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İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE  

DEĞİŞİKLİK YAPILDI 
 

ÖZET : 

 

İlgili mevzuat bölümünde belirtilen tebliğe istinaden, iş güvenliği 

yasalarının gerekliliklerini yerine getirilmesinde ve bazı istihdam 

teşviklerinde önem arz eden 26.12.2012 tarihli 28509 sayılı Resmi 

Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliğine 

İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde kullanılan sınıflamada, aşağıda 

ayrıntıları belirtilen bazı tanımlar güncellenmiş, yeni tanımlara ilişkin 

kodlar eklenmiş, güncelliğini yitiren tanımlar listeden çıkarılmıştır. 

 
 

 

 

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

26.12.2012 tarihli 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve 

Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

 

1) “10.89.01 kodlu Hazır çorba (geleneksel ve yöresel olarak imal edilenler dahil) ile hazır 

et suyu, balık suyu, tavuk suyu ve konsantrelerinin imalatı” nacenin tehlike sınıfı “az 

tehlikeli” olarak  değiştirilmiştir. 

 

2) Aşağıda tanımları belirtilen; 

— “23.20.18 kodlu Ateşe dayanıklı çimento, çamur, harç, beton vb. imalatı “, 

— “47.22.01 kodlu Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti 

(sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil)” , 

— “81.22.01 kodlu Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri (binaların dışı, 

pencere, baca, fırın, kalorifer kazanı, havalandırma kanalı, egzoz ünitesi, sanayi 

makinesi temizliği vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri)” , 

— “91.02.01 kodlu Müzelerin faaliyetleri”, 

nace kodları işyeri tehlike sınıfları listesinden çıkarılmıştır. 
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3) Aşağıdaki tabloda belirtilen naceler ise İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike 

Sınıfları Tebliğine eklenmiştir. 

 

 

NACE 

Rev.2_Altılı 

Kod 

NACE Rev.2_Altılı Tanım 
Tehlike 

Sınıfı 

23.20.19 Ateşe dayanıklı çimento imalatı Çok Tehlikeli 

23.20.20 Ateşe dayanıklı çamur, harç, beton vb. imalatı Çok Tehlikeli 

47.22.05 

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et (av ve kümes 

hayvanı etleri dahil) perakende ticareti (kasapların faaliyetleri 

dahil) 

Tehlikeli 

47.22.06 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda sakatat perakende 

ticareti 
Tehlikeli 

81.22.03 
Nesne veya binaların (ameliyathaneler vb.) sterilizasyonu 

faaliyetleri 
Çok Tehlikeli 

81.22.99 

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bina ve endüstriyel temizlik 

faaliyetleri (binaların dışı, pencere, baca, fırın, kalorifer kazanı, 

havalandırma kanalı, egzoz ünitesi, sanayi makinesi temizliği vb. 

uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri) (sterilizasyon faaliyetleri hariç) 

Çok Tehlikeli 

91.02.02 
Müzelerin faaliyetleri (müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer alan 

eserlerin konservasyonu faaliyetleri hariç) 
Az Tehlikeli 

91.02.03 
Müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer alan eserlerin 

konservasyonu faaliyetleri 
Çok Tehlikeli 
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Nace kodları ve tehlike sınıflarındaki değişiklikler, Sosyal Güvenlik Kurumuna 

ödeyeceğiniz prim miktarını etkilemese de, iş güvenliği yasalarının gerekliliklerini yerine 

getirilmesinde ve bazı istihdam teşviklerinde önem arz etmektedir. Bu nedenle işyerinde 

yapılan işin uygun nace kodu ve tehlike sınıfında tanımlandığına dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Güncel nace kodu listesi ekte sunulmuştur. 

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

“İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ” tam metni…>>> 

 

 

İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi (Güncel Nace Kodu Listesi)…>>> 

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17610
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17610
https://www.turmob.org.tr/Mevzuat/PDF/17613

