkate al narak belediye
rlar  ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu s rlar d nda il genel meclisi taraf ndan belirli bir mesafe, tayin ve

tespit edilir.
Karar ve krokinin haz rlanmas
Madde 31- Tespit edilen içkili yer bölgesi, belediye s rlar  ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu s rlar

nda il genel meclisi taraf ndan karar eklinde tutana a geçirilir ve karara adres bilgilerinin bulundu u tasdiklenmi
ölçekli kroki eklenir.

NC  BÖLÜM
Umuma Aç k stirahat ve E lence Yerinin Aç lmas

Umuma aç k istirahat ve e lence yerlerinin aç lmas
Madde 32- Umuma aç k istirahat ve e lence yeri açmak ve i letmek isteyen gerçek ve tüzel ki iler Örnek-1’de yer

alan ba vuru ve beyan formu ile yetkili idareye ba vurur.
Umuma aç k istirahat ve e lence yerinin aç lmas  ve faaliyette bulunmas na belediye s rlar  ve mücavir alan

rlar  içinde belediye, bu alanlar d nda il özel idaresi taraf ndan izin verilir.
l özel idaresi ve belediyeler, umuma aç k istirahat ve e lence yeri ruhsat  vermeden önce kolluk kuvvetinin

görü ünü al r.
Yetkili kolluk kuvveti, aç lacak yerin genel güvenlik ve asayi in korunmas  aç ndan kolayl kla kontrol edilebilecek

bir yerde ve konumda olup olmad  dikkate alarak, i yeri hakk ndaki görü ünü mülki idare amiri vas tas yla yedi gün
içinde bildirir.

Umuma aç k istirahat ve e lence yeri aç lmas  hususundaki ba vurular yetkili idareler taraf ndan bir ay içinde
sonuçland r.

Meyhane, kahvehane, k raathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma aç k yerler ile aç k alkollü içki sat lan
yerlerin, resmî ve özel okul binalar ndan ve ilk ve orta ö retim ö rencilerinin bar nd  ö renci yurtlar  ile anaokullar ndan,
kap dan kap ya en az yüz metre uzakl kta bulunmas  zorunludur. Özel e itime muhtaç bireylerin devam ettikleri ö retim
kurumlar  ile okullar d ndaki di er özel ö retim kurumlar  için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel ö retim
kurumlar yla yukar da belirtilen türdeki i yerleri ayn  binada bulunamaz.

Turizmin yo un oldu u yörelerdeki okullar n tatil oldu u dönemlerde yukar da belirtilen i yerleri ile okullar
aras nda yüz metre art  aranmaz.

Sabit veya seyyar olarak kullan lan kara, deniz, hava ve her çe it ta ma araçlar n umuma aç k istirahat ve e lence
yeri olarak kullan lmas n istenmesi halinde, deniz araçlar  için ba  oldu u veya bulundu u liman ba kanl n, di erleri
için ilgili kurum ve kurulu lar n uygun görü ü al r.

zin almadan aç lan umuma aç k istirahat ve e lence yerleri, yetkili idarelerin ilgili birimleri taraf ndan sebebi bir
tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapat r.

Kollukça, izin almadan aç ld  tespit edilen umuma aç k istirahat ve e lence yerleri düzenlenecek bir tutanakla
kapat lmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare yap lan bildirim üzerine izin almadan aç lan yeri kapatarak en geç üç
gün içinde kollu a bilgi verir.

Aç  ve kapan  saatleri
Madde 33- Umuma aç k istirahat ve e lence yerlerinin aç  ve kapan  saatleri belediye s rlar  içinde belediye

encümeni, bu yerler d nda il encümeni taraf ndan tespit edilir.
skele, istasyon, hava meydan , terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri yerler ile kara, deniz ve hava ula m

merkezleri ile fuar, panay r, sergi ve pazar kurulmas  gibi zorunluluk arz eden yer ve zamanlarda, sabahç  kahvesi ve benzeri
di er tesislere, ba  oldu u kolluk kuvvetinin görü ü al nmak suretiyle yetkili idare taraf ndan geçici veya sürekli izin
verilebilir.



Mesafe ölçümü
Madde 34- Meyhane, kahvehane, k raathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma aç k yerler ile aç k alkollü

içki sat lan yerlerin aç lmas na izin verilirken mesafe ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kap lar , yoksa bina kap lar ;
kap lar n birden fazla olmas  durumunda en yak  esas al r. Yüz metre uzakl n ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar
üzerinden yaya yolu kullan larak, yaya kurallar na göre gidilebilecek en k sa mesafe dikkate al r.

Bu tür yerlerin aç lmas na izin verilirken, o yerin en az yüz metre civar nda okul bulunup bulunmad n yan  s ra
bu i yerlerinin özel e itime muhtaç bireylerin devam ettikleri ö retim kurumlar  ve okullar d ndaki di er özel ö retim
kurumlar  ile ayn  binada olup olmad  ve içkili yer bölgesinde bulunup bulunmad  yetkili idarelerce tespit edilir.

Mes’ul müdür
Madde 35- Umuma aç k istirahat ve e lence yerinin sahibinin tüzel ki i olmas  durumunda, i yerini idare etmek

üzere bir mes’ul müdür görevlendirilir. Gerçek ki iler de i yerine mes’ul müdür görevlendirebilir. Görevlendirilen mes’ul
müdür yetkili idareye bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Umuma Aç k stirahat ve E lence Yerlerinde Çal lacak Ki iler

Çal lacak ki ilerde aranacak artlar
Madde 36- Kanunî istisnalar sakl  kalmak üzere; e lence, oyun, içki ve benzeri amaçl  umuma aç k yerlerde onsekiz

ya ndan küçükler çal lamaz.
Umuma aç k istirahat ve e lence yerlerinde çal lacak ki ilerin yetkili idareye bildirilmesi artt r. Bildirim

yap rken a daki belgeler eklenir:
a) Nüfus cüzdan  örne i,
b) Adlî sicil belgesi,
c) Bula  hastal  olmad na dair resmî sa k kurumundan al nacak sa k raporu.
Çal man n devam  halinde sa k raporu her alt  ayda bir yenilenir.
Umuma aç k istirahat ve e lence yerlerinde, genel kad n olarak tescil edilenler çal lamaz.
Sahneye münhas r olarak sanat  icra edecek sanatç lar için yukar daki belgeler istenmez.
Mü teri ile beraber yiyip içerek mü terinin e lenmesini sa layan konsomatrisler sadece pavyon ruhsatl  yerlerde

çal abilir.
Yabanc lar n umuma aç k istirahat ve e lence yerlerinde çal malar  yabanc larla ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çe itli Hükümler

Kolluk denetimi
Madde 37- Kolluk, umuma aç k istirahat ve e lence yerlerini genel güvenlik ve asayi  yönünden denetler.

Denetimler s ras nda tespit edilen mevzuata ayk  hususlar, yetkili idarelere gere i yap lmak üzere bildirilir.
Canl  müzik yay
Madde 38- Lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal d nda bulunan çay bahçelerine, halk n huzur ve sükûnu ile

kamu istirahat  aç ndan sak nca bulunmamas  kayd yla yap lacak ölçüm ve kontrolü müteakip, yetkili idarelerin en üst
amiri veya görevlendirece i ki inin karar yla canl  müzik izni verilir. Canl  müzik izni ruhsata i lenmez. Ancak görevliler
sordu u zaman gösterilebilecek ekilde i yerinde bulundurulur.

Canl  müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler d nda ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde
halk n huzur ve sükûnunu bozacak ekilde yay n yap lmas  durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canl  müzik izni
verilirken i letme sorumlusuna tebli  edilir.

letme sorumlular , canl  olarak veya elektronik cihazlarla yap lan müzik yay n tespit edilen saatleri a mamas
ve gerekli ikaz levhalar n as lmas  sa lar.

Geçici süreyle faaliyetten men ve idarî para cezas
Madde 39- 2559 say  Kanunun 8 inci maddesinde say lan hususlar n tespiti halinde belirtilen i yerleri otuz günü

geçmemek üzere, mahallin en büyük mülki idare amiri taraf ndan geçici süreyle faaliyetten men edilir. Faaliyetten men’e
ili kin onay uygulanmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare en geç üç i günü içinde faaliyetten men’e ili kin karar

yerini mühürlemek suretiyle uygulayarak buna ili kin tutana n bir suretini ilgili mülkî makama gönderir.
2559 say  Kanunun 6 nc  maddesinde belirtilen hususlar n tespiti halinde, yetkili idare taraf ndan mezkûr maddede

belirtilen usule göre idarî para cezas  uygulan r.
Faaliyetten men karar n uygulanmas
Madde 40- Geçici süreyle faaliyetten men karar  a daki esaslar çerçevesinde yerine getirilir:
a) Kapatma karar  i yeri sahibine veya kanunî temsilcisine tebli  edilir ve kapatma i lemine haz rlanmas  için azami

yirmi dört saat süre tan r.
b) Kapatma i leminde i yeri sahibi ve/veya kanunî temsilcisi haz r bulundurulur.
c) Kapat lan yerden, kapanma süresince bozulabilecek mallar ile ki inin özel ve zarurî e yalar n ç kar lmas na izin

verilir.
d) Kapatma i leminde yang n, su bask , h rs zl k gibi durumlar  önleyici tedbirler al r.
e) yerinin pencere ve kap lar  kapat lmak suretiyle d ar yla temas  kesilir.
f) yerinin d a aç lan bütün kap lar  mühürlenir.
g) Kapatma tutana nda kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve haz r bulunanlar taraf ndan imzalan r.
h) yeri sahibi veya kanunî temsilcisinin imzadan kaç nmas  halinde, bu durum tutanakta belirtilir.
Kapat lan yerin tekrar aç lmas nda da aç  tarihi ve saati yaz larak açma ve teslim tutana  haz r bulunanlar

taraf ndan imzalan r.
Süresinden önce aç lma
Madde 41- Geçici süreyle faaliyetten men i lemine kar  aç lan davan n idare aleyhine sonuçlanmas  halinde umuma

aç k istirahat ve e lence yeri bir tutanakla aç larak i yeri sahibi veya kanunî temsilcisine teslim edilir.



yeri kapat larak soru turma evrak  ile birlikte adlî makama intikal ettirilen i letmeci veya mes’ul müdür hakk nda
Cumhuriyet savc nca takipsizlik veya mahkemece beraat karar  verilmi  olmas  veya kesin sahip de ikli i hallerinde
mahallin en büyük mülki idare amiri taraf ndan süresinden önce aç lmas na karar verilebilir.

letme izninin iptali
Madde 42- 2559 say  Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen fiiller sebebiyle bir y l

içinde üç defa faaliyetten men edilen i yerlerinde, bu fiiller tekrar i lendi i takdirde, i yeri açma ve çal ma ruhsat  mahallin
en büyük mülkî idare amirinin bildirimi üzerine yetkili idareler taraf ndan be  i günü içinde iptal edilir.

2634 say  Turizmi Te vik Kanununa göre verilen belgelerin, Kültür ve Turizm Bakanl  taraf ndan iptali halinde
iptal i lemine ili kin karar en geç yedi gün içinde yetkili idareye bildirilir.

Kimlik bildirme
Madde 43- Otel, motel, kamp ve benzeri her türlü konaklama yeri i leticisi, bu yerlerde yatacak olan Türkiye

Cumhuriyeti vatanda  veya yabanc  uyruklu ki ilerin kimlik ve geli -gidi  kay tlar  ücretli veya ücretsiz, gündüz veya
gece kalmalar na bak lmaks n örne ine ve usulüne uygun ekilde, günü gününe tutmak ve kolluk denetimine haz r
bulundurmak zorundad r.

Bu Yönetmelik kapsam na giren i letmelerin i letmecisi veya mesul müdürü, i  yerinde sürekli veya geçici olarak
çal lan ki inin ayr , 1774 say  Kimlik Bildirme Kanununun uygulanmas na ili kin yönetmelikteki örne ine uygun
kimlik bildirme belgesi doldurmak suretiyle yirmi dört saat içerisinde ba  bulundu u kollu a bildirir.

Kollu a bildirilerek çal lanlar için, i letici veya mes’ul müdür taraf ndan bir kimlik belgesi verilir ve bu belge
her istendi inde kollu a gösterilir.

Korunmas  gerekenler ve yasaklar
Madde 44- Kendisini idare edemeyecek derecede sarho  olanlara içki verilmesi, 2634 say  Turizmi Te vik

Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri sakl  kalmak üzere, onsekiz ya ndan küçüklerin yanlar nda ebeveynleri, veli veya
vasileri olsa bile bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile k raathane ve oyun oynat lan benzeri yerlere al nmas  ve
onsekiz ya ndan küçüklere her çe it alkollü içki verilmesi ile nargilelik tütün mamulleri sunulmas  yasakt r.

Kumar kast  olmaks n okey ve benzerleri ile her türlü ka t oyunlar  ancak kahvehane ruhsatl  yerlerde oynanabilir.
nternet kafelerde bulunan bilgisayarlarda bilgi ve beceri art  veya zeka geli tirici nitelikteki oyunlar n

oynat lmas  serbesttir. Bu i yerlerinde, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü üne, Anayasal düzene, genel
güvenli e ve genel ahlaka zarar  dokunacak internet sayfalar na eri imin sa lanmas  yasakt r. Bu sayfalara girilmemesi için
bilgisayarlar n bu tür yay nlar  yapan sayfalar n kapat lmas  sa layacak filtre yaz mlar n kullan  zorunludur.

BE NC  KISIM
Geçici ve Son Hükümler

Uygulamaya ili kin esaslar
Madde 45- Bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanmas na ili kin olarak yetkili idareler taraf ndan istenecek

görü ler çi leri Bakanl nca verilir.
Yürürlükten kald lan yönetmelik
Madde 46- 19/10/1999 tarihli ve 99/13681 say  Bakanlar Kurulu Karar yla yürürlü e konulan Aç lmas zne Ba

Yerlere Uygulanacak lemler Hakk nda Yönetmelik yürürlükten kald lm r.
Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlü e girmeden önce mevzuat na uygun olarak ruhsatland lm  bulunan

yerleri yeniden ruhsatland lmaz.
Bu Yönetmelik yürürlü e girmeden önce yap lm  bulunan i yeri açma ve çal ma ruhsat ba vurular  bu Yönetmelik

hükümlerine göre sonuçland r.
Yürürlük
Madde 47- Bu Yönetmelik yay  tarihinde yürürlü e girer.
Yürütme
Madde 48- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Örnek 1
SIHHÎ YER  AÇMA VE ÇALI MA RUHSATI BA VURU/BEYAN FORMU

 …..……………. L ÖZEL DARES NE
 ………………… BELED YE BA KANLI INA

1- Ad -Soyad :………………………………………………………………
2- yerinin unvan :……………………………………………….………………
3- Faaliyet konusu :……………………………………………….………………
4- yerinin adresi :……………………………………………….………………
    Tel. no : ……….………… e-posta:……………….………………
5- Pafta ve parsel no :………………………………………………………………
6- Mülkiyet durumu Kira  (Kira sözle mesi)   Malik     (Tapu sureti)
7- yerinin kullan m alan :……………….… m2

8- Kay tl  oldu u vergi dairesi ad  ve vergi no: …………………………………………..
9- T.C. kimlik numaras :…………………………….
10- Ustal k belge no :……………………( Ticaret siciline kay tl  olanlardan istenmez)
11- yerinin bulundu u yer: Yerle im yeri Sanayi bölgesi   Endüstri bölgesi

 Sanayi sitesi  Di er  ………………………………….
12- Çal acak personel say  : ……………………………
13- stenen ruhsat n türü : S hhî müessese      Umuma aç k istirahat ve e lence yeri



14- Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kay t belgesi Var Yok
15- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise al nmas  gereken izin Var Yok
16- Özel yap eklini gerektiren i yeri ise  gerekli izin Var Yok
17- Karayolu trafik güvenli i gerektiren i yeri ise gerekli izin Var Yok
18- tfaiye raporu gerektiren i yeri ise itfaiye raporu Var Yok
19- Umuma aç k istirahat ve e lence yeri ise mesafe krokisi Var Yok
20- Özürlü ve engellilerin giri  ve ç  kolayla racak tedbirler Var Yok
Açmak istedi im i yeriyle ilgili olarak yukar daki bilgilerin do rulu unu beyan eder, i yerime açma ve çal ma

ruhsat  verilmesini arz ederim.
Ad  ve Soyad mza Ka e Tarih
Gerçe e ayk  beyanda bulunulmas  halinde beyan sahipleri hakk nda ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza

Kanununa göre i lem yap r.
14, 15, 16, 17,18 ve 19 s ra no’lu belgelerin bu beyana tabi i yerleri için forma eklenmesi zorunludur.

Örnek 2
GAYR SIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BA VURU/BEYAN FORMU

…..……………. L ÖZEL DARES NE
 ………………… BELED YE BA KANLI INA

1- Tesisin ad  veya unvan :………………………………………………………
2- Tesisin sahibi :………………………………………………………
3- Faaliyet konusu :………………………………………………………
4- Tesisin adresi :………………………………………………………
    Tel. no : …………………… e-posta:……………….………………
5- Pafta ve parsel no  :………………………………………………………………
6- Mülkiyet durumu Kira  (Kira sözle mesi)         Malik  (Tapu sureti)
7- yerinin kullan m alan : Aç k alan……………….… m2 Kapal  alan……………….… m2

8- Kay tl  oldu u vergi dairesi ad  ve vergi no: …………………………………………..
9- T.C. kimlik numaras :…………………………….
10- Ustal k belge no :…………………….(Ticaret siciline kay tl  olanlardan istenmez)
11- S : Birinci s f   kinci s f Üçüncü s f
12- Tesisin bulundu u yer : Endüstri bölgesi  Organize sanayi bölgesi  Sanayi bölgesi

   Sanayi sitesi  Yerle im yeri      Di er:………………
13- ÇED Yönetmeli i kapsam nda olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli de ildir belgesi var m ?

Evet Hay r
14- Karayolu trafik güvenli i gerektiren i yerleri için izin*  Var Yok
15- tfaiye raporu gereken i yerleri için rapor* Var Yok
16- Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu * Var Yok
17- De arj iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu* Var Yok
18- Tehlikeli at klarla ilgili lisansa tabi ise belgesi* Var Yok
19- Umumi H fz ss hha Kanununa göre i yeri tabibi, di er
 sa k personeli ve sa k ünitesi gerekliyse* Var Yok
20- Sosyal tesislerin durumu (tuvalet, lavabo,
 banyo/du , pisuar, mutfak, di er) * Var Yok
Açmak istedi im i yeriyle ilgili olarak yukar daki bilgilerin do rulu unu beyan eder, i yerime açma ve çal ma

ruhsat  verilmesini arz ederim.
Ad  ve Soyad mza Ka e Tarih
Gerçe e ayk  beyanda bulunulmas  halinde beyan sahipleri hakk nda ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza

Kanununa göre i lem yap r.
kinci s f gayris hhî müesseseler ve tabi ise üçüncü s f gayris hhî müesseselerden istenir.

Örnek 3
NC  SINIF GAYR SIHHÎ MÜESSESELERE A T

YER SEÇ  VE TES S KURMA RAPORU FORMU
1- Tesisin ad  veya unvan :………………………………………………………
2- Tesisin sahibi :………………………………………………………
3- Faaliyet konusu :………………………………………………………
4- Tesisin adresi :………………………………………………………
     Tel. no : …………………… e-posta:.……….………………
5- Pafta ve parsel no :………………………………………………………
6- Mülkiyet durumu Kira  Malik
7- yerinin kullan m alan : Aç k alan………… m2 Kapal  alan……………….… m2

8- Tesisin bulundu u yer : Endüstri bölgesi  Organize sanayi bölgesi  Sanayi bölgesi
Sanayi sitesi Yerle im yeri  Di er……………

9- Karayolu trafik güvenli i aç ndan izin gerektiriyor mu? Evet Hay r
10- çme ve kullanma su kayna  bulunup bulunmad , varsa mesafesi…………………..
11- Termal ve mineral su kayna  bulunup bulunmad , varsa mesafesi…………………...
12- Yüzeysel su kayna  bulunup bulunmad , varsa mesafesi…………………………....



13- Yer alt  su seviyesi durumu………………………………………
14- En yak n meskûn mahalle mesafesi……………………………
15- Hakim rüzgar durumu…………………………………………
16- Civar ndaki yerle im yerlerine göre arazinin seviyesi…………………………..
17- Tesisin kurulaca  yerin ve çevresinin halen ne amaçla kullan ld ………………….
18- Sa k koruma band  mesafesi……………………………………………………
nceleme kurulunun görü ü

Tesisin kurulmas  uygundur/uygun de ildir. (Uygun de ilse gerekçesi)
Ba kan Üye Üye  Üye Üye

Örnek 4
NC  SINIF GAYR SIHHÎ MÜESSESELERE A T

AÇILMA ZN  RAPORU FORMU
1- Tesisin ad  veya unvan :………………………………………………………
2- Tesisin sahibi :………………………………………………………
3- Faaliyet konusu :………………………………………………………
4- Tesisin adresi :………………………………………………………
    Tel. no :………………… e-posta:………….………………
5- Pafta ve parsel no :…………………………………………………………
6- Mülkiyet durumu Kira   (Kira sözle mesi)         Malik  (Tapu sureti)
7- yerinin kullan m alan : Aç k alan……………….… m2 Kapal  alan……………….… m2

8- Tesisin bulundu u yer: Endüstri bölgesi  Organize sanayi bölgesi  Sanayi bölgesi
Sanayi sitesi          Yerle im yeri Di er…………………

9- ÇED Yönetmeli i kapsam nda olan tesisler için ÇED Olumlu
     Belgesi veya ÇED Gerekli De ildir Belgesi var m ? Evet Hay r
10- Karayolu trafik güvenli i aç ndan uygun mu? Evet Hay r
11- tfaiye raporu gereken i yerleri için rapor Var Yok
12- Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu Var Yok
13- De arj iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu Var Yok
14- Tehlikeli at klarla ilgili lisansa tabi ise belgesi Var Yok
15- Umumi H fz ss hha Kanununa göre i yeri tabibi, di er
 sa k personeli ve sa k ünitesi gerekliyse Var Yok
16- Sosyal tesislerin durumu uygun mu? (tuvalet, lavabo,
 banyo/du , pisuar, mutfak, di er) Evet Hay r
17- Sa k koruma band  mesafesi uygun mu? Evet Hay r
18- Tesisin çal mas ndan kaynaklanacak fiziksel, kimyasal
ve biyolojik etkilere kar  çal anlar n korunmas na yönelik
önlemler al nm  m ? Evet Hay r
nceleme kurulunun görü ü

1- Deneme izni verilmesi uygundur.
2- Aç lma ruhsat  verilmesi uygundur.
3- Aç lma ruhsat  verilmesi uygun de ildir. (Gerekçe yaz lacak)
Ba kan Üye Üye  Üye Üye
9, 10, 11, 12, 13 ve 14 s ra no’lu belgelerin bu beyana tabi i yerleri için forma eklenmesi zorunludur.

Örnek 5
T.C.

………… L ÖZEL DARES
…………BÜYÜK EH R BELED YE BA KANLI I

…………………BELED YE BA KANLI I
YER  AÇMA VE ÇALI MA RUHSATI

Ad  soyad :
yerinin unvan :

Faaliyet konusu :
yerinin adresi :
yerinin s :

Verili  tarihi :
Ad  Soyad

Unvan
Mühür ve mza

Örnek 6
BA VURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGES

Müracaat sahibinin ad  soyad  :
yerinin unvan :

Müracaat n al nd  tarih ve saat :



Kay t no :

Varsa eksik belge :
1-
2-
3-
Müracaat  kabul eden memurun
Ad  soyad :
Unvan :
mza :

EK-1
SIHHÎ MÜESSESELER N SINIFLARINA VE ÖZELL KLER NE GÖRE ARANACAK N TEL KLER

A- YERLER NDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ARTLAR
1- yeri amaca uygun bir ekilde tasarlanm , temiz ve ayd nl k olacakt r.
2- yerinin havaland rma tertibat  bulunacak; tma ve havaland rma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden

uygun olan  ile yap lacakt r.
3- Tek ruhsatla aç lan ve birden fazla faaliyet alan  bulunan i yerlerinde her faaliyet dal  için ilgili bölümlerde

öngörülen artlar ayr ca aranacakt r.
4- On ki iden fazla çal an  bulunan müstakil i yerlerinde dinlenme yeri, k yafet de tirme kabini, bay ve bayan için

ayr  tuvalet bulunacakt r. Ancak birden fazla i yerinin bulundu u i  han , i  merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak
kullan ma ayr lm  yeter say da lavabo ve tuvalet varsa, buralarda aç lan i yerleri için ayr ca tuvalet ve lavabo art  aranmaz.

5- yerinde üretilen çöp ve benzeri at klar n toplanmas  ve muhafazas  için gerekli tedbirler al nacak ve at k suyun
uygun bir ekilde tahliye edilmesini sa layacak ba lant  bulunacakt r.

6- Yiyecek ve içecek sat lan, depolanan ve servisi yap lan i yerlerinde, yiyeceklerin haz rland  bölümlerin
tabanlar , duvarlar  ve yiyece in temas etti i yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir,

kanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar bu ulanmay , küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kap lar, kolay
temizlenebilir ve gerekti inde dezenfekte edilebilir nitelikte olacakt r.

Yiyecek haz rlama ve pi irme bölümünde olu an buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca
sistemi kurulacakt r.

Bardak ve tabaklar cam veya porselen; ka k, çatal ve b çak paslanmaz çelikten olacakt r.
7- tfaiye raporu almas  gerekmeyen i yerlerinde çal anlar n ve mü terilerin güvenli ini sa lamak amac yla yang na

kar  önlemler al nacakt r.
8- Umuma aç k istirahat ve e lence yerleriyle, ki ilerin yo un olarak giri -ç  yapt  di er i yerlerinde giri  ve

lar ayr  kap dan olacak ve yang na kar  ayr ca tahliye ç  bulunacak, yang n ç lar kl  tabela ile gösterilecektir.
9- Umuma aç k istirahat, e lence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde ehir ebekesine ba  su

bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayr lacakt r.
10- Umuma aç k istirahat ve e lence yerleri, konaklama yerleri, dü ün salonlar , lokantalar ve benzeri i yerlerinde

bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarlar  mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, y kanabilir ve dezenfekte
edilebilir malzemelerle kapl  olacakt r. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacakt r.

B- ET VE BALIK ÜRÜNLER N SATILDI I YERLER
Et ve bal k ürünlerinin sat ld  yerlerde ortak hükümlere ilave olarak a daki artlar aran r:
1- ehir ebekesine ba  so uk ve s cak su tesisat , ebeke suyu olmayan yerlerde içilebilir nitelikte depo tertibatl

yeterli su bulunacakt r.
2- Etlerin parçaland , i lendi i ve temas etti i her türlü yüzey, malzeme ve makine kolay temizlenebilir, y kanabilir

ve dezenfekte edilebilir olacakt r.
3- Et ve bal klar n sat a haz rland  k mlar effaf ve mü teriler taraf ndan görülebilir ekilde düzenlenecektir.
4- Et ve bal klar n muhafazas  amac yla i yerinin kapasitesine uygun so utma tertibatl  dolap ve tezgah ile so uk

hava deposu bulunacakt r.
5- Sakatat ürünlerinin sat ld  i yerlerinde sakatat haz rlama bölmesi ve bol akan suyu olan bir havuz bulunacakt r.
6- Sat a arz s ras nda camekanl  te hir dolaplar  kullan lacakt r.
C- BAKKAL, MARKET, ARKÜTER , KURUYEM , BÜFE, MANAV, KANT N VE EKMEK

BAY LER
Bakkal, market, arküteri, kuruyemi çi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayilerinde ortak hükümlere ilave olarak

daki artlar aran r:
1- Birden fazla faaliyet konusunun bir arada bulundu u 500 m2 den büyük i yerlerinde dan ma birimi bulunacakt r.
2- Tüm tezgah ve raflar zeminden en az 15 cm yükseklikte olacakt r.
3- So uk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve bal k gibi farkl  g da maddeleri için ayr  ayr  veya bölümlere ayr lm

so utma tertibatl  dolap veya tezgah bulunacakt r.
4- G da maddeleri ile di er maddeler farkl  raf ve tezgahlarda sat a sunulacakt r.
5- Ekmekler ve unlu mamuller kapal  dolaplarda ve vitrinli tezgahlarda sat a sunulacakt r.
6- Kuruyemi  ve kuru kahve sat lan i yerlerinde kavurma ve tma i lemi yap lacak ise bunun için gereken donan m

kurulacakt r.
7- Hipermarket, grosmarket ve megamarketlerde giri  ve ç  olmak üzere iki kap  ile sat  alan n en az yar

kadar olmak üzere otopark ve yeteri kadar depo alan  bulunacakt r.
8- Manavlarda, sebze ve meyveler için kolayca y kanabilecek ekilde yap lm  masa ve raflar olacak, iki metre

yüksekli e kadar duvarlar su geçirmez malzeme ile kaplanacakt r.



9- Mutfak uygun oldu u takdirde, kantinlerde tost ve ekmek aras  yiyecek maddeleri sat labilir.
D- LOKANTA, AYAKTA YEMEK YEN LEN YERLER, KAFETERYA, YEME  PAKETTE SATAN

YERLER VE BENZER YERLER
Lokanta, ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yeme i pakette satan yerler ve benzeri i yerlerinde ortak hükümlere

ilave olarak a daki hükümler aran r:
a) Birinci s f lokantalar
1- Ustal k belgesine sahip en az iki a  bulunacakt r.
2- Mutfak; haz rlama, pi irme ve bula k y kama yeri olmak üzere üç bölümden olu acakt r. Bula k y kamak için

cak ve so uk su tesisat  bulunacakt r.
3- Giri te yeterli büyüklükte bir antre bulunacakt r.
4- Giri  ve salon dahil bütün duvarlar  ya  boya veya benzeri maddeler ile boyanm  veya kaplanm  olacakt r.
5- Is tma, so utma ve havaland rma kalorifer veya klima ile yap lacakt r.
6- Giri  ve salonun zemini ah ap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir

madde ile kaplanacakt r.
7- çki ve yemek servisi için yeterli say da tekerlekli servis masas  bulunacakt r.
8- Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacakt r.
9- Tabaklar tek tip ve iyi cins porselen veya camdan; çatal, ka k, b çak ise iyi cins paslanmaz çelikten olacakt r.

Masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacakt r.
10- Bay ve bayanlara ait s cak suyu akan aynal , lavabolu, s  sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayr

tuvaletler bulunacakt r. Ayr ca, çocuk temizli i yap lmak üzere çocuk odas  ve çocuk tuvaleti bulunacakt r.
11- Mutfa n d ar ya aç lan pencere ve kap lar nda sineklik telleri bulunacakt r.
12- Garsonlar ve çal anlar lokantan n belirledi i özel k yafeti giyecektir.
13- Lokantan n mü teri kapasitesine uygun otopark  bulunacakt r.
14- Mutfak, mü terilerin do rudan do ruya görebilece i ekilde dizayn edilecektir.
15- Mü teri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacakt r.
b) kinci s f lokantalar
1- Ustal k belgesi bulunan en az bir a  bulunacakt r.
2- Mutfak; haz rlama, pi irme ve bula k y kama yeri olmak üzere üç bölümden olu acakt r. Bula k y kamak için

cak ve so uk su tesisat  bulunacakt r.
3- Mutfak, giri  ve salonun zemini seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, y kanabilir ve dezenfekte

edilebilir sert malzeme ile kapl  olacakt r.
4- Is tma, so utma ve havaland rma için yeterli tesisat bulunacakt r.
5- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacakt r.
6- Mutfak salondan ayr  bir yerde olacak ve mutfa n d ar ya aç lan kap  ve pencerelerinde sineklik telleri

bulunacakt r.
7- Bay ve bayanlara ait aynal , lavabolu, s  sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacakt r.
c) Üçüncü s f lokantalar
1- Ustal k belgesi bulunan en az bir a  bulunacakt r.
2- Mutfak; haz rlama, pi irme ve bula k y kama yeri olmak üzere üç bölümden olu acakt r.
3- Zemin, seramik, mermer veya mozaik gibi kolay temizlenebilir, y kanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme

ile kapl  olacakt r.
4- Havaland rma, en az ndan aspiratörle sa lanacakt r.
5- Bay ve bayanlara ait aynal , lavabolu, s  sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacakt r.
d) Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yeme i pakette satan yerler
1- Yemek pi irme ve kaplar  temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden olu acakt r.
2- Havaland rma en az ndan aspiratörle sa lanacakt r.
e) Gezici piliç ve köfte sat  yerleri
Gezici sat k i kolu alt nda faaliyette bulunan s hhî müesseselerin, satt klar  ürünleri muhafaza etmek için merkez

depolar  ve sat  yapmak için özel zgara kasal  araçlar  bulunacakt r.
Gezici sat  arac  için aranacak artlar unlard r:
1- Et veya tavu un pi irilmesini sa lamak üzere özel zgara kasas  bulunacakt r.
2- Kasa paslanmaz çelikten imal edilmi  olacakt r.
3- Araçta, yeterli büyüklükte buzdolab  ve jeneratör bulunacakt r.
4- Standartlara uygun 200 litreden fazla hacimli çift tankl  gaz tesisat  bulunacakt r.
5- S cak ve so uk su tertibat  bulunacakt r.
6- Arac n yemek haz rlama ve sat  yeri hijyenik olacakt r.
E- KAHVEHANE, KIR KAHVES , OYUN SALONU, NTERNET SALONU, ÇAY BAHÇES , ÇAY OCA I

VE BENZER YERLER
Kahvehane, k r kahvesi, oyun salonu, internet salonu, çay bahçesi ve çay oca  ve benzeri i yerlerinde ortak

hükümlere ilave olarak, s flar na ve türlerine göre a daki artlar aran r:
a) Birinci s f kahvehaneler, çay bahçesi, k r kahvesi,
1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yap lm  olacakt r.
2- kisi bölgesel veya yerel olmak üzere en az be  farkl  günlük gazete bulunacakt r.
3- En az 100 farkl  kitab n yer ald  kütüphane kurulacakt r.
4- Masalar aras nda, mü teri ve servis yapanlar n rahat geçebilece i kadar bo luk b rak lacakt r.
5- Giri te yeterli büyüklükte bir antre ve bankolu vestiyer bulunacakt r. Giri  ve salon dahil bütün duvarlar  ya

boya veya benzeri maddeler ile boyanm  veya kaplanm  olacakt r.



6- Is tma, so utma ve havaland rma kalorifer veya klima ile yap lacakt r.
7- Giri  ve salonun zemini ah ap parke, seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, y kanabilir ve dezenfekte

edilebilir sert malzeme ile kaplanacakt r.
8- Bay ve bayanlara ait s cak suyu akan aynal , lavabolu, s  sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar

tuvalet bulunacakt r.
9- Oca n bulundu u yer duvar veya cam ile salondan ayr  olacak, d ar ya aç lan pencere ve kap lar nda sineklik

telleri bulunacakt r.
10- Garsonlar ve çal anlar, i yeri taraf ndan belirlenen özel k yafeti giyecektir.
b) kinci s f kahvehaneler
1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yap lm  olacakt r.
2- Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az üç farkl  günlük gazete bulunacakt r.
3- En az 50 farkl  kitab n yer ald  kütüphane kurulacakt r.
4- Masalar aras ndan mü teri ve servis yapanlar n rahat geçebilece i kadar bo luk b rak lacakt r.
5- Giri te yeterli büyüklükte bir antre bulunacakt r. Giri  ve salon dahil bütün duvarlar  ya  boya veya benzeri

maddeler ile boyanm  veya kaplanm  olacakt r.
6- Is tma, so utma ve havaland rma için yeterli tesisat bulunacakt r.
7- Giri  ve salonun zemini seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, y kanabilir ve dezenfekte edilebilir sert

malzeme ile kapl  olacakt r.
8- Bay ve bayanlara ait aynal , lavabolu ve s  sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacakt r.
9- Oca n bulundu u yer duvar veya cam ile salondan ayr  olacak, d ar ya aç lan pencere ve kap lar nda sineklik

telleri bulunacakt r.
10- Garsonlar ve çal anlar, i yeri taraf ndan belirlenen özel k yafeti giyecektir.
c) Üçüncü s f kahvehaneler
1- yi cins malzemeden yap lm  sandalye ve masa bulunacakt r.
2- Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az iki adet günlük gazete bulunacakt r.
3- En az 25 farkl  kitab n yer ald  kütüphane kurulacakt r.
4- Masalar aras nda mü teri ve servis yapanlar n rahat geçebilece i kadar bo luk b rak lacakt r.
5- yerinin zemini en az mozaik ve benzeri sert madde ile kapl  olacakt r.
6- Aynal  ve s  sabunlu en az bir tuvalet bulunacakt r.
7- Oca n bulundu u yer cam ile salondan ayr  olacakt r.
d) Oyun yeri
Bilgi ve maharet art , beden veya zeka geli tirici nitelikteki oyunlar n oynand  i yerlerinde ortak hükümlere

ilave olarak a daki artlar aran r:
1- Giri te yeterli büyüklükte bir antre ve vestiyer bulunacakt r. Giri  ve salon dahil bütün duvarlar ya  boya veya

benzeri maddeler ile boyanm  veya kaplanm  olacakt r.
2- Is tma, so utma ve havaland rma kalorifer veya klima ile yap lacakt r.
3- Giri  ve salonun zemini kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir nitelikte olan mozaik, mermer, parke ve

benzeri sert madde ile kapl  olacakt r.
4- Bay ve bayanlara ait s cak suyu akan aynal , lavabolu, s  sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar

tuvalet bulunacakt r.
5- Gürültü ç karan oyunlar veya oyun aletleri ayr  bir bölümde bulundurulacakt r.
6- Otomatik veya yar  otomatik, mekanik veya elektronik oyun aletleri aras nda yeterli mesafe b rak lacakt r.
7- Çocuklar ve ebeveynlerin oturabilmeleri için yeterli say da koltuk bulundurulacakt r.
8- Gürültünün yay lmas  engellemek üzere ses izolasyonu yap lacakt r.
e) Çay oca
Çay ocaklar nda, i yerlerinde aranacak ortak asgarî niteliklerden (2), (3), (6) ve (7) numaral artlar aran r. Bu

yerlerine masa ve sandalye konulamaz. Mekan  uygunsa tabure konulabilir.
Çay ocaklar nda mutfa n uygun olarak düzenlenmesi art yla tost ve sandviç verilebilir.
f) nternet kafe
1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yap lm  üzeri kuma  veya deri ile kapl  bulunacakt r.
2- Masalar aras nda mü teri ve servis yapanlar n rahat geçebilece i kadar bo luk b rak lacakt r.
3- Giri te yeterli büyüklükte bir antre bulunacakt r. Giri  ve salon dahil bütün duvarlar  ya  boya veya benzeri

maddeler ile boyanm  veya kaplanm  olacakt r.
4- Is tma, so utma ve havaland rma için yeterli tesisat bulunacakt r.
5- Giri  ve salonun zemini mozaik, mermer gibi kolay temizlenebilir, y kanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde

ile kapl  olacakt r.
6- Bay ve bayanlara ait aynal , lavabolu ve s  sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacakt r.
7- yerinde yiyecek ve içecek verilmesi halinde üçüncü s f lokantalar n tabi oldu u artlar aran r.
8- yerinde mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
9- yerlerinde filtre program  kullan lmas  zorunludur.
F- PASTANELER
Pastanelerde ortak hükümlere ilave olarak, s flar na göre a daki artlar aran r:
a) Birinci s f pastaneler
1- Ustal k belgesi bulunan en az iki personel bulunacakt r.
2- Mutfak; haz rlama, pi irme ve bula k y kama yeri olmak üzere üç bölümden olu acakt r. Bula k y kamak için

cak ve so uk su tesisat  bulunacakt r.
3- Giri  ve salon dahil bütün duvarlar  ya  boya veya benzeri maddeler ile boyanm  veya kaplanm  olacakt r.



4- Is tma, so utma ve havaland rma kalorifer veya klima ile yap lacakt r.
5- Giri  ve salonun zemini ah ap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, y kanabilir ve dezenfekte

edilebilir nitelikte olan sert madde ile kaplanacakt r.
6- Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacakt r.
7- Kullan lan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacakt r.
8- Bay ve bayanlara ait s cak suyu akan aynal , lavabolu, s  sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayr  tuvaletler

bulunacak, çocuk temizli i yap lmak üzere çocuk odas  ve çocuk tuvaleti bulunacakt r.
9- Mutfa n d ar ya aç lan pencere ve kap lar nda sineklik telleri bulunacakt r.
10- Garsonlar ve çal anlar i yerinin belirledi i özel k yafeti giyecektir.
11- Mü teri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacakt r.
b) kinci s f pastaneler
1- Ustal k belgesine sahip en az bir personel bulunacakt r.
2- Mutfak; haz rlama, pi irme ve bula k y kama yeri olmak üzere üç bölümden olu acakt r. Bula k y kamak için

cak ve so uk su tesisat  bulunacakt r.
3- Zemin, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, y kanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kapl

olacakt r
4- Is tma, so utma ve havaland rma için yeterli tesisat bulunacakt r.
5- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacakt r.
6- Mutfak salondan ayr  bir yerde olacak ve mutfa n d ar ya aç lan kap  ve pencerelerinde sineklik telleri

bulunacakt r.
7- Bay ve bayanlara ait aynal , lavabolu, s  sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacakt r.
c) Üçüncü s f pastaneler
1- Ustal k belgesi bulunan en az bir personel bulunacakt r.
2- Mutfak; haz rlama, pi irme ve bula k y kama yeri olmak üzere üç bölümden olu acakt r.
3- Zemin seramik, mermer veya mozaik gibi kolay temizlenebilir, y kanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile

kapl  olacakt r.
4- Havaland rma en az ndan aspiratörle sa lanacakt r.
5- Bay ve bayanlara ait aynal , lavabolu, s  sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacakt r.
G- GAZ NO, DANS SALONU, D SKOTEK, PAVYON, TAVERNA, AÇIK HAVA GAZ NOSU, BAR,

KOKTEYL SALONU VE BENZER  E LENCE YERLER
Gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, aç k hava gazinosu, bar, kokteyl salonu ve benzeri e lence

yerlerinde ortak hükümlere ilave olarak a daki artlar aran r:
a) Birinci s f gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, aç k hava gazinosu, bar, kokteyl salonu
1- Mutfak bulunan gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, aç k hava gazinosu, bar, kokteyl salonunda birinci

f lokanta mutfaklar nda aranan artlar aran r.
2- Giri  ve salon dahil bütün duvarlar ya  boya veya benzeri maddeler ile boyanm  veya kaplanm  olacakt r.
3- Is tma, so utma ve havaland rma kalorifer veya klima ile yap lacakt r.
4- Giri  ve salonun zemini ah ap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, y kanabilir ve dezenfekte

edilebilir sert madde ile kaplanacakt r.
5- Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacakt r.
6- Kullan lan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacakt r.
7- Bay ve bayanlara ait s cak suyu akan aynal , lavabolu, s  sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayr  tuvaletler

bulunacakt r.
8- Mutfa n d ar ya aç lan pencere ve kap lar nda sineklik telleri bulunacakt r.
9- Garsonlar ve çal anlar i yerinin belirledi i özel k yafeti giyecektir.
10- Mü teri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacakt r.
11- Giri te boy aynas  bulunacakt r.
12- Sanatç lar n haz rl k yapmalar  için sahne ile irtibatl  s cak su ve lavabolu soyunma odalar  bulunacakt r.
13- Uygun bir yerde amerikan bar bulunacakt r.
14- Orkestra yeri ve dans pisti bulunacakt r.
15- Gazinonun salondan ayr  bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacakt r.
b) kinci s f gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, aç k hava gazinosu, bar, kokteyl salonu
1- Mutfak bulunan gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, aç k hava gazinosu, bar, kokteyl salonunda ikinci

f lokanta mutfaklar nda aranan artlar aran r.
2- Zemin, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, y kanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kapl

olacakt r.
3- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacakt r.
4- Bay ve bayanlara ait aynal , lavabolu, s  sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacakt r.
5- Giri te salonun büyüklü üyle orant  bir antre bulunacakt r.
6- Giri te vestiyer bulunacakt r.
7- Havaland rma klima ile yap lacakt r.
8- Sanatç lar n soyunmalar , makyaj ve benzeri haz rl klar  için uygun bir yer bulunacakt r.
9- Orkestra yeri ve dans pisti bulunacakt r.
10- Gazinonun salondan ayr  bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacakt r.
H- T YATRO, S NEMA, DÜ ÜN SALONLARI, S RK, LUNAPARKLAR VE GÖSTER  MERKEZLER
Tiyatro, sinema, dü ün salonlar , sirk, lunapark ve gösteri merkezlerinde ortak hükümlere ilave olarak a daki

artlar aran r:



a) Birinci s f tiyatro, sinema ve gösteri merkezi
1- lk koltuk s ras n perdeye uzakl  en az yedi metre, her bir koltuk geni li i en az 50 cm, koltuklar n arka arkaya

olan mesafesi en az 90 cm, sahneye paralel olan yollar en az bir metre ve sahneye dik olan yollar en az 150 cm olacakt r.
2- Salon ve balkon için ayr  ayr  her 400 koltuk için iki bay ve iki bayan olmak üzere en az dört tuvalet bulunacak,

tuvalet say  kadar lavabo bulunacakt r.
3- Bekleme salonunun ve balkonun tuvaletler ile do rudan do ruya irtibat  yok ise, bu bölümde en az bir bayan ve

bay tuvaleti bulunacakt r.
4- Salon, birinci, hususî ve balkon olarak üç bölüme ayr lacak ve bu bölümlerin her birinin en az 90 cm geni li inde

ar ya do ru aç lan en az iki giri  ve ç  kap  bulunacakt r.
5- Ç  ve acil ç  kap lar  k rm  uyarma k tertibat  ile belirlenecektir.
6- ehir cereyan  kesildi inde ayd nlatma sa lamak üzere ve derhal devreye girebilecek yeter güçte jeneratör

bulunacakt r.
7- Is tma ve havaland rma merkezi sistem kalorifer veya klima ile yap lacakt r.
8- Giri  holü;
8.1- Zemini mozaik, üst taraf  dahil en az ya  boya olacakt r.
8.2- Giri  ve ç  kap lar  ayr  olacak ve sineman n kapasitesine göre art lacakt r.
9- Bekleme salonunda yeteri kadar oturulacak yer bulunacakt r.
10- Salonda bir büfe bulunacakt r.
11- Salon ve balkon;
11.1- Duvarlar ses geçirmez ve akusti i sa layacak, giri  ve ç lar ise ses ve k geçirmeyecek ekilde olacakt r.
11.2- Koltuklar ortopedik, deri veya kuma tan iyi cins malzeme ile kapl  olacak ve ayr ca kol dayama yerleri

bulunacakt r.
11.3- Loca mevcut ise bu k mlar salon ve balkon niteliklerine uygun olacak ve ayr ca ask  bulunacakt r.
b) kinci s f tiyatro, sinema ve gösteri merkezi
1- Sahne, sinemaskop filmler gösterilmesine uygun ekilde ve büyüklükte yap lm  olacakt r.
2- Makine dairesi;
2.1- Projesine uygun tamamen kagir olacak, makinistin herhangi bir tehlike an nda buray  terk etmesi için ikinci bir

kap  bulunacakt r.
2.2- Herhangi bir yang n halinde alevlerin tehlikesini azaltmak için makine dairesinin kap  ve pencerelerinin d

taraf ndan 50 cm geni li inde sa  sollu saçtan bir markiz bulunacakt r.
2.3- Makine dairesindeki baca ve pencereler bu bölümün havaland rmas na yeterli nitelikte olacakt r.
3- Giri  ve salonun zemini ah ap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, y kanabilir ve dezenfekte

edilebilir sert madde ile kaplanacakt r.
4- Bay ve bayanlara ait s cak suyu akan aynal , lavabolu, s  sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar

tuvalet bulunacakt r.
c) Aç k hava sinemas
1- Etraf n duvarla ya da ba ka malzeme ile çevrilmesi halinde, buralarda göz esteti ini bozmayacak malzeme

kullan lacakt r.
2- Sahne, kapal  sinemalardaki esaslara uygun olacakt r.
3- Sahne, bahçenin her taraf ndan gözükecek ekilde düzenlenecektir.
4- Bay ve bayanlara ait ayr  ayr , aynal , lavabolu, s  sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacakt r.
5- Büfe ve çay oca  bulunacakt r.
6- Yedek jeneratör bulunacakt r.
d) Dü ün salonu
1- Giri  ve ç  kap lar  ayr  ayr  olmak üzere en az iki er adet olacakt r.
2- Yang n ç  kap  d a aç r ve çift kanatl  olacakt r.
3- Salondan ayr  uygun bir yerde bay ve bayanlara ait ayr  ayr , aynal , lavabolu, s  sabunlu yeteri kadar tuvalet

bulunacakt r.
4- Giri te bankolu vestiyer ve boy aynas  olacakt r.
5- Is tma kalorifer veya klima sistemiyle olacakt r.
6- Havaland rma klima ile yap lacakt r.
7- Salonda orkestra yeri ile oyun pisti olacakt r.
8- Çal anlar, sanatç lar ve gelin ile damat için soyunup giyinmeye elveri li ayr  ayr  odalar bulunacakt r.
9- Servis odas  bulunacakt r.
10- Salonun d nda i çilerin soyunma dolaplar  bulunacakt r.
11- Zeminler kolay temizlenebilir özellikte olacakt r.
12- Mutfak, salondan ayr  bir yerde olacak ve mutfa n d ar ya aç lan kap  ve pencerelerinde sineklik telleri

bulunacakt r.
e) Sirkler ve lunaparklar
1- Sirk ve lunaparkta bulunan oyun ve e lence makinelerinin kontrol ve bak ndan sorumlu olmak üzere, teknik

bilgi ve yeterli e sahip en az bir mühendis ve bir teknisyen bulunacakt r.
2- Hareket eden makine ve oyun araçlar nda emniyet kemeri bulundurulacakt r.
3- Can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler al nacakt r.
4- Elektrik kesilmesinde otomatik devreye girecek yeterli kapasiteye sahip jeneratör bulunacakt r.
5- Bay ve bayanlar için ayr , s  sabunlu, yeter say da tuvalet ve aynal  lavabo bulunacakt r.
6- Zemin toz kald rmayacak uygun malzeme ile kaplanacakt r.
7- Bilgi ve zeka geli tirici, yetenek ve maharete dayanan oyunlar d nda kumar ve benzeri ans oyunlar



oynat lmayacakt r.
8- Sirklerde oturma yerleri uygun nitelikte olacakt r.
9- Sirk ve lunaparklarda bulunan i yeri niteli indeki yerler benzer i yerlerinde aranan artlar  ta yacakt r.
I- OTEL VE PANS YONLAR
Otel ve pansiyonlarda ortak hükümlere ilave olarak, s flar na göre a daki artlar aran r:
a) Birinci s f otel
1- Is tma, so utma ve havaland rma, odalar dahil kalorifer veya klima ile yap lacakt r.
2- Bütün odalarda sürekli s cak su bulunacakt r.
3- Zemin ah ap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, y kanabilir ve dezenfekte edilebilir madde ile

kaplanacakt r.
4- Giri  ve salonlarda duvarlar alç  s va, mermer veya lambri olacakt r.
5- I kland rma abajur, kristal, avize, aplik veya gizli k tertibat  ile yap lacakt r.
6- Bankolu bir müracaat yeri, telefon santrali ve vestiyer bulunacakt r.
7- Vestiyer duvarlar  lambri veya benzeri malzeme ile kapl  olacakt r.
8- Otel santraline ba  olmayan kabinli bir telefon bulunacakt r.
9- Bekleme salonlar ndaki koltuk, sehpa ve benzeri e ya iyi cins malzemeden yap lm  olacakt r.
10- Bekleme salonunda ve odalarda uydu yay  yapan televizyon sistemi bulunacakt r.
11- Dinlenme salonlar ;
11.1- Biri zemin kat nda olmak üzere en az iki salonu bulunacakt r.
11.2- I kland rma kristal avize, aplik veya gizli k tertibat  ile sa lanacakt r.
11.3- Mobilya iyi cins malzemeden olacakt r.
11.4- Pencerelerde iyi cins kuma  ve tül perdeler olacakt r.
11.5- Salonlardan birinde orkestra yeri televizyon ve bar bulunacakt r.
11.6- Masa ve sehpalarda cam, porselen veya seramik tablalar olacakt r.
12- Otel, zemin hariç üç kattan fazla ise asansör bulunacakt r.
13- Katlarda servis odalar  bulunacakt r.
14- Katlarda her 20 odaya en az 1 adet olmak üzere, bay ve bayanlara ait aynal , fayansl , lavabolu, s  sabunlu ayr

alaturka tuvaletler bulunacakt r.
15- Odalar;
15.1- Banyolu ve tuvaletli olacakt r.
15.2- Odalar n % 20’si daire eklinde olacakt r.
15.3- I kland rma gözü yormayacak ekilde olacak, abajurlu okuma lambas , santral ile ba lant  telefon

bulunacakt r.
15.4- Tercihen gömme gard rop, ifoniyer, bavul masas , tuvalet, boy aynas , koltuk ve sehpalar bulunacakt r.
15.5- Yatak ortopedik, yatak tak mlar  iyi cins keten veya benzeri, yorganlar yar m ku  tüyü, yast klar biri ku  tüyü

olmak üzere iki adet olacak ve iyi cins battaniyeler bulunacakt r
15.6- Süit odalar; yatak, oturma odas , banyo olmak üzere en az üç k m olacakt r.
15.7- Oturma odas nda yeteri kadar koltuk ve sehpalardan ba ka, bir çal ma masas , masa lambas , bir radyo ve

televizyon bulunacakt r.
16- Banyolar;
16.1- Küvet gömme olacakt r.
16.2- Alafranga tuvaletli, aynal , fayansl , lavabolu, havaland rma tesisatl  olacakt r.
16.3- Du lu odalarda havaland rma, merkezi sistem veya klima ile sa lanacakt r.
17- Tuvaletlerin zemin ve duvarlar  kolay temizlenebilir, y kanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olan birinci

kalite mermer, seramik ve benzeri malzemeden olacakt r.
18- Birinci s f lokanta niteli inde lokantas  ve mutfa  bulunacakt r.
19- Birinci s f niteli inde bay ve bayan berber salonu, manikürcü, sa k ve fen ko ullar na uygun çama rhanesi

ve ütü yeri bulunacakt r.
20- Malzemelerin girmesi için ayr  bir servis kap , otopark  olacakt r.
21- En az 150 cm geni li inde yang n merdiveni bulunacakt r.
b) kinci s f otel
1- Is tma odalar dahil kalorifer veya klima ile yap lacakt r.
2- Bütün odalarda sürekli s cak su bulunacakt r.
3- Zemin ah ap parke, seramik veya mermer gibi malzeme ile kaplanacakt r.
4- Giri  ve salonlarda duvarlar alç  s va veya lambri olacakt r.
5- Bankolu bir müracaat yeri, telefon santral  ve vestiyer bulunacakt r.
6- Vestiyer duvarlar  lambri veya benzeri malzeme ile kapl  olacakt r.
7- Dinlenme salonu,
7.1- En az bir dinlenme salonu bulunacakt r.
7.2- Mobilya iyi cins malzemeden olacakt r.
7.3- Pencerelerde iyi cins kuma  ve tül perdeler olacakt r.
7.4- Salonda orkestra yeri ve uydu yay  alan televizyon bulunacakt r.
7.5- Masa ve sehpalarda cam, porselen veya seramik tablalar olacakt r.
7.6- Dinlenme salonlar ndaki koltuk, sehpa ve benzeri e ya iyi cins malzemeden yap lm  olacakt r.
7.7- Klimal  so utma sistemi olacakt r.
8- Odalar;
8.1- En az yar  banyolu ve tuvaletli olacakt r.



8.2- En az % 10’u daire olacakt r.
8.3- I kland rma gözü yormayacak ekilde olacak, santrale ba  telefon olacakt r.
8.4- Gard rop, ifoniyer, ayna, koltuk ve sehpalar bulunacakt r.
8.5-Yatak ortopedik, yatak tak mlar  iyi cins olacakt r.
8.6- Oturma odas nda yeteri kadar koltuk ve sehpalardan ba ka, bir çal ma masas , masa lambas , bir radyo ve

televizyon olacakt r.
8.7- Dairelerde, yatak odas , banyo ve tuvalet olacakt r.
9- Katlarda yeteri kadar banyo ve tuvalet bulunacakt r.
10- Tuvalet ve banyolar kolay temizlenebilir, y kanabilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kapl  olacakt r.
11- Yemek verilmesi halinde, ikinci s f lokanta niteli inde lokantas  ve mutfa  bulunacakt r.
12- Odalarda yatak say  her be  metrekareye bir olmak üzere en fazla iki adet olacakt r.
13- Tuvaleti olmayan odalarda aynal  lavabo bulunacakt r.
14- En az 150 cm geni li inde yang n merdiveni bulunacakt r.
c) Üçüncü s f otel ve pansiyon
1- Is tma odalar dahil kalorifer veya soba ile yap lacakt r.
2- Zemin en az mozaik gibi malzeme ile kaplanacakt r.
3- Giri  ve salonlarda duvarlar alç  s va, plastik veya ya  boya ile kapl  olacakt r.
4- Müracaat yeri ve vestiyer bulunacakt r.
5- Dinlenme salonunda yeterli say da masa, sandalye ve televizyon bulunacakt r.
6- Dinlenme salonlar ndaki koltuk, sehpa ve benzeri e ya iyi cins malzemeden yap lm  olacakt r.
7- Odalarda;
7.1- En az % 20’si banyolu ve tuvaletli olacakt r.
7.2- Gard rop, ayna, sandalye ve sehpa bulunacakt r.
7.3- Yatak ortopedik, yatak tak mlar  iyi cins olacakt r.
8- Katlarda her 10 yata a bir banyo ve tuvalet bulunacakt r.
9- Tuvalet ve banyolar kolay y kanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olacakt r.
10- Yemek verilmesi halinde üçüncü s f lokanta niteli inde lokantas  ve mutfa  bulunacakt r.
11- Odalarda yatak say  her be  metrekareye bir olmak üzere en fazla üç adet olacakt r.
J- HAMAM, SAUNA VE BENZER  YERLER
Hamam ve saunalar için ortak hükümlere ilave olarak a daki artlar aran r:
a) Hamamlar
1- Hamam soyunma, y kanma ve dinlenme yeri olmak üzere üç bölümden olu acakt r.
2- Çal anlar n saç, sakal ve t rnaklar  kesilmi  ve temizlenmi  olacak, hastal klar n bulunmad na ili kin sa k

raporu bulunacakt r. Bu raporlar alt  ayda bir yenilenecektir.
3- Mü teriler için kullan lan havlu ve benzeri tak mlar ayr  olacak ve her kullan mdan sonra y kanacak ve dezenfekte

edilecektir.
4- Kese, lif, sünger gibi mü teri temizli inde kullan lacak malzemeler s hhî artlar  haiz olacak ve her kullan mdan

sonra usulünce temizlenecektir.
b) Saunalar
1- En az be  adet soyunma kabini bulunacakt r. Y kanma yerlerinden ba ka en az iki adet so uk ve s cak du  yeri

bulunacakt r.
2-  Sauna  odas  en  az  9  m3 olacakt r. Sauna odas n etraf  f nlanm  gürgen a ac  ile kapl  olacak ve kademeli

oturma yerleri bulunacakt r.
3- Sa k ve hijyen yönünden saunaya girmesinde sak nca bulunan ki ilere yönelik uyar  levhalar konulacakt r.
4- ç s cakl  gösteren termometreler bulundurulacakt r.
Hamam ve saunalar yetkili idareler taraf ndan özelliklerine ve sundu u hizmet durumuna göre birinci s f, ikinci

f ve üçüncü s f olarak s fland labilir.
K- BERBER ve KUAFÖRLER
Berber ve kuaförlerde ortak hükümlere ilave olarak, s flar na göre a daki artlar aran r:
a) Birinci s f berber ve kuaför salonu
1- Çal anlar ustal k ve kalfal k belgesine veya ç rakl k sözle mesine sahip olacakt r.
2- Çal ma masalar  tek tip, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir mermer veya camdan olacakt r.
3- yeri, bekleme salonu ile çal ma bölümlerinden olu acak, vestiyer ve yeteri kadar misafir koltu u bulunacakt r.
4- Salonun zemini seramik, mermer veya ah ap parke gibi kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir madde ile

kapl  olacakt r.
5- Is tma, so utma ve havaland rma klima veya kaloriferle olacakt r.
6- Zemin ve duvarlar  seramik, mermer ve benzeri maddelerle kapl  en az bir adet lavabolu tuvalet bulunacakt r.
7- Çal anlar i yerince belirlenen elbiseyi giyecektir.
8- Kullan lan t ra  malzemelerinden metal ve plastik olanlar n temizlenece i sterilizatör ve otoklav bulunacakt r.
9- Her bir mü teri için ayr  ayr , y kanm  havlu ve örtü kullan lacakt r.
10- ehir ebekesine ba  s cak ve so uk su bulunacakt r.
11- Mü terilerin randevuyla kabul edilebilece i sistem kurulacakt r.
12- Pencereler d ar dan içerinin görünmesini engelleyecek ekilde dizayn edilecektir.
b) kinci s f kuaför ve berber salonu
1- Çal anlar ustal k ve kalfal k belgesine veya ç rakl k sözle mesine sahip olacakt r.
2- Çal ma masalar  tek tip, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir mermer veya camdan olacakt r.
3- Çal ma masalar n bulundu u duvar k sm  1,5 metre yüksekli e kadar fayans veya mermer kapl  olacakt r.



4- Salonun zemini seramik, mermer veya mozaik gibi temizlenebilir, y kanabilir madde ile kapl  olacakt r.
5- Havaland rma aspiratörle yap lacakt r. Is tma yeterli seviyede olacakt r.
6- Çal anlar i yerince belirlenen elbiseyi giyecektir.
7- Her bir mü teri için ayr  ayr  y kanm  havlu ve örtü kullan lacakt r.
8- ehir ebekesine ba  s cak ve so uk su bulunacakt r.
9- Pencereler d ar dan içerinin görünmesini engelleyecek ekilde dizayn edilecektir.
c) Üçüncü s f kuaför ve berber salonu
1- Çal anlar ustal k ve kalfal k belgesine veya ç rakl k sözle mesine sahip olacakt r.
2- Çal anlar i yerince belirlenen elbiseyi giyecektir.
3- ehir ebekesine ba  akar s cak ve so uk su tesisat  bulunacak veya musluklu yeterli deposu bulunacakt r.
4- Pencereler d ar dan içerinin görünmesini engelleyecek ekilde dizayn edilecektir.
5- Zemini su geçirmez madde ile kapl  olacak ve zgaral  sifon bulunacakt r.
6- Duvarlar su geçmez madde veya ya  boya olacakt r.
7- Çal ma masalar  mermer veya su geçirmez bir madde ile kapl  olacakt r
8- Is tma yeterli seviyede olacakt r.
9- Ask k bulunacakt r.
L- TAKS  DURA I VE YAZIHANES , KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR VE OTO GALER LER
Taksi dura  ve yaz hanesi, kapal  ve aç k otoparklar ve oto galerilerinde ortak hükümlere ilave olarak a daki

artlar aran r:
a) Taksi dura
1- En az sekiz araba park edebilecek alana sahip olacakt r.
2- letme yaz hanesinde bir ecza dolab  bulunacakt r.
3- Park alan n taban  beton, asfalt gibi etraf n kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti

sular toplama rögarlar na verilecektir.
4- Yollar üzerinde bulunan duraklar trafi e mani olmayacak ekilde tespit edilecektir.
5- Telefon ve telsiz sistemi bulunacakt r.
6- Taksi duraklar nda oförlerin isimleri ve foto raflar  görünür ekilde as lacakt r.
7- Taksilerde oförle ilgili kimlik bilgileri mü terinin görebilece i ekilde as lacakt r.
8- Çal anlar, i yerinin belirledi i k yafeti giyecektir.
b) Kapal  otoparklar
1- Kullan  amac na uygun yap  kullanma izni belgesi olacakt r.
2- Araç giri  ve ç lar  trafi i aksatmayacak ekilde düzenlenecektir.
3- Otoparkta park eden araçlar n her türlü hasara kar  zorunlu sigortalar  yapt lm  olacakt r.
4- Y kama ya lama d nda ba ka bir faaliyet gösterilmeyecektir.
5- Su ve di er at klar kanallara veya fosseptik çukurlar na ak lacakt r.
6- Araçlar n park edece i alanlar eni en az dört metre olacak ekilde i aretlerle ayr lacakt r.
7- Park için giren araç sahiplerine arac n plakas , cinsi ve park saatini gösteren belge verilecektir.
8- Park yerinin zemini beton veya mozaik olacakt r.
9- Park yerinin havaland lmas  ve ayd nlat lmas  için gerekli tesisat kurulacakt r.
10- S la lm  petrol gaz  ve s lm  do algaz kullanan araçlar n kapal  otoparka kabul edilmesi yasakt r.
 c) Aç k otoparklar
1- Aç k otopark olarak kullan lan yerin mülkiyet sahibinden tapu tescil belgesine göre muvafakat al nacakt r.
2- Aç k otoparkta yap lacak kontrol kulübesi prefabrike veya kolay ta nabilir bir malzemeden yap lacak olup, en az

9 m3 hacme sahip olacakt r.
3- yeri kap  numaras  al nm  olacakt r.
4- Araç giri  ve ç lar  trafi i aksatmayacak ekilde düzenlenecek, trafik aç ndan uygun olacakt r.
5- Aç k otopark n park alanlar n zemini beton veya asfalt olacakt r.
6- Otoparkta park eden araçlar n her türlü hasara kar  zorunlu sigortalar  yapt lm  olacakt r.
7- Kat irtifak  veya kat mülkiyetini haiz ya da in aata ba lama izni al nan yerlerde aç k otopark aç lamaz.
8- Plan de ikli i veya mülkiyet de ikli i nedeniyle olu acak durumlarda yeni malikin veya maliklerin

muvafakati olmadan i letmeye devam edilemez.
d) Oto galerileri
1- Oto galerilerinin kapal  k sm nda s la lm  petrol gaz  ve s lm  do algaz kullanan araç

bulundurulamaz.
2- Oto galerileri malî sorumluluk sigortas  yapt rmak zorundad r.

EK-2
GAYR SIHHÎ MÜESSESELER L STES

A) B NC  SINIF GAYR SIHHÎ MÜESSESELER
1- ENERJ  SANAY
1.1- Toplam l gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji santralleri,
1.2- Nükleer enerji santralleri.
2- METALURJ  VE MAK NE SANAY :
2.1- S cak haddeleme tesisleri, her türlü demir çelik fabrikalar , metal boru üretim tesisleri, metal kaplama tesisleri,
2.2- 50 ton/y l ve üzerinde kapasiteye sahip her türlü demir ve demir d  dökümhaneler ile so uk haddeleme

tesisleri,
2.3- 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan her nevi elektromekanik, elektromanyetik madeni e ya imal, i leme,



montaj, tamir, emayeleme, plastik ve benzeri maddelerle kaplama yerleri,
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 araçlar , içten yanmal  motor ile i  makineleri üretim fabrikalar .
3- MADEN SANAY
3.1- Çimento fabrikalar  veya klinker üretim tesisleri ile 5 ton/saat ve üzeri kapasitede olan çimento ö ütleme,

paketleme ve kar rma tesisleri,
3.2- Seramik ve porselen fabrikalar ,
3.3- Alç , kireç ve benzeri fabrikalar ,
3.4- 5.000 m3/y l ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçl , ta lar n ç kar lmas , i lenmesi ve y ll k

100.000 m3 ve üzeri kapasiteli mermer kesme i leme ve sayalama tesisleri,
3.5- Kaz  ve döküm alan  olarak toplam 25 hektar ve üzerinde aç k i letme maden ocaklar , kaz  ve döküm alan

olarak toplam 150 hektar ve üzeri çal ma alan na sahip kömür ç karma, y kama ve eleme tesisleri, 25 hektar ve üzeri
alandan ham madde ç kart lan ta  ocaklar , 100.000 m3/y l ve üzeri kapasitedeki ta  ocaklar ndan ç kar lan ham maddelerin
her türlü i lemden geçiren tesisler,

3.6- Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan ate e dayan kl  tu la, seramik borular, yap  tu las , kiremit ve benzeri
kaba seramik ürünlerinin üretildi i ve pi irildi i tesisler,

3.7- Asbest ve asbest katk  ürünleri üretme, i leme ve biçimlendirme tesisleri,
3.8- Çe itli metotlarla cevher haz rlama veya zenginle tirme tesisleri,
3.9- Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan prefabrik konut malzemeleri, gaz beton ve metal yap  elemanlar  üretim

tesisleri.
4- K MYA SANAY
4.1-Temel organik kimyasallar n üretildi i kimya tesisleri
4.1.1- Alkoller, aldehitler, ketonlar, karboksilli asitler, esterler, asetatlar, eterler, peroksitler, yapay reçineler gibi

oksijen içeren hidrokarbonlar,
4.1.2- Sülfürlü, fosforlu, halojenli hidrokarbonlar üretim tesisleri,
4.1.3- Temel plastik hammaddeleri ile kimyasal elyaf (polimeriler, sentetik lif veya selüloz tabanl  lifler) üretim

tesisleri,
4.1.4- Sentetik kauçuklar üretim tesisleri,
4.1.5- Sentetik, selülozik veya su bazl  boyalar ve pigmentler üretim tesisleri,
4.1.6-Madeni ve nebati, yüzey koruyucu ve kimyasallar  (vernik, cila gibi) üretim tesisleri,
4.1.7- Di er organik kimyasallar n ve kar mlar n üretim yerleri.

4.2-Temel inorganik kimyasallar n üretildi i tesisler
4.2.1- Amonyum klorür, potasyum klorat, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat ve gümü  nitrat gibi

kimyasallar n üretildi i tesisler,
4.2.2- Amonyak, hidrojen, oksijen, azot, flor gibi gazlar ve bunlar n bile iklerin üretim ve dolum tesisleri ile sülfür

bile ikleri, karbon oksitler gibi oksitleyici bile iklerin üretildi i 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- Di er inorganik kimyasallar n ve kar mlar n üretim yerleri,
4.3- Fosfor, azot veya potasyum tabanl  basit veya bile ik haldeki gübre üretim tesisleri,
4.4-Temel bitkisel sa k ürünleri, t bbî müstahzarat ürünleri ile biositlerin fabrikasyon olarak üretildi i tesisler,
4.5- Kimyasal veya biyolojik yöntemlerle ilaç hammaddelerinin üretildi i tesisler,
4.6- Patlay  madde üretim tesisleri ve depolar ,
4.7- 1 ton/gün ve üzeri kapasiteli sabun üretim tesisleri ile sulfonlama yap lan deterjan fabrikalar ,
4.8- Cam ve cam e ya üretim fabrikalar ,
4.9- Pleksiglas, poliester imalathaneleri,
4.10- Zirai mücadele ve halk sa  mücadele ilaçlar  üretim tesisleri,
4.11- Deri yakma eksraktlar  (z rn k) üretim tesisleri,
4.12- Pil, batarya ve akü imal tesisleri,
4.13- Her türlü film ve film banyosunda kullan lan kimyasal maddelerin üretildi i tesisler,
4.14- 50 HP ve üzeri motor gücü kullanan kauçuk ve lastik üretim ve kaplama ve lastik e ya üretim tesisleri, lastik

fabrikalar  ve kablo fabrikalar ,
4.15- laç ve ilaç hammaddelerinin bir arada üretildi i tesisler,
4.16- Parlay  madde üretim tesisleri,
4.17- 100 HP ve üzeri motor gücü kapasitedeki plastik, plaksiglas, polyester gibi maddelerden e ya, oyuncak, reklam

levhalar , izolasyon malzemeleri vb. yapan yerler,
4.18- Selüloz ve selüloit fabrikalar ,
4.19- Asfalt ve zift üretme, i leme tesisleri,
4.20- Karpit, asetilen, sentetik benzin üretim ve dolum tesisleri,
4.21- Plastik hammaddesi üretim tesisleri,
4.22- Çocuk bezi ve kad n ba  üretim tesisleri.
5-PETROK MYA SANAY
5.1- Madeni ya  üretim tesisleri, petrol rafinerileri ve petrokimya tesisleri,
5.2- Havagaz  ve kok fabrikalar  ile do al gaz ve kömür gazla rma ve s la rma tesisleri,
5.3- Petrol, do al gaz ve kimyasallar  10 kilometreden uzun ve 600 mm ve üzeri çapl  borularla ta ma tesisleri,



5.4- S la lm  petrol gaz , s la lm  do al gaz ve s lm  do al gaz dolum tesisleri ile 30 ton ve üzeri
kapasitede olan s la lm  petrol gaz , s la lm  do al gaz ve s lm  do al gaz ikmal istasyonlar  ve tüp
depolama tesisleri,

5.5- Toplam depolama kapasitesi 500 m3 ve üzeri olan do algaz, petrokimya ve kimyasal ürün depolama tesisleri,
5.6- Akaryak t dolum ve içerisinde s f 1 ve s f 2 s lar n depoland  150 m3 ve üzeri  kapasitede,  s f  2 ve

f 3-A s lar n depoland  300 m3 ve üzeri kapasitedeki akaryak t depolama tesisleri.
6-GIDA MADDELER , ÇK LER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAY
6.1- eker fabrikalar ,
6.2- Bitkisel ham ya  veya rafine ya  elde edilen fabrikalar,
6.3- 10 ton/gün ve üzeri kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,
6.4- K rm  et kombina ve 1 inci ve 2 nci s f mezbahalar ile kanatl  et kombina ve kesimhaneler,
6.5- Su ürünleri, salyangoz, kurba a vb. i leme yerleri,
6.6- 500 ton/gün ve üzeri yem ve un fabrikalar ,
6.7- Maya üretim tesisleri,
6.8- Fermantasyon ile alkollü içki üreten fabrikalar, malt tesisleri,
6.9- Kökeni hayvansal olan maddelerden bal k unu, bal k ya , yem, yemlik, preparat vb. üretim tesisleri,
6.10- Endüstriyel ni asta üretim tesisleri,
6.11- Genetik olarak modifiye edilmi  organizmalar ile i lem yap lan yerler.
7-ATIK MADDELER N DE ERLEND LMES  VE ORTADAN KALDIRILMASI LE LG  SANAY
7.1- At k ya  ve benzeri geri kazan m tesisleri,
7.2- Rendering tesisleri,
7.3- Tehlikeli ve t bbî at k yakma tesisleri,
7.4-  Kat  at k depolama tesisleri,
7.5- Evsel ve endüstriyel kat  at klardan ham ve mamul madde üretim tesisleri,
7.6- Nükleer yak tlar n yeniden i lenmesi veya çe itli metotlarla bertaraf edilmesi ile ilgili tesisler.
8-TEKST L SANAY
8.1- Boyama, apreleme, kasarlama ve benzeri i lem yapan dokuma fabrikalar  ile 500 HP üzeri motor gücü kullanan

konfeksiyon fabrikalar ,
8.2- Sentetik elyaf iplik ve hal  fabrikalar ,
8.3- 100 HP üzeri motor gücü kullanan suni deri kürk ve mu amba imal yerleri,
8.4- 500 HP üzeri motor gücü kullanan i lenmi  deriden e ya imal yerleri.
9-D ERLER
9.1- Ham deri i leme tesisleri,
9.2- A ac n kimyasal prosese tabi tutuldu u (kontrplak, a aç kaplama vb) ve suni tahta üretim tesisleri,
9.3- Her çe it karton ve mukavva üretim fabrikalar ,
9.4- Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve üzeri piliç veya e  de eri di er kanatl lar, 30

kg ve üzeri 3.000 ba  ve üzeri domuz besi çiftlikleri ve 900 ba  ve üzeri di i domuz üretim çiftlikleri,
B) NC  SINIF GAYR SIHHÎ MÜESSESELER
1-ENERJ  SANAY
1.1- Toplam l gücü 20 MW alt nda kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji santralleri,
1.2- Torba yak t 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.
2- METALURJ  VE MAK NE SANAY
2.1- Kur un kalay ve benzeri maddelerden tüp, kli e ve harf gibi malzemelerin imal edildi i tesisler,
2.2- 50 Ton/y l dan dü ük kapasiteye sahip her türlü demir ve demir d  dökümhaneler ile so uk haddeleme tesisleri,
2.3- 50-500 HP aras  motor gücü kullanan her nevi elektro mekanik, elektromanyetik madeni e ya imal, i leme,

montaj, tamir, emayeleme, plastik ve di er maddelerle çe itli metotlarla kaplama yerleri,
2.4- 20 HP den fazla motor gücü kullanan matbaalar ile bask  tesisleri,
2.5- 50-500 HP aras  motor gücü kullanan her nevi f rça, tarak imal yerleri,
2.6- Balata imal yerleri,
2.7- Z mpara fabrikalar ,
2.8- 20 metreden daha k sa boylarda gemi iskeleti ve gemi bölümleri imal ve tamir yerleri.
3- MADEN SANAY
3.1- Kireç ocaklar ,
3.2- Ham tuz üretme i leme yerleri ve her türlü tuz fabrikalar ,
3.3- Alç , kireç, tebe ir, kuvars ta  ve benzeri de irmenleri,
3.4- 5.000 m3/y l alt nda kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçl  ta lar n ç kar lmas , i lenmesi ve y ll k

100.000 m3 alt nda kapasiteli mermer kesme i leme ve sayalama tesisleri,
3.5- Kaz  ve döküm alan  olarak toplam 25 hektar n alt nda aç k i letme maden ocaklar , kaz  ve döküm alan  olarak

toplam 150 hektar n alt nda çal ma alan na sahip kömür ç karma tesisleri, 25 hektar ve üzeri alandan hammadde ç kar lan
ta  ocaklar , 100.000 m3/y l alt nda kapasitedeki ta  ocaklar ndan ç kar lan hammaddenin her türlü i lemden geçirildi i
tesisler,

3.6- Kapasitesi 75 ton/günün alt nda olan ate e dayan kl  tu la, seramik borular, yap  tu las , kiremit vb. kaba
seramik ürünlerinin üretildi i ve pi irildi i tesisler,

3.7- De irmen ta  ve bile i atölyeleri,



3.8- Volkanik ta  i leyerek elde edilen hafif malzeme üretim tesisleri ile kapasitesi 75 ton/günden küçük olan
prefabrike konut malzemeleri, gaz beton ve metal yap  elemanlar  üretim tesisleri,

3.9- Çimento, çak l kum, cüruf ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yap  yal m dö eme vs. malzemelerin
imal tesisleri,

3.10- Mozaik imal yerleri,
3.11- Maden cevheri depolama yerleri,
3.12- Kum ocaklar , kum y kama ve eleme tesisleri,
3.13- Haz r beton tesisleri,
3.14- 5 ton/saatten dü ük kapasitedeki çimento ö ütme ve paketleme tesisleri,
3.15- Kükürt eleme, ö ütme ve paketleme tesisi.
4- K MYA SANAY
4.1- Tutkal, zamk ve yap  madde üretim tesisleri,
4.2- Her çe it kozmetik ürünleri üretim tesisleri,
4.3- Mürekkep üretme tesisleri,
4.4- 100 HP’den dü ük motor gücü kapasitedeki plastik, pleksiglas, polyester gibi maddelerden e ya, oyuncak,

reklam levhalar , izolasyon malzemeleri ve benzerlerini yapan yerler,
4.5- Sunî inci, boncuk ve benzerleri üretim yerleri,
4.6- Melamin e ya üretim yerleri,
4.7- Tuz ruhu, çama r suyu ve benzeri malzemeyi mamul maddelerden suland rarak ve ambalajlayarak sat a sunan

yerler,
4.8- Çama r sodas  ve çivit imal yerleri,
4.9- 50 HP’den az motor gücü bulunan lastik kaplama ve lastik e ya üretim tesisleri, kablo fabrikalar ,
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- Zirai mücadele ve halk sa  mücadele ilaçlar  depolar  ile paketleme ve toptan sat  yerleri,
4.13- Sulfonlama yap lmayan deterjan fabrikalar  ile 1 ton/günden dü ük kapasiteli sabun üretim tesisleri,
4.14- Farmasotik teknolojilerin gerektirdi i fiziksel yöntemlerle mamul ilaç üreten t bbi müstahzarat laboratuarlar ,
4.15- 50 HP’den dü ük motor gücü bulunan kauçuk ve lastik üretim tesisleri, lastik imalat ve kaplama tesisleri ile

kablo fabrikalar ,
5- PETROK MYA SANAY
5.1- 30 ton alt nda s la lm  petrol gaz , s la lm  do al gaz ve s lm  do al gaz ikmal istasyonlar  ve

tüp depolama tesisleri,
5.2- Toplam depolama kapasitesi 500 m3’ten az do algaz, petrokimya ve kimyasal ürün
depolama tesisleri,
5.3- Akaryak t sat  istasyonlar  ve içerisinde s f 1 ve s f 2 s lar n depoland  150 m3’ten az kapasitede, s f

2 ve s f 3-A s lar n depoland  8 m3-300 m3 aras ndaki kapasitedeki akaryak t depolama tesisleri,
5.4- Petrol, do al gaz ve kimyasallar  10 kilometreden uzun ve 600 mm’den küçük çapl  borularla ta ma tesisleri,
5.5- 250 kg-500 kg aras nda kapasitedeki perakende s la lm  petrol gaz  tüp sat  yerleri.
6- GIDA MADDELER , ÇK LER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAY
6.1- 1 ton/gün -10 ton/gün aras nda kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,
6.2- 500 ton/gün’den az olan yem ve un fabrikalar ,
6.3- Kültür mantar  üretim tesisleri,
6.4- Makarna, irmik, gofret, bisküvi fabrikalar ,
6.5- Çi it fabrikalar ,
6.6- Çay fabrikalar  ve 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki çay paketleme tesisleri,
6.7- Mekanik olarak ve s zd rma yolu ile ya  imal yerleri hariç atölye mahiyetindeki ya  imal yerleri ile 25 ton/y l

kapasiteden büyük bitkisel ve hayvansal ya  depolama ve dolum yerleri,
6.8- Glikoz, ni asta (endüstriyel ni asta hariç), dekstrin (kola) ve emsali maddeler üretim tesisleri,
6.9- Me rubat üretim tesisleri,
6.10- Fruko, eskimo ve dondurmay  fabrikasyon halinde üreten tesisler,
6.11- Günlük olarak 1.000 kg/gün ve üzeri eker veya eker erbetinden ekerli maddeler üreten tesisler,
6.12- Meyve, sebze i leme yerleri ile konserve ve çeltik fabrikalar ,
6.13- Meyan kökü, erbetçiotu vb. bitkilerin i lendi i tesisler,
6.14- Çiklet fabrikalar ,
6.15- Günlük üretimi 500 kg/gün ve üzeri ekmek, sade pide ve ekmek çe itleri üreten yerler,
6.16- D ar ya servis yaparak günde 500 adet/ki i ve üzerinde yemek üretimi yapan tesisler,
6.17- Hayvansal ya lar n eritildi i tesisler,
6.18- Buz üretim tesisleri,
6.19- Fabrikasyon olarak çerez üretim tesisleri,
6.20- çme amaçl  do al bitkilerin i lendi i ve paketlendi i tesisler,
6.21- 500 kg / günden büyük kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri,
6.22- Meyve, sebze, bakliyat ve hububat  olgunla rma kurutma, mumlama ve ambalajlama tesisleri,
6.23- Haz r g dalar n ambalajland  tesisler,
6.24- G da katk  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 g da (tur u, algam, sirke vb.) ürünleri üreten tesisler,



6.28- Yumurtan n konserve edildi i tesisler,
6.29- Fermantasyon ile alkolü içki üreten atölye mahiyetindeki tesisler,
6.30- Dondurulmu  g da üretim tesisleri,
6.31- Çocuk mamalar  ve ek besin üretim tesisleri,
6.32- çecek tozu üretim tesisleri,
6.33- Toz ekerden küp eker ve pudra ekeri üretim tesisleri,
6.34- Tahin, helva, pekmez ve çikolata üretim tesisleri,
6.35- F nd k, f st k, badem, ceviz k rma ve kavurma tesisleri,
6.36- Sakatat i leme tesisleri,
6.37- 75 kg / saat ve büyük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve kuruyemi  haz rlama tesisleri,
6.38- 10 HP ve üzeri motor gücü kullanan bal k temizleme (k lç k ay klama) tesisleri ve so uk hava depolar ,
6.39- 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki ha ha  ö ütme ve ezme tesisleri,
6.40- G da nlama yerleri,
6.41- 3 üncü s f k rm  et mezbahalar .
7- ATIK MADDELER N DE ERLEND LMES  VE ORTADAN KALDIRILMASI LE LG  SANAY
7.1- Kuma  at klar  ve eski kuma lardan yün imal tesisleri,
7.2- Kullan lmayan et ve hayvan cesetleri yakma tesisleri,
7.3- Kat  at k ara transfer istasyonlar ,
7.4- Kompostlama tesisleri,
7.5- Nüfusu 50.000 ve üzeri olan yerle im yerlerine ait at k su ar tma tesisleri,
8- TEKST L SANAY
8.1- 50-500 HP aras nda motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon tesisleri,
8.2- Ç rç r fabrikalar ,
8.3- Is  minder üretim tesisleri,
8.4- Yün, k l, tiftik, ku  tüyü vb. y kama ve i leme tesisleri,
8.5- 50-500 HP aras nda motor gücü kullanan i lenmi  deriden e ya imal tesisleri,
8.6- 100 HP’den dü ük motor gücü kullanan suni deri kürk ve mu amba imal tesisleri.
9-D ERLER
9.1- Yang n söndürme tüplerine dolum yap lan yerler,
9.2-Mum ve balmumu üretim tesisleri,
9.3- Camdan süs e yas , ayna vb. madde üreten tesisler,
9.4- Hal  ve kilim dokuma ve boyama atölyeleri,
9.5- Linteks, hidrofil pamuk üretim tesisleri,
9.6- 50 HP’den fazla motor gücü kullanan a aç e ya i leme ve tamir yerleri,
9.7- Tomruk ve kereste depolar ,
9.8- Her nevi hurda depolar ,
9.9- Steril katgüt üretim tesisleri,
9.10- Herhangi bir i lem yap lmayan ham deri depolar ,
9.11- Ba rsak temizleme i leme yerleri ile i lenmi  ba rsaktan e ya üretim tesisleri,
9.12- Bitkisel yemler ve haz r preparatlardan karma yem üretim tesisleri,
9.13- Nakliyat, ticaret, komisyon, ithalat ve ihracat i leri ile ilgili depolar,
9.14- Bir üretim periyodunda 20.000-60.000 adet aras  tavuk, 30.000-85.000 adet aras  piliç veya e  de eri di er

kanatl  kapasitedeki tavuk veya piliç yeti tirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 1.000-3.000 ba  aras  domuz besi çiftlikleri ve 300-
900 ba  aras  di i domuz üretim çiftlikleri, 500 adet ve üzeri büyükba  ve 1.000 adet ve üzeri kapasitedeki küçükba
kapasiteli büyükba  ve küçükba  besi tesisleri,

9.15- Bitkisel liflerden sicim, halat, has r vb. üretim tesisleri,
9.16- Oto bak m ve servis istasyonlar ,
9.17- Dü me, fermuar, emsiye vb. üretim tesisleri,
9.18- Kibrit fabrikalar ,
9.19- Gaz maskesi üretim tesisleri,
9.20- Kur unkalem fabrikalar ,
9.21- Tütün i leme ve sigara fabrikalar ,
9.22- Nüfusu 50.000 ve üzerinde olan yerle im birimlerine ait at k su ar tma tesisleri ile istihdam kapasitesi 20.000

ve üzerinde olan ihtisas ve karma organize sanayi bölgelerine ait at k su ar tma tesisleri.
C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYR SIHHÎ MÜESSESELER
1- ENERJ  SANAY
Akü tamir yerleri,
2- METALURJ  VE MAK NE SANAY
2.1- 50 HP'den az motor gücü kullanan veya motor kullanmaks n iptidai usullerle çal an her nevi elektromekanik,

elektromanyetik yöntemle madeni e ya imal, i leme, montaj ve tamir atölyeleri,
2.2- Harf dökümü yapmayan ve 20 HP'den az motor gücü kullanan matbaalar ve bask  yerleri.
3- MADEN SANAY
3.1- aat malzemeleri depo ve sat  yerleri,
3.2- S rl , s rs z, çanak, çömlek, küp ve benzeri toprak mamulleri üretim yerleri,
3.3- Çini atölyeleri,
3.4- Çak l, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanmaks n yap , yal m, dö eme vb.

malzeme imal yerleri,



4- K MYA SANAY
4.1- Saf su ve asitli su üretim yerleri,
4.2- Foto raf filmi renklendirme ve boyama yerleri,
4.3- Kolonya ve benzeri tuvalet malzemeleri üretim yerleri,
4.4- Zirai mücadele ilaçlar , insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin perakende sat  yerleri,
4.5- Kuru temizleme yerleri,
4.6- Halk sa  koruma amaçl  ha ere ile mücadele için kurulan ticari i yerleri.
5-PETROK MYA SANAY
5.1- 8 m3 den az kapasitede f 2 ve s f 3-A s lar n depoland  motorin sat  istasyonlar ,
5.2- Film halindeki plastikten naylon torba ve benzeri e ya yapan yerler,
5.3- 250 kg’dan dü ük kapasitedeki perakende s la lm  petrol gaz  tüp sat  yerleri.
6- GIDA MADDELER , ÇK LER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAY
6.1- Un ve bulgur de irmenleri,
6.2- Tarhana vb. imal yerleri ,
6.3- Boza üretim yerleri,
6.4- 1 ton / günden dü ük kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,
6.5- Tuz ö ütme yerleri,
6.6- Günlük olarak 1.000 kg’dan az eker veya eker erbetinden ekerli maddeler vs. üreten yerler,
6.7- Tah l, baharat, bakliyat ve g da vb. ambalajlama yerleri,
6.8- 75 kg / saat den dü ük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve kuruyemi  haz rlama yerleri,
6.9- Karbonat ve kabartma tozu üretim ve ambalajlama yerleri,
6.10- Hamur, yufka, bazlama, simit, po aça, kaday f, mant , pasta, börek ve benzeri unlu mamullerin üretim yerleri,
6.11- Kapasitesi 1 ton / günden az olan dondurma imal yerleri,
6.12- Dondurma külah  üretim yerleri
6.13- 10 HP’den az motor gücü kullanan bal k temizleme (k lç k ay klama) tesisleri ve so uk hava depolar ,
6.14- Süt depolama ve so utma yerleri,
6.15- Haz r preparatlardan kar larak içecek yap lan yerler,
6.16- G da katk  maddesi paketleme yerleri,
6.17- D ar ya servis yaparak günde 500 adet/ki i den az yemek üretimi yapan yerler,
6.18- Sanayi bölgeleri ile mesken amac yla kullan lmayan müstakil binalarda kurulan, süper, hiper, gross, mega

marketlerin bünyesinde, kendi mü terilerine sat  yapmak ve i yerinin bütünlü ünden duvar, bölme, bölüm vb. ekilde
ayr lm  bir ekilde üretim yap lan, elektrik enerjisi kullan larak ekmek ve ekmek çe itleri üreten i yerleri,

6.19- Günlük üretimi 500 kg/gün ve 500/günden az olan ekmek, sade pide ve ekmek çe itleri üreten yerler,
6.20- Mekanik olarak ve s zd rma yolu ile ya  imal yerleri ile 25 ton/y l kapasiteden az bitkisel ve hayvansal ya

depolama ve dolum yerleri
6.21- r çerezi üretim tesisleri,
6.22- 500 kg/gün ve alt nda kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri,
6.23-Yumurta paketleme yerleri,
6.24- 500 kg/gün alt nda kapasitedeki ha ha  ö ütme ve ezme tesisi,
6.25- 500 kg/gün alt nda kapasitedeki fermente g da (tur u, algam, sirke vb.) ürünleri üreten tesisler,
6.26- 500 kg/gün alt nda kapasitedeki çay paketleme tesisi,
6.27- Et parçalama ve mamul madde üretim tesisi.
7-TEKST L SANAY
7.1- apka ve keçe imal yerleri,
7.2- 50 HP'den az motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeler ile i lenmi  deriden e ya imal eden yerler,
7.3- Bez ve benzeri dokumaya bask  yap lan yerler,
7.4- lenmi  veya kurutulmu  deri depolar ,
7.5- Mamul süngerden e ya imal yeri.
8-D ERLER
8.1- Ka ttan çe itli k rtasiye malzemesinin yap ld  yerler,
8.2- 25 tondan az odun ve kömür bulunduran veya 5 HP gücünden az muharrik kuvvet kullanan odun ve kömür

depolar ,
8.3- Hal , elbise ve çama r y kama ve temizleme yerleri,
8.4- 50 HP gücünden az motor gücü kullanan veya motor kullanmaks n iptidai usullerle çal lan her nevi a aç

ya imal, i leme ve tamir yerleri
8.5- Tiftik, hububat, pamuk, yapa  vb. depolar,
8.6- Kuru kemik, boynuz, fildi i gibi hayvani malzemenin mekanik usul ve vas talarla i lendi i yerler,
8.7- Peruk ve suni çiçek yap m yeri,
8.8 -Termal su kullanan hamamlar,
8.9- Otomobil y kama tesisleri,
8.10-Oto lastik tamir atölyeleri,
8.11- Mobilya ve oto dö eme atölyeleri,
8.12- 50 HP'den az motor gücü kullanan ve i lenmi  deriden e ya imal eden yerler,
8.13- Bir üretim periyodunda 500-20.000 adet aras  tavuk, 500-30.000 adet aras  piliç veya e  de eri di er kanatl

kapasitedeki tavuk veya piliç yeti tirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 10-1.000 adet aras  domuz besi çiftlikleri ve 5-300 ba  aras
di i domuz üretim çiftlikleri, 20 - 500 adet aras  büyükba  ve 100-1.000 adet aras  kapasitedeki küçükba  ve büyükba  besi
tesisleri.




