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TAMİM
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden:
Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 270 inci maddesi
mucibince iktisat Vekâletinin de mütalâası alına
rak Vekâletimizce tadilen tanzim edilen
gayri sıhhi müesseselerin sınıf
larını gösterir liste
ÖZÜ :
Gayrı sıhhi müesseseler hakkında.

A. Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler :

1 — Mezbahalar ve soğutma tesisatı olmıyan bağırsak, et ve sakatat
işleme yerleri ve depoları.
2 — İspirto ve ekmek mayası fabrikaları;
3 — Hayvani ve nebati uzvi maddeler ve süprüntii biriktirme yer
leri, depoları, yakma fırınları ve işleme yerleri, kemik yakma, sızdırma
ve kaynatma yerleri ve çöplerden ayıklanma paçavra, kâğıt ve diğer ne
bati ve hayvani aksamın depo ve işleme yerleriyle yaş ve taze deri kurut
ma ve tuzlama yerleri.
4 — Dumanı özel düzenlerle gideren bacası olmıyan termik elektrik
santralları, hava gazı, kok ve katran fabrikaları (kömür ocaklarının dı
şında).
5 — Çıkarıldıkları ocaklardan başka verlerde maden cevheri kı
zartma ve eritme yerleri.
6 — Açık ateşle yağ eritme ve eritilerek yağ karıştırma ve sıcak
yağ usulünde muşamba imali yer ve atelyeleri.
7 — Debagat yerleri, sepicilik, deri ve tutkal fabrika ve atelyeleri.
8 — Bütün tuğla, kiremit, kireç, su kireci, alçı imal ve istihsal edi
len ocak ve imalâthanelerle fabrika mahiyetinde faaliyette bulunan alçı
ve kireç değirmenleri ve alelûmum çimento fabrikaları ve değirmen ve
atelyeleri.
9 — Büyük odun, maden kömürü ve kok depoları. (Büyüklükleri
İktisat ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletleri tarafından, mutahassıs
raporuna göre. tâyin ve tesbit olunur.)
10 — Ham petrol, şistler, bitümlüler ve sair madenî yağlar işliyen
ve rafine eden yerler ve asfalt fabrika ve atelyeleri.
11 — Çok gürültü yapan büyük çekiçlerle ve şahmerdanlarla döğme, perçinleme, sökme işleri yapılan her nevi madenî eşya imal ve tamir
atelyeleri ile içinde en az 5 aded madenî eşya imal veya tamirine mütaallik mihaniki tezgâhlar bulunan madenî eşya imal ve tamir fabrika
ve atelyeleri ve aynı mahiyetteki garajlar.
ıl2 — Dökme sahasının (Ocak, kum hazırlama, kurutma temizleme
ve maça yerlerinin) büyüklüğü 100 metre kareyi aşan demir döküm ve
büyüklüğü ne olursa olsun her nevi sarı döküm fabrika ve atelyeleri.
13 — Sellüloz, sellüloit, saman kâğıdı ve alüminyum kâğıdı fabrika
ve atelyeleri.
14 — Gliserin, yağ hamızları, hamızı kibrit, klor, klorkalk, hamızı
klorma, südkostik, mayi asetilen, sentetik benzin, sunî toz gübre benzeri
kimya maddeleri fabrika ve atelyeleri.
15 — Harf döküm yerlerinden gayrı her nevi kurşun, kalay ve çinko
fabrika ve atelyeleriyle emaye eşya fabrika ve atelyeleri.
16 — İkinci ve üçüncü sınıf müesseselerden oldukları halde bulun
dukları yerler, yapılışları, birbirine yakınlıkları veyahut sayıları bakı
mından İktisat ve Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletlerinin müşterek
mütalâalariyle bu sınıfa alınacak toplu müessese ve depolar.
B. İkinci sınıf gayri sıhhi müesseseler :

1 — Nişasta ve dekstrin (Kola) fabrika ve atelyeleri.
2 — Halı yıkama ve dövme yerleri, boyama yerleri ve çamaşırha
neler.
3 — Bağırsaklardan tel imali, tabaklanmış derileri tuzlama yerleri,
kuru deri, tiftik ve yapağı ve tuzlanmış, temizlenmiş bağırsak depoları.

4 — Memleketin muhtelif yerlerinde mamul bir halde kapalı kap
lar içerisinde gelen bağırsakların kalitesinin tâyini suretiyle tasnifi için
basit bir muayeneye tâbi tutulduğu bağırsak depoları.
5 — Dumanı özel düzenlerle gideren bacalı termik elektrik santral
ları, hava gazı, kok ve katran fabrikaları.
6 — Su bentleri.
7 — Buhar tesisatiyle yağ eritme ve eritilerek yağ karıştırma yer
leri.
8 — Perakendecilerin küçük ispirto, benzin, eter ve sellüloit gibi
kolay yanıcı ve patlayıcı maddeler depoları.
9 — Perakendecilerin küçük odun, maden kömürü ve kok depoları.
10 — Galvanizleme atelyeleri.
11 — Balıkhaneler, balık tuzlama ve işleme yerleri, balık konser
vesi fabrika ve atelyeleri.
12 — Cam. billur, ayna imal ve işleme fabrika ve atelyeleri.
13 — Sunî yün fabrika ve atelyeleri.
14 — Tereyağı, peynir, süt tozu ive konserve sütü fabrikaları ve
atelyeleri.
15 — Hayvani ve nebati yağ tasir ve tasfiye (rafine) yerleri.
16 — Frigorifik tesisatı olan sakatat işleme yerleri ve pastırma,
sucuk ve sair et konservesi imal eden fabrika ve atelyelerle bunların
depoları.
17 — Soğuk yağ usûlünde muşamba bez ve linoleutm imali atelye
leri.
18 — Kauçuk eşya ve vülkanizasyon fabrika ve atelyeleri.
19 — Dökme sahasının (ocak, kum hazırlama, temizleme, Kurut
ma ve maça yerlerinin) büyüklüğü 100 metre kareden az olan (Kurşun
ve sarı döküm yerlerinden başka) her nevi döküm yerleri.
20 — Sabun, mum ve balmumu ihzar ve imal fabrika ve atelyeleri
21 — Fabrika Ve atölyelerden bakiye kalan bez, kumaş ve kâğıt par
çaları depoları.
22 — Un, ekmek ve çeltik fabrikaları.
23 — Madenî boya, cilâ vernik fabrika ve atelyeleri.
24' — Oksijen ve karbon gazı gibi gazler imal eden fabrika ve
atelyelerle bunların depoları.
25 — Basım yerleri ve harf döküm yerleri.
26 — Meyve ve sepze ihzarı ve konserve fabrika ve atelyeleri.
27 — Tütün ihzar yerleri ve sigara fa'brilka ve atelyeleri.
28 — Ağaç ihzar (ziftleme ve kaynatma) ve işleme fabrika ve
atelyeleri.
29 — Bitümlü karton fabrika ve atelyeleri, asfalt ve zift eritme ve
kaynatma yerleri.
30 — Kürk ve saraç eşyası fabrika, ve atelyeleri.
31 — Pamuk ihzar fabrika ve atelyeleri.
32 — Yün, kıl, tiftik, kuş tüyü ve benzerleri yıkama ve ihzar fab
rika ve atelyeleri.
33 — Yün ve pamuk iplik ve ipek çekme fabrika ve atelyeleri.
34 — Bira, Malt fabrikaları.
35 — Şerbetçi otu kızartma yerleri.
36 — Müçük alçı. kireç, tebeşir değirmenleriyle mozayık ve mermer
imalâthaneleri.
37 — Taş toprak, kum, çakıl ve kerpiç ihraç ve istihsal ve imal
yerleri.
38 — A sınıfının 11 inci maddesinin şümulü haricinde kalan küçük
madenî eşya imal ve tamir atelyeleriyle polisaj, nikelaj, kromaj. kalay
cılık atelyeleri.
39 — Tesisatında ve işletme usullerinde yapılan teknik yenilikler
ve alınan tedbirler veya muharrik kuıvıvet veyahut iptidai madde ve iş
letme malzemesinde yapılan değişiklikler bakımlarından iktisat ve Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâletlerinin müşterek mütalâalariyle bu sınıfa
alınacak birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler.
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7 — ispirtolu içkiler, gazoz, soda ve sirke fabrika ve atelyeleri.

C. Üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseseler :

1 — Kahve kavuran yerleri
2 — Fötr şapka ve keçe imali atelyeleri.
3 — Fırça imali atelyleri.
4 — Turşu imali atelyeleri.
5 — 'Nebati ve hayvanı yağ ve peynir depoları.
6 — Sırlı, sırsız çanak, çömlek, desti (bardak, küp ve benzeri top
rak tmamulâtı ve çini fabrika Ve atelyleri.

8 — Ciltçilik atelyeleri.
9 — Kuyumculuk ve mümasili küçük mikyasta işlere münhasır bu
lunan pota ile altın ve gümüş eriten ufak hacimdeki seyyar ocaklar.
10 — Prina yağı fabrika ve imalâthaneleri.
11 — Tarak ve sair masnu maddeler yapmak üzere mihaniki usûl
ve vasıtalarla kuru kemik, 'boynuz, fildişi ve mümasili hayvani maddeler
işliyen imalâthaneler.

TEBLİĞ
Orman Umum Müdürlüğü 8 numaralı Orman Tahdit Komisyonu
Reisliğinden :
Tahdit icmal zabıtnamesi
3116 sayılı Orman Kanununun beşinci maddesi ahkâmı dairesinde
teşekkül ve vazifesine başlayan komisyonumuz Antalya'nın Merkez Ka
zasına bağlı Dağ Nahiyesinin Mellidağ Köyü hudutları dahilinde bu
lunan ormanların tahdidine.
1 — ıBedemle Köyü ile Mellidağ Köyünün hudut kavuşağmda şose
üzerinde 2833 numaralı Çömüşük Sarnıcı mevkiinden başlanarak şimali
şarki takiben sağ taraf şose sol taraf Kadındağ ormanı olarak Harmanyeri mevkiindeki 2840 numaralı rasat noktasına buradan aynı istikameti
takiben Kadmdağdibi, Hüseyin evi dibi, Kayrakyurt, Kayrakdibi, Olkze
deresi tepesi, dibi, Arpalık Taşlıtarla, Arpalık Kayınmaltı, Divarlararası,
Mehmet evi üstündeki taş Karataş, mevkilerinden geçilerek Asartaş mev
kiindeki 2853 numaralı rasat noktasına gelinerek işbu rasat hatlarının
solunda kalan Kabaktepe - Yusufuçtu - Kadındağ ormanı Devlet namına
tahdit edilmiştir.
2 — Bademağacı Köyü ile Mellidağ Köyü hudut kavşağında Kemersarnıcı mevkiinde 3102 numaralı rasat noktasından başlanarak şimali
şarkiyi takiben sağ taraf köy arazisi sol taraf Kızılcaağaçdağ - Kabak kuyusu ormanı olarak Kemerburnu köşesi, Kemer kıyısı, Mahmut efen
di burnu, Sadik'ın yurdu, buradan şimali takiben Baykuştaşı, Mehmet
Gökçe tarlası, Göz mevkilerinden geçilerek Aykırıyol mevkiindeki 3114
numaralı rasat noktasına gelinip Bademağacı Mellidağ Burdur Vilâyet
hudutları kavşağında Sivrisoğanh mevkiindeki 3050 numaralı rasat nok
tasından başlanarak cenubu şarkiyi takiben sol taraf Burdur Vilâyeti Bu
cak Kaza ormanları sağ aynı orman olarak Kömürlü Gediği, Payamh
Gediği, mevkiine gelinerek buradan sağ taraf Çakraz Mahallesi arazileri
sol taraf Burdur Vilâyet hudut ve ormanları olarak Payamlitaş dibi,
Gözlektepesi, Küçük Gözlek, Şamlıtarla, ve şimali takiben Deliktaş Yerbardağı mevkilerinden geçilerek Aktopraklı gediği mevkiindeki 3228 nu
maralı rasat noktasına vasıl. Buradan sağ taraf aynı arazi sol Karaekse
sıra ormanları olarak cenubu garbiyi takiben Gözlek, Hacı evi altı, Çakrazçelik yolu mevkilerinden geçilip aynı mevkideki 3233 numaralı rasat
noktasına vasıl. Buradan garbi şimaliyi takiben sağ KızıLcaağaçdağı - Ka
bakkuyusu ormanı sol taraf Karaekse sıra ormanları olarak Kaplanca
tepesi, Aykırıyol başı mevkilerinden geçilerek Aykırı yol dibi mevkiin
deki 3114 numaralı rasat noktasına gelinerek işbu rasat hatlarının sağın
da kalan Kızılcaağaç dağı Kabakkuyusu ormanı Devlet namına tahdit
olunmuştur.
3 — Mellidağ Köyü ile Kovanlık Köyü hudutları kavşağında Karasakal mevkiindeki 3252 numaralı rasat noktasından başlanarak şimali
garbiyi takiben sağ taraf Karaekse sıra ormanı sol taraf Inpınar ormanı
olarak Döşeme yolu Yükçukuru boğazı mevkiindeki 3272 numaralı. Bu
radan Devekaşamağı, Deveci alanı, Topsarnıç, cenubu garbiyi takiben
sağ taraf köy arazisi sol Inpmar ormanı olarak Ilmelibük, Ilmelik köşesi
Ilmelik burnu, cenubu takiben Kıraç, Tahir'in Kıraç, Mehmet Gökçe
tarlası cenubu, Çağıllı Yurtaltı, Katrancı Tepesi dibi, Cığıl Gediği, Zey
bek Hüseyin tarlası başı, Katrancı Tepesi batısı dibi, Gök Alan, Akdere
ağzı, Taşlı burun, Akdere boğazı, Günek yeri, Aykırı yol, Taşlı Burun
köşesi, Taşlı Burun, Gözlek tepesi burnu Gözlek tepesi, Mercimek eteği,
Yüksek yurt burnu, Yüksek yurt, Dik yol, Gökkaya dibi, Gök kaya bur
nu, Antalya Burdur şosesi üzerinde 46 kilometre, mevkilerinden geçile

rek Çömüşük Sahrıncı mevkiindeki 2833 numaralı rasat noktasına vasıl.
Buradan cenubu şarki istikametini takiben sol taraf Inpmar ormanı sağ
taraf Kadındağ ormanı olarak Kadındağ dibi, Eski yol, Boğazağzı, kara
kol önü, şose kenarı, Kaklık, Kızıl dere ağzı, Anahtar dibi, Kömür ocağı,
şose kenarı, akkaya dibi, Dalyan köprüsü üstü, şose kenarı mevkilerinden
geçilerek şose kenarı mevkiinde 2820 numaralı rasat noktasına gelinerek
işbu rasat hatlarının çevrelediği Inpmar ormanı Devlet namına tahdit
edilmiştir.
4 — Düldülizi mevkiindeki 3371 numaralı rasat noktasından şimali
garbiyi takiben sol taraf Inpınar Devlet ormanı sağ taraf Karaekse sıra
ormanı olarak Karasakal sarnıcı, Yükçukuru boğazı, Devekaşanağı, Devecialan, Döşemeyolu Topsarnıç mevkilerinden geçip buradan şimali
takiben sol taraf Mellidağ köy arazileri sağ taraf aynı orman olarak
Dereninağzı, Çukuryurt, Aykırıyol mevkilerinden geçilip buradan sol
Kızılcaağaç dağ ormanı sol aynı orman olarak Aykırıyol başı, Kaplanca
tepesi, Çakraz Çevlik' yolu ve sol Çakraz Mahallesi olarak Hacı evi
altı.Gözlek, Aktopraklı gediği, Dibi mevkilerinden geçilip şarka dönerek
sol Burdur vilâyet ormanları sağ aynı orman olarak Sırlıgediği, Çobançalıştığı, Ergenliorbuk tepesi, Güllügedik tepesi. Zoyfa tepesi, mevkile
rinden geçilerek Kaklı güneyyurt tepesi mevkiindeki 3246 numaralı rasat
noktasına gelinerek işbu rasat hatlarının çevrelediği Karaekse sıra or
manının cenup, garp ve şimal hudutları devlet namına tahdit edilmiştir.
A - Bademağacı köyü ormanlarını tahdidinde tahdit olunan Kapaktepe - Yusufuçtu - Kaddındağ ormanının şimal şark hududunu teşkil
eden mezkûr orman dâhilinde Düğer ovası mevkiinde 3.200 hektar vüsa
tinde bir kıt'a tarlaya ibraz olunan tapu senedine binaen sahibi lehine
tahdit olunmuştur.
B - Şimalen Sivrisoğanh burnu, Kömürlü gediği, Payamh gediği,
Sırlı gediği, sarkan Sırlı gediği, Kaplanca tepesi, Aykırı yol, cenuben
Aykırı yol, Göz, Mahmutefendi burnu, Kemerburnu Akkanların sarnıç
burnu, Musluk burnu sarnıcı. Garben Muslukburnu sarnıcı, Düden, Top
çu mevkii, Orbuk burnu, Çürükin burnu, Kızılbucak, Sivridibi hudutları
ile mahdut ve pırnal basit baltalık halinde olan Kızılcaağaç dağ-Kabakkuyusu Devlet ormanı dâhilinde.
Kızılcaağaç çukuru mevkiinde 17.850 hektar vüsatinde Yukarıat öl
düğü mevkiinde 2.000 hektar vüsatinde bir kıta tarla, Kabakkuyusu mev
kiinde 3.700 hektar vüsatinde bir kıta tarla, Çamlıyurt mevkiinde, 10.700
hektar ceman dört kıta arla ve Çakraz mevkiinde köy camiasına dâhil
85.500 hektar vüsatinde arazi zirai vaziyetlerine binaen (mülkiyetlerini
tevsik edecek vesaik ibraz edilmediğinden) tesbit edilmiştir.
Çakraz mevkiindeki tesbit olunan kısımda sahibi bulunduğu tarlaya
ibraz olunan iki kıt'a tapu snedine binaen işbu arazi sahibi Hacı Topbaş
lehine tahdit olunmuştur.
Mezkûr orman dâhilinde Kemergediği mevkiinde Ahmet Ata'ya ait
iki kıt'a tarla, Yerbardağı mevkiinde Bucaklı Hüseyin Ali'ye ait l?ir
kıt'a ceman üç kıta tarla ormandan yakın zamanda açılma, ziraate gayri
salih ve tasarruf vesikası ibraz olunmadığından Devlet lehine tahdit
olunmuşlardır.
C - Mezkûr köy hudutları dahilindeki İnpmar Devlet ormanının
bu köy dâhilinde kalan şimal ve garp hudutları: şimalen döşeme yolu
üzerinde Karasakal sahrıncı, Düşeme yolu Top sahrınç, Üstünaz Mahal
lesi, Hafızpaşa Mellidağ köyü, garben: Mellidağ Köyü, Çömüşük sah
rıncı, Beldibi, Dalyan Köprüsü Ustü ile mahdut Pırnal, Sandal, teşbih
ve sair şuceyratı ihtiva eder.
Mezkûr orman dâhilinde Beldibi mevkiinde Mezarlıtarla namiyle
anılan 1,0000 hektar vüsatinde bir kıta tarla aynı mevkide Ortaalan na-

