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BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
(Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )
Amaç
MADDE 1– Bu Yönetmeliğin amacı; Kuşadası Belediyesi sınırları dâhilinde halkın
sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya, Belediye tarafından sunulan
hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, yerel hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli
sunulmasına yönelik belediye emir ve yasaklarını uygulamaktır.
Kapsam
MADDE 2– Bu Yönetmeliğin hükümleri, Kuşadası Belediyesi sınırları dâhilindeki
tüm gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.madde ve
fıkraları ile aynı kanunun 51.maddesi, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği, 1608 sayılı Kanunun 5728 sayılı
kanunla değişik 1.maddesi ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer
Kanunlar.
BELEDİYE ZABITASININ UYGULAMADAKİ HUKUKİ DAYANAKLARI:
MADDE 4.
1. 2709 Sayılı T.C. Anayasası.
2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu.
3. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu.
4. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.

5. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.
6. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu.
7. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu.
8. 3194 Sayılı İmar Kanunu.
9. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu.
10. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu.
11. 2872 Sayılı Çevre Kanunu.
12. 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun.
13. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu.
14. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun.
15. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve
27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda
ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve
Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında
Yönetmelik.
16. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
17. 831–2659 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun.
18. 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve
Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun.

19. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu.
20. 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu.
21. 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi
Hakkında Kanun.
22. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.
23. 2985 Sayılı Toplu konut Kanunu.
24. 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu.
25. 3434 Sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından Belediyelerce ve Köy İdarelerince
Alınacak Resim Hakkında Kanun.
26. 4109 Sayılı Asker Ailelerine Yardım Hakkında Kanun.
27. 6183 Sayılı Amma Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun.
28. 3473 Sayılı Muhafazasına gerek Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok
edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanun.
29. 6831 Sayılı Orman Kanunu.
30. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu.
31. 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu.
32. 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun.
33. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu.

34. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.
35. 3366–3290–2981 Sayılı İmar, Gecekondu Mevzuatlarına Aykırı Yapılan
Uygulamalar Hakkındaki Kanunlar.
36. 4857 Sayılı İş Kanunu.
37. 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun.
38. 2893 Sayılı Bayrak Kanunu.
39. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu.
40. 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanunu.
41. 552 Sayılı Yaş Sebze ve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri
Hakkında K.H.K.
42. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu.
43. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu.
44. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
yapılacak Yardımlara Dair Kanun.
45. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.
46. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu.
47. 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
48. 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun.

Buna göre;
a) Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin
verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket
edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri
işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci
maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar
verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.
b) Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını
da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları
yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine
getirilir.”
c) Bu madde hükümleri, ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde
uygulanır.” (08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı R.G. de yayımlanan 5728 sayılı
Kanunla değişik 1608 Sayılı Kanun, Madde 1,2)
49. 11.04. 2007 tarih ve 26490 Sayılı Zabıta Yönetmeliği
50. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan 31.07.2006
Tarih ve 25245 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya
İlişkin Yönetmelik.
51. 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik.
52. 08.01.2005 Tarih ve 25694 Sayılı Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim
Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik.
53. 19.04.2005 Tarih ve 25791 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Bitkisel Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği.
54. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliği.
55. 01.05.2001 Tarih ve 24389 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.03.2001
Tarih ve 2001/1 Karar Nolu Mersin Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı.
56. 11/1/1974 Tarih ve 14765 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği Tüzüğü.

57. 18/10/1952 Tarih ve 8236 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda Maddeleri
Tüzüğü.
58. Kuşadası Belediye Meclisinin 28.10.1999 tarih ve 6/1 karar nolu Kamuya Açık
Alanlarda İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliği
59. Kuşadası Belediyesi Pazaryeri Yönergesi.
60. Belediyemiz sınırları dâhilinde, halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini
sağlamaya yönelik olarak çıkarılan bu Yönetmeliğin emir, yasak ve
lüzumlarını yerine getirmeyenler hakkında; yukarıda belirtilen Kanunlar,
K.H.K’ler, Yönetmelikler, Genelgeler, İl İdare Kurulu ve Belediye karar
organları tarafından alınmış kararlar, emir ve yasaklar doğrultusunda yasal
işlem uygulanır.
61. Uygulanan cezalar, her yıl yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır.
62. Kuşadası Belediyesi sınırları içinde bulunan herkes yönetmelikte yazılı emir ve
yasaklara uymak zorundadır.
63. Zabıtaların görev ve yetki alanlarında işlenen kabahatler karşılığında görevli
memura zorluk çıkarmak ve mukavemet kullanmak yasaktır. Ceza yazılmakla
beraber gerektiğinde adli makamlara tutanaklarla sevk edilir.

Tanımlar
MADDE 5- Bu Yönetmelikte geçen,
Belediye
: Kuşadası Belediyesi'ni
Belediye Başkanı
: Kuşadası Belediye Başkanı'nı
Belediye Meclisi
: Kuşadası Belediye Meclisi'ni
Belediye Encümeni
: Kuşadası Belediye Encümeni'ni
Belediye Zabıtası
: Kuşadası Belediye Zabıtası'nı
Belediye Zabıta Personeli
: Kuşadası Belediye Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri,
Zabıta Komiseri ve Zabıta Memurlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
(Emir ve Yasaklar, Denetim, İdari Cezalar)
A) HUZUR-NİZAM-İNTİZAM VE SAĞLIK İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR
MADDE 6- Belediye Meclisinin ve Encümeninin kararlarının tespit ettiği emir ve
yasaklarına herkes uymak zorundadır.
MADDE 7– Her türlü Belediye mallarına zarar vermek yasaktır. Belediye mallarına
zarar veren reşit olmayan çocukların velileri sorumludur.
MADDE 8- İşyerinin ön kısmına işçisini çıkartmak, yüksek sesle çığırtkanlık
yaptırmak, müşteriye tercih hakkı bırakmayacak şekilde hareketlerde bulunmak, kart
dağıtmak yasaktır.
MADDE 9- Umumun yararlandığı yerlerde top oynamak, kızakla kaymak, kay kay
vb. Gibi aletleri kullanmak ve motorlu araçlarla gereksiz yere patenaj yapmak
topluma rahatsızlık vermek yasaktır.
MADDE 10- Genel bahçelerde, parklarda çimen ve çiçekler üzerinde yürümek,
oturmak suretiyle her türlü her türlü şekilde zarar vermek ile ağaçları kırmak ve
kesmek yasaktır.
MADDE 11– Park içlerinde Belediyemizce alınacak kararlar doğrultusunda
halkımıza rahatsızlık verecek şekilde motorlu veya motorsuz vasıtaları kullanmak ve
kullandırmak yasaktır.
MADDE 12- Apartman ve işyerlerinin ortak kullanım alanlarında bulunan ağaçların
kesilmesi veya kaldırılması izne tabidir. Yönetici karar defterine işlenen karar ile
Belediyeye müracaat edilir. Uygun görülür ise Belediye Parkbahçe Müdürlüğü
tarafından kesilir. İzinsiz kesilen veya kaldırılan her ağaç için Park ve Bahçeler
Müdürlüğünün raporu doğrultusunda idari para cezası uygulanır.
MADDE 13- Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan
gerçek kişiler ile, bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi
halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye idari para cezesı uygulanır.
MADDE 14- Caddeler, sokaklar, yaya yolları, meydanlar, alt ve üst geçitler hiç bir
suretle işgal edilemez.
MADDE 15- Yaya kaldırımlarına ve işyeri önlerine, yol üzerlerine geliş geçişi

engelleyecek şekilde herhangi bir malzeme ( reklam tabelası, çiçeklik, satışa sunulan
malzemeler vb. ) ile işgal edilmesi yasaktır.
MADDE 16- Her türlü işyerinin gündüz veya gece saatlerinde çevreyi rahatsız
edecek şekilde radyo, teyp çalması, bant, kaset, satış yerlerinin ön kısımlarına operlör
koyması, gezici motorlu vasıtalarla oparlör takılarak anons yapılması ile müzikli
yayın yapılması yasaktır.
MADDE 17- Kaldırımlarda ve yollarda oturup tavla oynamak yasaktır.
MADDE 18- İlçe Trafik Komisyonu veya Belediye Trafik Komisyon Kararları
doğrultusunda trafiğe kapalı alanlarda belirlenen giriş-çıkış saatleri dışında motorlu
araç ve motorsikletle girmek yasaktır.
MADDE 19- Hayvan pazarı dışında, hayvan alıp satmak veya satış için herhangi bir
alanda hayvanları bekletmek yasaktır. Şehir içerisinde cadde ve sokaklarda hayvan
oynatmak ve hayvan dövüştürmak yasaktır.
MADDE 20- Yasaklanmış yerlerde at arabası ile trafiğe çıkmak yasaktır. Atların arka
kısmına torba takılması mecburidir.
MADDE 21- Şehir içerisinde ağıl yapıp, hayvan beslemek yasaktır.
MADDE 22– Şehir dahilinde kümes hayvanları, yanlız bahçeli evlerde beslenir.
Kümeslerin binalara bitişik yapılması yasaktır. Kümeslerin sık sık temizlenmesi ve
dezenfekte edilmesi mecburidir. Dışarı salınmamak kaydıyla en çok 10 ( on ) adet
kümes hayvanı veya 20 ( yirmi ) adet güvercin vb. kanatlı hayvan beslenebilir.
Evlerde beslenen güvercinler için her türlü tedbir alınacak olup, çevreye rahatsızlık
verecek şekilde güvercin beslemek yasaktır.
MADDE 23- Sahipli evcil hayvanların ( kedi, köpek vb. ) Veteriner İşleri
Hekimliğinden belgesinin olması ve Belediyeye kayıt yaptırılması zorunludur.
MADDE 24– Sahipli ve sahipsiz hayvanların herhangi bir nedenle ölümü halinde
Veteriner Hekimliğinin bilgisi dahilinde Belediyemizin oluşturacağı hayvan
mezarlığına defnedilmesi zorunludur.
MADDE 25– Mezbaha harici hayvan kesmek yasaktır. Mezbaha damgası olmayan
ve durumlarından şüphe edilen etler, müsadere edilir. Sakıncalı olanlar Belediye
Veteriner Hekimin kontrolünde İlçe Tarım Müdürlüğü Ekipleri ile beraber imha
edilir.
MADDE 26- 3285 Sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun 66. maddesi gereğine
ilçe dışından gelen etlere ait sağlık raporu bulundurmak zorunludur. Raporu ibraz
edemeyenler hakkında cezai işlem uygulanır.

MADDE 27– İlçe dışındaki mezbahalarda kesimi yapılıp Belediye sınırları içerisine
getirilen etlerden, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince kilogram
üzerinden muayene ve denetleme harcı alınır.
MADDE 28– İlçemiz sınırları içerisinde veya dışarısında mezbaha haricinde kaçak
olarak yapılan kesimlere ait etler müsadere edilerek imha edilir. 2464 Sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu gereğince kilogram üzerinden damgasız kaçak muayene ve
denetleme harcı alınır.
MADDE 29- 3285 Sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu gereğine canlı hayvan
çıkışlarında menşe şehadetnamesi alınması zorunludur.
MADDE 30– İlçemiz sınırları içerisinde bulunan et ve et ürünleri satışı yapan
işyerleri kontrolleri Belediye Veteriner Hekimliğince yürütülür.
MADDE 31- Turistik alanlar, cami avluları ve abidelerin etrafı ile benzeri gibi halkın
gelip geçtiği yerlerde oturma yerleri dışında oturmak, masa, sandalye vs. gibi eşyaları
bırakmak yasaktır.
MADDE 32– Şehir içerisinde her ne sebeple olursa olsun, dilencilik yapmak
yasaktır. Ayrıca sakat ve mağdur durumdaki kişileri dilendirilenler ayrıca
cezalandırılır.
MADDE 33– Boş arsalarda izinsiz olark eğlence alanları oluşturmak ve tesis yapmak
yasaktır.
MADDE 34– Topluman yararlandığı yerlerde balon satanlar, seyyar fotoğrafçılık ile
insan tartı aletleri vs. gibi işler yapacak olanlar, Zabıta Müdürlüğünden çalışma
müsadesi alırlar. Çalışma müsadesi almadan çalışmak ve gösterilen yerlerden başka
yerde faaliyet göstermek, şikayet verecek hareketlerde bulunmak yasaktır. İlgililerin
bu gibi durumlarda çalışma kartları iptal edilir.
MADDE 35- Turistleri her ne şekilde olursa olsun rahatsız etmek yasaktır. (
Kolundan işyerine doğru çekmek, cadde, sokak ve pazaryerlerinde turistin önüne
durmak suretiyle zorlayarak mal satmaya çalışmak )
MADDE 36– Pazaryerlerinde, cadde, sokak ve yaya yolları üzerinde her türlü seyyar
satıcılık yapmak yasaktır. Seyyar saytıcıların malları toplanarak zabıta merkezine
getirilerek kimlik tespiti yapılır ve gerekli cezai işlem uygulanır. El konulan malzeme
müsadereye tabi değilse, mallar sahibine teslim edilir.
MADDE 37– Belediye Zabıta Memurlarının vazifelerini yaptıkları esnada,
görevlerini engelleyecek şekilde karışmak, zorluk çıkartmak, yanlış bilgi vermek ve
asılsız ihbarlarda bulunmak yasaktır. Kimliğini bildirmeyenler, en yakın Polis veya

Zabıta Karakoluna ve muhalefetleri halinde ise zorla götürülürler. Kimliği tespit
olunarak derhal serbest bırakılırlar.
MADDE 38– Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin Kanunlar ve yönetmelikler
çerçevesinde damgalattırılması mecburidir. Damgasız ve hileli tartı kullanan ilgililer
cezalandırılır. Tartı aletleri müsadere edilerek, ilgili birime teslimatı yapılır.
Ambalajlı paket mamüllerde; üzerinde belirtilen gramaj dışında satılan mallar
hakkında gerekli işlemler tanzim edilerek ilgili mercilere bildirilir.
MADDE 39– Belediyemize ait kamuya açık alan üzerindeki pasaj, iş merkezi ve alt
geçit gibi umumi binaların giriş ve koridorlarını merdivenlerini izin almadan
herhangi bir şekilde işgal etmek yasaktır.
MADDE 40– Her işyeri ve müessese sahibi, işyerinin cephesine, cephe boyunca ve
70cm. eninde Belediye Tabela ve Reklam Yönetmeliğine uygun şekilde yatay
vaziyette yola paralel ve tehlike arz etmeyecek şekilde asmaya zorunludur.
MADDE 41– Belediyece tespit edilen yerler dışında hiç bir yere ilan asılamaz ve
yapıştırılamaz.
MADDE 42– Belediyece asılmasına izin verilen reklam bezleri ve benzerlerinin
asılacak binanın cephesine paralel olarak yapışık vaziyette ve belirtilen süreleri
aşmamak kaydıyla asılacaktır.
MADDE 43– Umumi ve resmi binalara, tarihi yerlere, halkın kullanımına açık
umumi tuvaletlere yazı yazmak, pislemek, tuvaletler haricinde cadde ve sokak
aralarına, meydanlara tuvalet ihtiyacını gidermek ve toplum kurallarına uymayan
işleri yapmak yasaktır.
MADDE 44– Sinema, tiyatro, gazino, içkili yerler, kahvehane, bayi, büfe, lokantalar
vs. gibi işyerleri Belediye Encümenince belirlenen kapanış saatlerinde işyerlerini
kapatmak zorundadır.
MADDE 45– Binaların yağmur ve su olukları bir boru ile bina alt seviyesine kadar
indirilip, lüzumlu hallerde yağmur su hattına bağlanacaktır.
MADDE 46- Caddelerde, kaldırım üzerlerinde, yollarda ve işyeri önlerinde araç
yıkamak yasaktır.
MADDE 47– Halka rahatsızlık verecek, tehlike yaratıcı, her türlü parlayıcı ve
patlayıcı madde satılması yasaktır. Bu ve benzeri maddeler satıştan men edilir.
MADDE 48– Her işyerinde yangına karşı önlem almak için yeteri kadar yangın
söndürme cihazının dolu ve vizelerinin yapılmış olması gerekmektedir.

MADDE 49– Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, patlayan ve patlayan
kimyevi maddeler satan işyerleri, ruhsatlarında veya LPG Lisans Yönetmeliğinde
belirtilen miktardan fazlasını bulundurmak yasaktır.
MADDE 50- Bahçe, arsa ve kamuya ait açık alanlar üzerinde tehlike yaratacak
şekilde kontrolsüz ve İtfaiye Müdürlüğü'nden izinsiz ateş yakmak yasaktır.
MADDE 51– Cadde, sokak ve pazar yerlerinde her türlü un ve unlu mamüller, süt ve
süt ürünleri ile gıda üretim izin belgesi bulunmayan gıda maddelerinin açıkta
bulundurulması ve satılması yasaktır.
MADDE 52- Son kullanma tarihi geçmiş mamüllerin satışı yasaktır. Bu gibi mallar
müsadere edilerek gıda kontrolörü raporu ile imha edilir.
MADDE 53- Cadde, sokak ve pazar yerlerinde köfte, döner, kokoreç ve benzeri gıda
maddelerinin açıkta ve seyyar olarak satışı yasaktır.
MADDE 54– Gözle görülür, burunla hissedilir derecede çürümüş, kokmuş veya
kurtlanmış, bozulmuş yiyeceklerin satılması yasaktır. Bu gibi mallar müsadere
edilerek, gıda kontrolörü raporu ile imha edilir.
MADDE 55– Her türlü unlu mamüllerin içerisinde herhangi bir yabancı madde
çıktığında cezai işlem uygulanır. Gerek görülmesi halinde İlçe Tarım Müdürlüğü'ne
de bilgi verilir.
MADDE 56– Sebze bahçelerinin lağım suyu veya atık su ile sulanması yasaktır. İlgili
şahıslar hakkında tutanak tanzim edilerek toprak, su ve bitki analizlerinin yapılması
için Belediye Çevre Sağlığı Müdürlüğüne sevk edilir.
MADDE 57– Tekel bandrolu taşımayan tekel maddeleri satmak yasaktır.
MADDE 58- Şehrin turistik yerlerinde turistleri gezdirmek amacıyla yetkisiz ve
kokartsız rehberlik yapılması yasaktır.
MADDE 59- İlçemiz sınırları içerisinde motorlu veya seyyar araçla izinsiz olarak
hurda malzeme toplamak veya hurdacılık yapmak yasaktır. Uyulmadığı hallerde
hurda malzemelere müsadere edilir, cezai işlem uygulandıktan sonra yasa gereği
malzemeler geri verilir.
MADDE 60- İşyerinde satılan malların üzerlerinde ürünün cinsi, nevi ve fiyatını
gösteren etiketin bulundurulması zorunludur. Uymayanlara 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki Kanunda ön görülen idari para cezaları uygulanır.
B) TEMİZLİK İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR :

MADDE 61- Her işyeri, işyerinin kapsamına uygun şekilde çöp bidonu bulundurması
ve çöplerini bu kutularda muhafaza etmesi zorunludur.
MADDE 62- Her ne suretle olursa olsun çevreyi kirletmek, tükürmek, çöp, kağıt,
meyve artıkları, kuruyemiş kabukları,şişe ve teneke kutu vb. atmak, dökmek yasaktır.
MADDE 63– Sanayi atıkları, inşaat ve tadilat atıkları çöp olarak değerlendirilmez.
Bu tür atıklar, sahipleri tarafından toplanarak kaldırılması gerekmektedir. Çöp
konteynırlarının içine moloz ve bahçe temizleme malzemeleri atılması yasaktır.
MADDE 64– Cadde ve sokaklardaki umumi kanalizasyon giderlerine, pis koku
çıkaran sıvı atık dökülemez. Izgaraların üstü kapatılamaz, kanalizasyon giderleri
açıkta akıtılıp, etrafa pis koku neşretmek yasaktır.
MADDE 65– Taşıma vasıtaları ile özel araçlar, su birikintilerinin oluştuğu yerlerden,
çamurlu ve tozlu yerlerden yavaş bir şekilde geçeceklerdir. Süratli giderek halkın
üzerine çamurlu ve pis suları sıçratmak yasaktır.
MADDE 66– Müesseselerin ve apartmanların yakıt artıkları ( küller, curuflar )
sadece kış aylarında çöp konteynırlarının yanına düzgün bir şekilde bırakılması
gerekmektedir. Çöp konteynırların içine bu tür malzemelerin atılması yasaktır.
MADDE 67- Her ne sebeple olursa olsun, cadde ve sokaklara pis su ( sabunlu,
çamurlu, kireçli vb.) akıtmak yasaktır.
MADDE 68- Temizlik aracı geliş saatine kadar herkes çöpünü ve benzeri şeylerini
naylon poşet içinde ve kapalı kaplar içerisinde muhafaza edecektir. Çöp aracı geçiş
saatleri haricinde cadde ve sokaklara zamansız çöp çıkarmak yasaktır.
MADDE 69- Hayrat çeşmelerden, tabi kaynaklardan evlere ve inşaatlara su almak,
çamaşır yıkamak ve araç yıkamak yasaktır.
MADDE 70– Şehir dahilinde tüm binalarda; yetkili kurumlarca belirlenen türde yakıt
bulundurulması ve yakma işleminin ilgili mercilerin alacağı kararlar doğrultusunda
ehliyetli kişilerce yapılması, bacadan çıkan duman ile çevre kirliliği verilmesine
sebebiyet verilmesi halinde cezalandırılması.
MADDE 71– Meskenlerde, işyerlerinde, mağaza ve imalathanelerde; çevreyi rahatsız
edecek pis duman ve koku çıkartmak yasaktır.
MADDE 72- El ilanları ile çevrenin kirletilmesi yasak olup, ilgilileri cezalandırılır.
Cadde, sokak ve meydanlara atılan el ilanlarının sahipleri tarafından toplanması
zorunludur.

MADDE 73– Her türlü nakliyat esnasında; cadde ve sokakları kirletmek yasaktır.
Kum, çakıl ve hafriyat, çöp nakli esnasında ise araç sahipleri gereken her türlü önlemi
alacak ve aracın üst kısmına branda çekeceklerdir.
MADDE 74– Evlerin ve müesseselerin önlerine çamaşır asmak, pencere ve
balkonlardan halı ve yollukları silkelemek, gelip geçenlerin üstlerini kirletecek
şekilde hareketlerde bulunmak yasaktır.
MADDE 75- Şehrin ana girişleri ile bulvar ve caddelerin ön kısmına bakan
güzergahlarındaki binaların ön balkonlarına çamaşır asmak yasaktır.
C) İMAR VE FEN İŞLERİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR :
MADDE 76- Pazar günlerinde kesinlikle inşaat çalışması yasaktır. Ulusal tatil
günlerinde ve diğer tatil günlerinde sabah saat 09:00'dan önce, akşam saat yazları
19:00, kışları ise 17:00'den sonra her ne suretle olursa olsun, etrafı rahatsız edecek
şekilde gürültülü çalışmak yasaktır.
MADDE 77– Deniz kenarından ve dere yataklarından kum, çakıl ve toprak alınması
yasaktır. Ayrıca derelere çöp, moloz vb. Malzeme dökmek ve dolgu yapmak yasaktır.
MADDE 78– Belediyece gösterilen yerlerin dışına, toprak, moloz, çöp ve her türlü
inşaat atığı dökmek yasaktır.
MADDE 79- İnşaat malzemesi satışı yapan işyerleri, çekme mesafesi dışında kalan
yerlere ( kaldırım, yol, meydan vb. ) inşaat malzemesi koymak yasaktır.
MADDE 80– İnşaat sahipleri inşaatlarının etrafına, tahta perde ile kapatıp tehlikelere
karşı her türlü tedbiri almak zorundadır.
MADDE 81– Arsa ve arazi sahiplerinin arsa ve arazilerinin etrafını çevrenin estetik
güzelliğini bozmayacak şekilde kapatması veya tahta perde ile çevirmesi zorunludur.
( Yangına ve çöp atılmasına karşı tedbir alınması gerekli olup, bir olay vukuunda arsa
sahibi sorumlu olacaktır. )
MADDE 82- Şehir dahilinde bulunan eski veya tarihi eser durumundaki binaların
tehlike arz eden durumlarda ilgililerince, sahipsiz olması durumunda ise Belediye
tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur.
MADDE 83– Şehir içerisinde arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen
vb. çukurlaın üstünü açık bulundurmak veya etrafını kapatmamak ve gerekli emniyet
tedbirlerini almamak yasaktır.
MADDE 84– İşyerleri ve Binaların sokak cephelerine kurulan tente ve siperlerin ön

ve yan kısımlarına açılan bezlerin yaya kaldırımından yüksekliği 2.20 olacaktır.
Tente ve siperlerin eni ise, yaya kaldırımını geçmemek şartı ile en fazla 1m. olacaktır.
MADDE 85- Ev ve işyerlerinde soba ve baca giderleri binanın projesinde belirtildiği
şekilde çatı üst seviyesine kadar çıkarılacaktır. Şehir içerisinde; meskenlerde ve
işyerlerinde sobalarda, koku yapıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri kullanmak yasaktır.
MADDE 86- Yaya yolları, cadde ve sokakları herne sebeple olursa olsun, izinsiz
olarak kazmak, bozmak, cadde ve sokaklar üzerine setler yapmak yasaktır.
Tretuvarlarda, izinsiz olarak kanal vb. açmak yasaktır.
MADDE 87- Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belirlenen ve
tebligatı yapılan inşaat yasakları ile ilgili kurallara uyulması zorunludur.
MADDE 88- Her türlü bina ve yapılar ile tadilatlar için belediyeden izin alınması
zorunludur. İzinsiz yapılan çalışmalar, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile
birlikte tespit edilerek durdurulur.
MADDE 89- Her türlü inşaat malzemeleri ( kum, kireç, taş, demir, tuğla vb. Gibi )
kamuya ait yol, kaldırım ve boş alan üzerinde bırakılması yasaktır.
D ) İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA TABİ İŞYERLERİNİN
UYACAĞI EMİR VE YASAKLAR
MADDE 90– İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan işyeri açmak ve çalışmak
yasaktır. ( Ruhsat yönetmeliği kapsamında gerekli işlemler yapılır.)
MADDE 91- İşyeri açma çalışma ruhsatı hangi işyeri için alınmış ise o işyeri için
geçerlidir.
MADDE 92- İşyeri açma çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusunun dışında
başka herhangi bir iş yapmak yasaktır.
MADDE 93– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, işyerinin görünür bir yerine asılması
zorunludur.
MADDE 94- Milli bayramlarımızda ve önemli günlerimizde işyerlerinin ön
cephesine bayrak asılması zorunlu olup, kirli, yırtık ve kırışık bayrak asmak yasaktır.,
MADDE 95- İşyerlerinin ve evlerin ortak kullanıma ait çatı katlarının çirkin
görünüm verecek her türlü eşya koymak yasaktır.
MADDE 96- İşyeri Açma Ruhsatı olduğu halde, ruhsatta belirtilen işyeri alanının
genişletilmesi veya daraltılmasının Belediyeye bildirilmesi ve ruhsata işletilmesi

mecburidir.
MADDE 97- Şehir içi ve şehirler arası kargo taşımacılığı ile ilgili işyerlerinin açılması
ve faaliyeti, Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda olması zorunludur.

MADDE 98- İşyeri olarak iskanı alınan yerlerde ikamet edilmesi yasaktır.
MADDE 99- Umuma açık işyerleri Belediye Encümenince tespit edilen açılış ve
kapanış saatlerine uymak zorundadırlar.
MADDE 100- Hafta Tatil Ruhsatına tabi olan işyerleri Hafta Tatil Ruhsatı almak
zorundadırlar.
MADDE 101– Teftişe tabi bütün işyerleri genel temizliğe uymak zorundadır.
MADDE 102– Bilumum teftişe tabi işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına sahip
bütün işyerleri Belediyece verilmiş teftiş defterini kontroller esnasında görevli
memura vermek mecburiyetindedir.
MADDE 103– Sıhhi ve Gayri Sıhhi işyerlerinde işletme ruhsatlarına tabi işyerlerinde
çalışan bütün personelin iş başında temiz, ütülü iş gömleği giymeleri, tırnaklarının
kesilmiş ve ellerinin görünüşü ile kendi görünüşlerinin temiz olması zorunludur.
MADDE 104-Sıhhi ve Gayri Sıhhi işyerlerinde işletme ruhsatlarına tabi işyerlerinde
çalışanlar sağlık muayene cüzdanı almak zorundadır. Sağlık muayene cüzdanı
çıkartmadan çalışmak yasak olup, her muayene döneminde muayene yaptırmak
zorunludur.
MADDE 105– Belediyece verilen veya ilgili kurumlarca belirlenen tarife
dışındamüşteriden fazla ücret almak veya talep etmek yasaktır.
MADDE 106– İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde, herhangi bir malı
herhangi bir sebeple satışa arz etmemek veya saklamak yasaktır.
MADDE 107– İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına tabi her türlü işyeri sahibi
sattıkları malın fiyatını belirtir etiket ve ilgili mercilere verilen fiyat tarifesini iş
yerinde müşterilerin görebilecekleri uygun bir yere asmak zorundadır.
MADDE 108– İşyerlerine gelen müşterilere hizmet sunulması zorunludur.
MADDE 109– Gramaja tabi gıda maddelerinin ekmek, pide, vb. eksik vezinli olarak
imal edilmesi ve satılması yasak olup, eksik vezinliler müsadere edilerek tutanak
tanziminden sonra kanun gereği yoksul vatandaşlara dağıtılır.

SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE TÜM İŞYERLERİ :
1. Perakende satış yapan işyerleri
2. Halkın yiyip içmesine mahsus işyerleri
3. Halkın yatıp kalkmasına mahsus işyerleri
4. Halkın taranıp temizlenmesine mahsus işyerleri
5. Halkın eğlenmesine mahsus işyerleri
6. G.S.M. Yönetmeliğine tabi işyerleri
7. Gıda ile ilgili depolar
8. S.Garaj Terminali
9. Toptan Sebze-Meyva Halleri
10. Pazaryerleri
11. İktisadi Nizamlar
12.Taksi durağı ve Yazıhanesi, Oto parklar, Oto Galerileri
13.Mezarlıklar
14.Yangın Tedbirleri
15. Spor tesisleri
16. Trafik mevzuatı.

 PERAKENDE SATIŞ YAPAN İŞYERLERİ :
MADDE 110- Et ve et ürünleri satış yerleri,
Et ve Et ürünleri Satış yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Şehir şebekesine bağlı su tesisatı (Şebeke suyu olmayan yerlerde içilebilir nitelikte
depo tertibatı) yeterli su bulunacaktır.
b) Zeminin kolay temizlenebilir madde ile kaplı olacak ve zeminde gidere bağlı
ızgaralı sifonlu delik bulunacaktır. Zemin ve zeminden 2 m.yüksekliğe kadar olan
duvarlar yıkanabilecek bir madde ile kaplı, diğer kısımlar ise, badana edilmiş
durumda bulunacaktır.
c) Etlerin saklanması amacı ile kapasiteye göre soğutma tertibatı dolaplar, tezgahlar
veya soğuk hava deposu bulunacaktır.
ç) Kasap dükkanlarında; koyun, sığır ayrı ve müstakil bir dükkanda manda, keçi, oğlak eti ayrı bir
dükkanda satılacaktır. Koyun ve sığır kasabında manda, keçi ve oğlak eti bulundurulamaz.

d) Koyun ve sığır etlerini aynı işyerinde satanlar her iki nevi et için ayrı ayrı kıyma
makinaları bulundurmak ve kıyma makinalarının üzerine etiket konulması
mecburidir.
e) Tezgahların ön kısmı, müşterilerin arkayı rahatça görebilecekleri şekilde cam
olacaktır. Et kütükleri ve kıyma makinaları daima temiz bulundurulacaktır.
f) Kasap dükkanlarında etlerin asıldığı çengellerin ve kullanılan bıçak, satır ve
benzeri aletlerin her zaman temiz ve bakımlı olması zorunludur.
g) Kasap dükkanlarına getirilen etlerin nakliyesi her tarafı kapalı ve içi çinko vb. bir
madde ile kaplı vasıtalar ile yapılacaktır. Otomobil veya kamyonet ile açıkta et nakli
yasaktır.

h) Başka yerlerde kesilip, temizlenmiş ve ayrı bir dolap içersinde bulundurmak
şartıyla kasap dükkanlarında kümes hayvanları satılabilir. Ancak ayakları kesilmiş
ve içinin tamamen temizlenmiş olması gerekir. Kasap dükkanlarında sakatat
satmak ve bulundurmak yasaktır.
I) Kasap dükkanlarında damgası okunmayacak ve görünmeyecek şekilde et
parçalanması, hazır kıyma bulundurulması ve satılması yasaktır. (İlgili Bakanlıktan
izin belgesi alanlar hazır kıyma bulundurabilir.)
i) Kasap dükkanlarında mezbaha damgası bulunmayan etlerin satışı yasaktır. Bu gibi
etler müsadere edilerek, sağlık açısından kontrolünün yapılması için Veteriner
Müdürlüğüne gönderilir.
j) Kasap dükkanlarında kokuşmuş ve hastalıklı etlerin bulundurulması ve satılması
yasaktır. Bu tür etler Veteriner Hekim Raporu ile imha edilir.
k) Mezbaha harici hayvan kesmek ve seyyar olarak satışa sunmak yasaktır. Bu gibi
etler müsadere edilerek, muayenesi için ilgili birime teslim edilir.
l) Kanara dışı sucuk, pastırma imal etmek yasaktır. Kasap dükkanlarında sucuk ve
pastırma imal edilemez. Şehir dışından gelen sucukların ilgili birime götürülüp,
damgalattırılması zorunludur. Belirtilen hususlara uymayan sucuklar müsadere edilir.
m) Kasap dükkanlarında soğuk hava deposu veya soğutuculu dolap harici (dışarıda)
askıda teşhir amacı ile et asmak yasaktır.
MADDE 111- Sakatat dükkanları aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Kasap dükkanları için ön görülmüş olan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlarda
aranır.
b) Satış yerine irtibatlı olarak dükkanın arka kısmında sakatat hazırlama bölmesi ile
bu bölmede betondan yapılmış bir masa ve yanında bol akarsuyu bulunan bir
havuz bulunacaktır.
c) Bu dükkanlarda, kıyma makinası bulundurulamaz.
d) Bu dükkanların sokak yüzleri sabit camekanlı olacaktır.
e) Sakatatın temizlenmesinde yalnız su kullanılacak, kimyevi madde
kullanılmayacaktır.
f) Sakatatçı dükkanlarında tavuk satışı, Belediyeden izin almak şartıyla ayrı, kapalı
veya vitrinli buzdolaplarında teşhir ve satışa arz edilir.
MADDE 112- Deniz ürünleri satış yerleri,
Deniz ürünleri satış yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Et ve et ürünleri dükkanları için öngörülmüş olan şartlara ilave olarak aşağıdaki
şartlarda aranır.
b) Balıklar, beton, mermer, fayans ve üzeri çinko kaplı masalar ve raflar üzerinde
bulundurulacaktır.
c) İşyerinin sokak yüzünde suların dışarı akmaması için gerekli tedbirler alınmış
olacaktır.
d) Bu dükkanlarda kıyma makinası bulundurulamaz.
e) Balıkçı dükkanlarında müşteriye balıklar naylon torbalara konulduktan sonra
kağıda sarılarak verilecektir.

f) Balıkçı dükkanlarında, su ürünlerinden başka birşey satmak yasaktır.
g) Balıkçı dükkanlarında balıkların yıkanması için mutlaka temiz su kullanılacaktır.
h) Vatoz, köpek balığı, keler gibi balıklar evvelden kesilip, küçük parçalara bölünüp
satılmayacaktır.
i) Balıkçı dükkanlarında satılan balıkları taze göstermek için gözlerine limon suyu
ve benzeri su dökmek, solungaçlarının boyanması vs. hile yapılması ve etikete aykırı
bir isimle balık satmak yasaktır.
MADDE 113- Kümes hayvanları satış yerleri,
Kümes hayvanları satış yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Bu yerlerin tabanı mermer, karo, mozaik ile döşeli olacaktır. Duvarları tabandan
1,5 m. ye kadar fayans olacaktır.
b) Hayvanlar şişirilmeyecek, boyanmayacak ve hilesiz olarak soğuk hava
depolarında satışa arz edilecektir.
c) Bu dükkanlarda, kasaplık hayvan eti satılmayacak ve kümes hayvanlarının
bulunduğu dolaplara tüylü av hayvanları konulmayacaktır.
d) Kümes hayvanları önce yağlı ve mumlu kağıda sonra da ambalaj kağıdına sarılıp,
müşteriye verilmesi zorunludur.
MADDE 114- Un ve unlu mamül satış yerleri,
Pasta, şeker, şekerleme, tahin helvası ve benzerlerinin satıldığı işyerleri aşağıdaki
hükümlere tabidir.
a) Bu dükkanlar doğrudan doğruya başka dükkanlarla ve meskenler ile alakalı
olmayan yerler olacak ve bu yerlerin önleri sabit bir camekan ile kapanmış
olacaktır.
b) Bu yerlerin tabanı mermer, karosiman, mozaik, parke, marley veya benzeriyle
kaplı olacak, diğer kısımları ise badana veya yağlı boya ile boyanmış olacaktır.
c) Buralarda; sağlık ve teknik şartlara uygun havalandırma tertibatı
bulundurulacaktır.
d) Yapım yeri bulunan yerlerde; temiz ve sıhhi WC ve lavabo bulunması zorunludur.
e) Yapım ve satış yerinin bir arada bulunduğu yerlerde; satış yeri için Belediyeden
ayrıca ruhsat alınacaktır.
MADDE 115- Manavlar,
Meyve ve sebze yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Zemin ve zeminin 2 m. yüksekliğe kadar duvarlar (raflar hariç) su geçirmez
madde ile kaplı olacaktır.
b) Sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar
olacaktır. Sebzeler su içinde tutulmayacak, çamur ve yabancı maddeleri ile
satılmayacaktır.
c) Zeminde ucu gidere bağlı ızgaralı sifon olacaktır.
d) Sebze ve meyveler ve bunları muhtevi her çeşit kaplar ve raflar tabandan en az 30
cm. Yüksek yerde bulundurulacaktır.
e) Bu müesseselerde kar hadlerini gösterir (35x55) cm. ölçülü beyaz taban üzerinde
siyahla yazılmış bir levha müşterinin görebileceği bir yere asılacaktır.

f) Sebze ve meyve satıcılarında faturasız mal satışı yasaktır.
MADDE 116- Su, meşrubat, turşu vb. satış yerleri,
Su, meşrubat, turşu vb. satış yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Dükkanların sokak cepheleri camekanla örtülü olacaktır.
b) Bu yerlerde temiz ve sıhhi su ile lavabo bulunacaktır.
c) Bu yerlerin tabanı mermer, mozaik ve benzeri madde ile döşenmiş olacak ve bir
ucu gidere bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacaktır.
Duvarları tabandan en az 1.5 m. yüksekliğe kadar fayans ile kaplanmış olacak,
diğer kısımlar ise yağlı boya ve badana edilmiş olacaktır.
d) Cam bardakta turşu, şıra, boza ve meşrubat gibi içilecek şeyler ancak sıcak su,
döner yıkama fırçası ve tazyikli su tertibatına havi yıkama yeri olan dükkanlarda
satılabilir. Yıkama tesisi olmayan yerlerde bir defa kullanılarak, atılan cinsten
bardaklar kullanılacaktır.
e) Bu yerlerin satış yerleri yapım yerlerinden tamamen ayrı olacaktır. Kullanılan
kaplar, emaye, paslanmaz çelik veya cam olacaktır.

MADDE 117- Bakkallar,
Bakkal dükkanları aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Dükkanlar doğrudan doğruya başka dükkanlarla veya meskenlerle alakası
olmayan yerlerde olacaktır.
b) Bu yerlerin cephesi sabit camekanlı olacak ve uygun havalandırma tertibatını
ihtiva edecektir.
c) Pişirilmeden, yıkanmadan, soyulmadan yenilen bütün besin maddeleri ayrı ayrı
camekanlı bölmelerde bulundurulacaktır.
d) Bu yerlerde kafi büyüklükte soğuk hava dolabı veya vitrini bulunacak, bozulacak
besin maddeleri bu dolaplarda muhafaza edilecektir.
e) Erzak çuvalları tabandan en az 25 cm. yükseklikte ızgaralar üzerinde bulunacaktır.
f) Bakkal dükkanlarında ekmekler zeminden en az 0.50 metre yükseklikte ve lüzumu
kadar raflı, tamamen camekanla kapalı veya yalnız bu işe mahsus mahallerde
bulundurulacak, bu mahallerden ayrı yere ekmek konulmayacak ve açıkta
bulundurulmayacakdır.
g) Bakkal dükkanlarında yanıcı, kokucu, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin satılması
yasaktır.
h) Bakkal dükkanlarında yaş sebze ve meyve satışı yasaktır.
MADDE 118- Market ve süper marketler,
Market ve süpermarketler besin maddeleri ile birlikte diğer ihtiyaç maddelerinin
satıldığı büyük mağazalar olup, aşağıdaki hükümlere tabidir. Bu yerlerin ruhsatı özel
veya tüzel bir kişiye ait olup, tamamının sorumluluğu bu kişiye aittir.
a) Marketlerde; en az 100 m2, süpermarketlerde; en az 250 m2. Alanında ve kagir
binalarda olacaktır.

Duvarların tezgah dışında kalan kısımların iki metreye kadar fayans veya kolay
yıkanabilir düz ve cilalı madde ile döşenecektir.
b) Bu yerlerin giriş, çıkış kapıları ayrı ayrı olacaktır.
c) Bu yerlerde sebze ve meyve satış reyonları özellikle duvar tarafında olacak ve bu
kısım diğer besin maddelerinin satıldığı reyondan 1 metreye kadar olan kısmı
parlak yüzlü bir madde ile bölünecektir.
d) Niteliği itibarı ile ambalajlanmış olarak satılmayan besin maddeleri ayrı
bölmelerde saklanacak ve kokularının diğer maddelere geçmesi önlenecektir.
e) Bu yerlerde satılan gıda maddelerinden sıcaklık tesiri ile bozulabilecek nitelikte
olanlar vitrinli buzdolaplarında teşhir ve satışa arz edilecektir.
f) Bu yerlerde pişmemiş deniz ürünlerinin satılması halinde, bu maddeler soğutma
dolaplarında muhafaza edilecektir.
g) Bu yerlerde çalışan işçiler için, içinde elbise dolapları bulunan soyunma odası,
temiz WC ve lavabo bulunacaktır.
h) Hazır kıyma ve et satışı yapan market ve süpermarketler, bu yerler ile ilgili
yönetmelikte belirlenmiş özel hükümlere tabidir.
i) Market ve süpermarketlerin zemini kolay temizlenebilir, su geçirmez bir madde
ile kaplanacaktır. Ayrıca zeminde kanala bağlı ızgaralı ve sifonlu bir delik
bulunacaktır.
MADDE 119- Süt ve süt ürünleri satış yerleri.
Sütten mamul çeşitli besin maddelerinin satıldığı yer olup, aşağıdaki hükümlere
tabidir.
a) Dükkanların sokak cepheleri camekan ile örtülü olacaktır.
b) Duvarları tabandan 1.5 m.yüksekliğe kadar mermer, fayans veya su geçirmez
parlak, düz yüzlü malzeme ile kaplanmış olacak, diğer kısımlar ile tavanı yağlı
boya ile boyanacaktır.
c) İmal edilip satışa sunulan yoğurt, peynir ve buna benzer gıda maddelerinin üzerine
cinsini ve imal yerlerini belirten etiket konulması mecburidir. Temiz kaplarda
satılacaktır.
d) Bozulmuş gıda maddelerinin (kesik süt, ekşimiş yoğurt vs.) satılması yasaktır. Bu
maddeler müsadere edilerek (doktor raporu) ile imha edilir.

 HALKIN YİYİP İÇMESİNE MAHSUS İŞYERLERİ :

MADDE 120- Halkın yiyip, içmesine mahsus işyerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Sınıflandırma işleri ruhsat yönetmeliğine göre yapılır. Tarifeye tabi müesseseler
bu yönetmelikte gösterilen şekilde sınıflarını belirten özel işaretleri dış kapılarına
asmak zorundadırlar.
b) Besin
maddelerini
ayıklama,
parçalama,
temizleme,
tartılma
ve
ambalajlanmasında kullanılan her türlü alet, edavat, vasıta ve tesisat besin
maddelerinin niteliğini bozmayacak, kirlenmesine mani olmayacak şekilde
küflenmez, paslanmaz, temizliği kolay, nitelikli biçimde olacaktır.

Bu işte kullanılacak masa, sehpa ve rafların üzerine cam, mermer, fayans gibi
parlak ve temizliği kolay malzeme ile kaplanacak olup, daima temiz
bulundurulacaktır.
c) Bu yerler yatıp kalkmak için kullanılmayacaktır. Besin maddelerinin sağlığa
uygun niteliklerini herhangi bir surette ihlal edecek şekilde sair işlere tahsis
edilmeyecektir.
d) Halkın yiyip, içtiği yerlerde çalışanların elbiseleri besin maddelerine
dokunmayacak şekilde tanzim edilecektir.
Besin maddeleri yapım yerleri ve hazırlama yerlerinde günlük iş elbiseleri özel bir
yer ve dolap içerisinde bulundurulacaktır.
e) Besin maddelerinin taşınması için her türlü tedbirler alınacak ve sağlığa zarar
vermeyecek şekilde ambalajlanmış olacaktır.
f) Halkın yiyip içtiği yerlerde besin maddeleri gerek yapımdan evvel gerekse
yapımdan sonra sağlık ve teknik şartlara göre istif ve muhafazası yapılacaktır.
Birbirine sinecek maddeler ayrı ayrı konulacak, lüzumlu hallerde taban ile temas
etmeyecek şekilde ızgara tertibatı yapılacaktır.
g) Bu gibi yerlerde çalışanların giysileri temiz olacaktır.
h) Bu gibi yerlerde kullanılan bakır kaplar daima kalaylı bulundurulacaktır.
i) Bütün kaplar temiz olacak, kirlenmesini önleyecek şekilde dolaplar içinde
bulundurulacaktır. Kırık, çatlak, paslı ve sırları dökülmüş kaplar kullanılmayacak ve
bulundurulmayacaktır.
j) Bu gibi yerlerde; el yıkama yerinde temizlik malzemesi ile el kurulamak için kağıt
ve kağıtların atılması için bir çöp sepeti bulundurulacaktır.
k) Müşterilerin şapka ve paltolarını asmaları için yeteri kadar askı tertibatı veya
jestiyer bulunacaktır.
l) Müşteriler tarafından kullanılan tuz, biber, baharat, sirke ve buna benzer
malzemeler, kapalı kaplarda bulundurulacacaktır. Müşteriye ait masaların üzeri cam,
mermer, formika veya benzeri düz yüzlü bir madde ile kaplanmış olacak ve açık renk
örtü ile örtülmüş olacaktır.
m) Bu yerlerde tuvaletler ücrete tabi olmayıp, bu hususu belirten levhalar tuvalet
mahallerine asılacaktır.
n) Lokantalarda canlı müzik yapılamaz. (Özel izin alındıktan sonra yapılabilir.)
MADDE 121- Restaurantlar, İçkili Restaurantlar, birahaneler, hamburgerci ve
pizzacılar
Restaurnatlar, içkili restaurantlar, birahaneler, hamburgerci ve pizzacı vb. Işyerleri
aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Şehir şebekesine bağlı su olacaktır. Şebeke suyu bulunmayan yerlerde musluklu
ve içilebilir nitelikte su depolanacaktır.
b) Salondan ve mutfaktan ayrı bir yerde bay ve bayanlar ayrı ayrı olmak üzere yeteri
kadar lavabo ve tuvalet bulunması zorunludur.
c) Bulaşık yıkama ve kaynatmak için sıcak su tesisatı bulunacaktır.
d) Lokantada içki verilmesi halinde içkinin türüne göre yeterli araç ve gereç
bulundurulacaktır.
e) İhtiyaç için fırın bulundurulabilir, bacaya bağlı davlunmaz bulunacaktır.

f) Salondan ayrı bir yerde hizmetliler için soyunma odası veya dolabı bulunacaktır.
g) Mutfakta yeter sayıda ağzı kapalı çöp kabı bulunacaktır.
h) Mutfak; hazırlama, pişirme, bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden
oluşacaktır. Bu bölümlerin zemini 1.5 metreye kadar duvarı yıkanabilir şekilde, su
geçirmez madde ile kaplanmış, bir ucu kanala bağlı ızgaralı ve sifonlu delik
bulunacaktır. Kanal tesisatının bulunmaması halinde akıntı, fenni fosseptik çukuruna
akıtılacaktır.
MADDE 122- Kafeteryalar,
Halkın pratik olarak yiyip, içmesine, aperatif hafif içkiler almasına, dinlenmek
için oturmasına mühsus müesseseler olup, aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Bu yerlerde izin almak şartıyla alkollü içkilerden Votka, Kokteyl, Likör, Vermut,
Kanyak, Viski ve Bira verilebilir.
b) Yiyecek maddeleri; sandöviç, hamburger, pasta, turta, tavuk, piliç, kızartma,
söğüç etler, kadın budu köfte, sahanda yumurta, omlet, cips, patates kızartma ve
patates köftesinden ibarettir.
c) Bina müştemilatı; salon, Amerikan bar, vestiyer, personel servisi, mutfak, ofis,
kiler, yiyecek ihzar yerleri, bulaşıkhane, el yıkama yerleri ve tuvaletler ısıtma,
havalandırma yerlerini ihtiva edecektir.
MADDE 123- Kantin ve büfeler,
Kantin ve büfeler aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Yönetmeliğe uygun mutfağı bulunmayan büfelerde yapım, hazırlama, bulaşık
yıkama yeri olmayan kantin ve büfelerde servis yapılmayacaktır.
b) Ancak sıcak bu ve basınçlı su tertibatı bulunan yıkama yerleri bulunan
müesseselerde içecek şeyler cam bardakta satılabilir. Bu tesisi olmayan yerlerde
satılacak diğer içecek şeyler bir defa kullanılarak atılan cinsten bardakta
satılacaktır. Bu hüküm dışında açıkta içecek şey satışı yapılmayacaktır.
c) Mutfak ve bulaşık yıkama yerleri, lokantalar hakkındaki hükümlere tabidir.
d) Bu yerlerde çalışanlar temiz olacak ve beyaz renkte kısa ceket biçiminde iş
elbisesi giyeceklerdir.
e) Büfeler, tütün, sigara, kibrit, kapalı şişelerde alkollü içkiler, memba suları, gazoz,
paketlenmiş kuru yemişler, çikolata, ciklet ve her türlü konserveler açıkta olmamak
kaydıyla sandöviç, tost, kurabiye, paket tereyağı, margarin, kapalı kaplarda yoğurt,
süt, ayran gibi maddeler ile gazete, mecmua, zarf, kağıt gibi benzeri maddeler
satılmak üzere yaya trafiğini engellemeyecek şekilde yetkili merciler tarafından
uygun görülecek yer ve şekilde yapılacak yerlerdir.
MADDE 124- Kahvehaneler,
Kahvehaneler aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Zemini beton veya laminant ile kaplı olacaktır. Zeminde gidere bağlı ızgaralı ve
sifonlu bir delik bulunacaktır.
b) Kahve ve çay ocağı camekanla salondan tamamen ayrılmış olacak, işyerinin
durumuna uygun aydınlıkta ve havalandırma tertibatına haiz olacaktır.
c) Masalar ve sandalyeler kullanışlı olacak, masaların üzerinde örtü olacaktır,

d) Ocağın zemini ve zeminden 1.5 metreye kadar yükseklikte duvarları yıkanabilir,
su geçirmez madde ile kaplı olacak, salon duvarları plastik boya ile boyanacaktır.
e) Ocak tezgahının üzeri mermer veya galvanizli saç ile kaplı olacak, ocak üzerinde
davlumbaz bulunacaktır.
f) İşyerinin uygun bir yerinde lavabolu bir tuvalet bulunacak ve daima temiz
tutulacaktır. Ayrıca havalandırma tertibatı bulundurulması zorunludur.
g) Isıtma yeterli olacak ve salonda askılık bulunacaktır
h) Kahvehanelerde eskimiş ve kirli oyun kağıdı müşteriye verilemez. Kirli ve eski
oyun kartları müsadere edilerek imhası yapılır.
i) Kahvehanelerde radyo, televizyon bulunur.
j) Kumar oynatılmayacak,
MADDE 125- Çay ocakları,
Çay ocokları aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Bu yerler, sattıkları içecekleri el veya askı tepsilerle müşterilerine dağıtılan pasaj,
iş merkezi ve merdiven boşluklarındaki işyerleridir.
b) Bu yerlerin ocak mahalleri 2 m2.den küçük olamaz ve kahvehanelerin ocak
kısımları hükümlerine tabidir.
c) Bu yerlerde kesinlikle kağıt ve okey tabir edilen taş oyunu oynanmaz.
d) Çay ocaklarında masa sandalye bulundurulması yasaktır.
e) Aydınlatılması iyi yapılmış olacak,
f) Çay ocağı bölümü tezgah çelik ve hijyenik şartlara uygun olacak,
MADDE 126- Çay bahçeleri,
Çay bahçeleri ocak ve bahçe bölümü aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Isıtma merkezi sistem ile veya klima ile sağlanacak, havalandırma tertibatı
yapılmış olacaktır.
b) Bay ve bayanlar için duvarları fayanstan yapılmış tuvalet olacak tuvaletlerin
baylar kısmında pisuvar bulunacaktır.
c) Ocağın bulunduğu bölümün duvarları 1.5 metreye kadar fayans, mermer ve
benzeri madde ile kaplı olacaktır.
d) Bahçedeki masa ve sandalyeler hava şartlarından zarar görmeyecek cinsten ve
kapalı kısımların niteliklerine uygun olacaktır.
e) Şehir şebekesine bağlı su tesisatı ve daima akar suyu olacaktır.
MADDE 127- Pastaneler,
Pastaneler aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) İşyerinin zemini su geçirmez bir madde ile kaplanacak olup, zeminin uygun bir
yerinde ızgaralı ve sifonlu bir delik bulunacaktır.
b) Duvarlar asgari plastik boya olacak, uygun bir yerde askılık bulunacaktır.
c) Pasta satış yerinde vitrinli bir buzdolabı ve vitrinli tezgah olacaktır.
d) Ocak mevcut olduğu taktirde bacaya bağlı davlumbaz olacaktır.
e) Masa ve sehpaların üzeri mermer, formika, cam ve benzeri maddeler ile
kaplanacaktır.

f) Uygun bir yerde tuvalet ve lavabo bulunacaktır.
g) Bu yerler tam kagir binalar ve betonarme binalarda olmak üzere salon,
bulaşıkhane, pişirme ve el yıkama yerlerini ihtiva edecek olup, bu kısımlar
birbirinden ayrı bölmelerle ayrılmış olacaktır.

 HALKIN YATIP KALKMASINA MAHSUS İŞYERLERİ :
MADDE 128- Oteller, motel, pansiyonlar, tatil köyleri, kamping yerleri ve devre
mülkler
Halkın yatıp kalkmasına mahsus işyerleri aşağıdaki müşterek hükümlere tabidir.
a) Bu yerlerin akarsuyu binanın en üstünde en az 24 saat su ihtiyacını karşılayacak
kapasitedeki depolardan dağıtım yapacak donatıma sahip olacaktır.
b) Bu yerlerin kullanılmış suları kanalizasyon olan yerlerde gidere bağlanacak,
olmayan yerlerde ise sabit veya septik çukurlara akıtılacaktır.
c) Binanın her kısmında muhtelif zamanlarda sıhhi ve teknik şekilde fare, böcek vs.
gibi haşeratlarla mücadele için ilgili önlemler alınacaktır.
d) Bu yerlerde umumi temizlik elektrikli araçlar ile yapılacaktır.
e) Bu yerlerde lüzumu kadar çöp kabı, izmarit kutuları ve temizlik malzemeleri
bulundurulacaktır.
f) Binanın tamamını ve odaların yatak adetleri ölçülü olarak gösterir bir plan
yapılacak ve plan ruhsat ile ilgili birim tarafından tasdik edilecektir. İşyerine ilişkin
ruhsat ve yerleşim planını görünür bir yere asmak gereklidir. Ayrıca kat planları ait
oldukları katlara ayrı ayrı olarak asılacaktır.
g) Ruhsat-plan dışında odalara yatak ilave edilmecektir. Ancak müşterinin isteği
üzerine portatif yatak konulabilir.
h) Bu gibi yerlerde; Yönetmelikte gösterilen yangın söndürme alet ve malzemeleri
bulundurulacaktır.
i) Halkın yatıp, kalkmasına mahsus yerlerde; 30 kişiye kadar yatak adedi bulunduran
binalarda merkezi ısıtma tesisatı yapılması zorunlu olmamakla beraber bu gibi
yerlerin ısıtılması katı yakıt, sobalı, elektrikli ısıtma aracı ile yapılabilir. 30 kişiden
fazla yatak kapasitesi bulundurulan yerlerde ısıtma; merkezi ısıtma usulü ile
yapılacaktır.
j) Bu gibi yerlerde; yangın merdiveni yapılması mecburidir.
k) Bu gibi yerlerden, odaları banyolu olmayanların her katında kadın ve erkekler için
ayrı ayrı tuvalet bulunacaktır.
l) 3.sınıf oteller aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Isıtma merkezi sistem ile yapılıyorsa, iyi cins sobalar ile sağlanacaktır.
b) Şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya yeterli su deposu olacaktır.
c) Odalarda yatak sayısı her 5 m2.ye l tane olmak üzere tesbit edilecektir.
d) İçinde oturulacak ve yatılacak bütün odaların ve salonların gündüz ışığı ile
aydınlatılmış şekilde pencereleri ihtiva edecektir.
e) Elbise asmaya ve müstahdemi çağırmaya ait tertibat bulunacaktır.

f) Odalarda; lavabo ve ayna bulunacaktır.
g) 3.sınıf otellerde, banyo bulunacaktır. Banyonun zemini; mermer, fayans ve
benzeri maddeler ile kaplı olacaktır. Her 10 yatağa bir tane isabet etmek üzere her
katta tuvalet bulunacak ve her tuvalette akarsu muslukları ile bir rezervuar
bulunacaktır.
h) İçinde; mutfak, yemek salonu, büfe, Amerikan Bar, Kahve ocağı ve benzerleri en
az üçüncü sınıf vasfında olacaktır.
i) 3.sınıf otellerde; umumi bir telefon bulunacaktır.
j) Şikayet kutusu, her odada yatak sayısı kadar bardak ve sürahi bulundurulması
zorunludur.
k) Odalarda sabun, havlu, terlik bulundurulacak, her katta yangın söndürme cihazı ile
ecza dolabı olacaktır.
2) 2.Sınıf oteller aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Isıtma; merkezi sistem ile yapılmıyorsa, borulu gaz veya kömür sobaları ile
sağlanır.
b) Bütün duvarlar yağlı boya olacaktır.
c) Antre olacak, bir müracat yeri, telefon ve vestiyer, yeter sayıda sandalye, sigara
sehpası, duvarda bir saat, termometre ve pencerelerdede düzenli kumaş perdeler
olacaktır.
d) Her katta bir banyo ve her on yatak için bir tuvalet ve her beş yatak için bir lavabo
bulunacaktır. Banyolarda sıcak su tertibatı olacaktır.
e) Odalarda yatak sayısı kadar her 5 metre kareye 1 tane olmak üzere en fazla 4
yatak konulacaktır.
f) Karyolalar iyi cins yatak, uygun kalınlıkta yastık, yorgan ve çarşaflar iyi cins
patiska ve ketenden yapılmış olacak, yeter miktarda battaniye bulunacaktır ve temiz
olacaktır.
g) Gardrop, komidin, yatak adedine göre sandalye, elbise askısı ve fırçası
bulunacaktır.
h) Dinlenme salonu bulunacaktır. Duvarları yağlı boya olacak, yeter sayıda koltuk ve
sandalye, sigara sehpaları, yeter büyüklükte en az bir aspiratör bulunacaktır.
i) Otelin her katında yangın söndürmek için gerekli malzeme olacaktır.
j) Şehir şebekesine bağlı su tesisatı ile bir kahve ocağı bulunacaktır.
k) Umumi telefon bulunacak ve dinlenme salonunda şikayet kutusu bulunacaktır.
l) Odaların yatak adedine göre sabun. Havlu, bardak, sürahi ve terlik
bulundurulacaktır.
m) İçinde mutfak, yemek salonu, büfe, kahve ocağı ve benzerleri en az 2.sınıf
vasfında olacaktır.
n) İhtiyaca yetecek kadar ecza dolabı bulundurulması mecburidir.
3) 1.Sınıf Oteller aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) 1.sınıf otellerde 2. ve 3.sınıf otellerde aranılan şartlara ilave olarak aşağıdaki
şartlar aranır.
b) Koridor ve merdivenlerde halı veya benzeri yolluklar bulunacaktır.
c) Her katta bir banyo olacak, banyolar küvetli veya duşlu olup, devamlı akarsuyu
bulunacaktır.

d) Her odada telefon tertibatı, gardrop, komidin, gece lambası, bavul masası, yarım
koltuk veya iyi cins hazeran sandalye olacaktır.
e) Otelin yangın söndürme tertibatı olacaktır.
4) A sınıfı oteller aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) A sınıf otellerde; 1.sınıf otellerde aranılan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar da
aranır.
b) Isıtma; kalorifer ile sağlanacaktır. Sürekli akan sıcak su tertibatı olacaktır.
c) Işıklandırma; avizeler, aplik veya gizli ışıkla sağlanacaktır.
d) Holün girişine yakın bir yerde holden ayrılmış bir müracaat yeri, vestiyer, telefon
santrali ve kabini olacaktır.
e) Dinlenme salonunun zemininde halı, iyi cins koltuklar, sehpalar, tabanlar, salon
radyosu ile televizyon bulunacaktır.
f) Otel, zemini hariç dört veya daha çok katlı ise bir asansör bulunacaktır.
g) Banyo duvarları fayans veya mermer kaplı olacak, havalandırma tertibatı ile
banyoda bir klozet bulunacaktır.
h) Otelin lokantası, 1.sınıf lokantadaki nitelikleri taşıyacak ve kahve ocağı
bulunacaktır.
5) B sınıf oteller aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) B sınıf otellerde, A sınıf otellerde aranılan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar da
aranır.
b) Isıtma; merkezi veya modern sıcak ve soğuk hava tertibatı ile sağlanmış olacak,
sürekli sıcak suyu bulunacaktır. Her 10 odadan biri banyolu ve duşlu olacak.
6) Lüks sınıf oteller aşağıdaki şartlara tabidir.
a) Lüks sınıf otellerde, A ve B sınıfı otellerde aranılan şartlara ilave olarak aşağıdaki
şartlar da aranır.
b) Isıtma ; merkezi veya modern sıcak ve soğuk hava tertibatı ile sağlanmış olacak,
sürekli sıcak suyu bulunacaktır.
c) Havalandırma; bütün odaları etkilecek şekilde modern cihazlarla sağlanacaktır.
Biri zemin katında olmak üzere en az iki salonu bulunacaktır. Salonlardan birinde
orkestra yeri, televizyon ve Amerikan Bar bulunacaktır.
d) Otel santralına bağlı olmayan kabinli bir telefon bulunacak, katlarda ise servis
odaları bulunacaktır.
e) Daireler; yatak, oturma odası, banyo olmak üzere üç kısımdan oluşacaktır. Duşlu
odalarda havalandırma merkezi sistem ile veya klima ile sağlanacaktır.
f) Lüks lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır.
g) 1.sınıf niteliğinde bay ve bayan berber salonu, manikürcü, sağlık ve fenni
koşullara uygun çamaşırhanesi ve ütü yeri olacaktır.
h) Hizmetlilerin ve malzemelerin girmesi için ayrı bir servis kapısı, otel önünde bir
otoparkı olacaktır.

 HALKIN TARANIP TEMİZLENMESİNE MAHSUS İŞYERLERİ :
MADDE 129- Erkek berberleri, Bayan Kuaförleri, Güzellik Salonları,
Hamamlar, Masaj Salonları, Saunalar, Yüzme Havuzları.
Halkın taranıp temizlenmesine mahsus işyerleri aşağıdaki müşterek hükümlere
tabidir.
a) Bu yerlerin kullanılan suları kanalizasyon olan yerlerde gidere, olmayan yerlerde
ise sabit veya septik çukurlara akıtılabilir.
b) Bu yerlerde genel temizlik, müşterilerin bulunmadığı zamanlarda, sağlığa zarar
vermeyecek teknik usuller ile yapılacaktır.
c) Bu yerlerde, lüzumu kadar çöp kabı, izmarit kutuları ve temizlik malzemeleri
bulundurulacaktır.
d) Bu yerlerde; havlu, örtü vs. gibi eşyaların parazit ve mantar gibi hastalık yapan,
parazitle bulaştığı şühhesi halinde Belediye hekimlerinin göstereceği lüzum üzerine
dezenfekte ettirmek zorundadır.
1) 3.sınıf erkek berberleri aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Şehir şebekesine bağlı akarsu bulundurulacak veya musluklu yeterli deposu
olacaktır.
b) Zemini su geçirmez madde ile kaplı olacak ve ızgaralı, sifonlu bir delik olacaktır.
c) Duvarlar su geçirmez madde ile veya yağlı boya ile boyanacaktır.
d) Çalışma masaları mermer veya su geçirmez bir madde ile kaplı olacaktır.
e) Madeni koltuk bulunacaktır. Isıtma, yeterli seviyede sağlanacaktır. İşyerinde
yetecek kadar askılık bulunacaktır.
f) Traş esnasında, gazete kağıdı kullanılmayacak, traş malzemelerinin temiz olması
sağlanacak, kıllı ve tüylü bulundurulmayacaktır. Pudra kutusunda pamuk
bulundurulmayacak, traş kağıdı olarak pelur kağıt kullanılacak olup, traş takımlarının
ilaçlı suda bulundurulması sağlanacaktır.
2) 2.sınıf erkek berberleri aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) 2.sınıf erkek berber dükkanlarında, 3.sınıf erkek berberi dükkanları için öngörülen
şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlarda aranır.
b) Çalışma koltukları nikelajlı olacaktır. Havalandırma, sessiz aspiratörlerle
sağlanacaktır.
c) Pencere ve vitrinde iyi cins tül perde olacaktır.
3) 1.Sınıf erkek berberleri aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) 1.sınıf erkek berberleri dükkanlarında, 2.sınıf erkek berberi dükkanları için
öngörülen şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar da aranır.
b) Lavaboların bulunduğu duvar kısmı 1.5 metreye kadar fayans veya mermer kaplı

olacaktır.
c) Çalışma masası tek tip, iyi cins doğrama, üzerleri formika veya mermer kaplı
olacaktır.
d) Salonun uygun kısmında bir vestiyer ile bekleme yeri ve yeteri kadar koltuk
bulunacaktır.
4) 2.sınıf kuaförler aşağıdaki hükümlere tabidirler.
a) Şehir şebekesine bağlı akar sıcak su tesisatı olacak veya yeterli musluklu su
deposu olacaktır.
b) Zemin mozaik, ucu kanalizasyona bağlı, ızgaralı, sifonlu bir delik bulunacaktır.
c) Duvarlar yağlı boya olacak, ısıtma yeterli olacak ve havalandırma aspiratör ile
sağlanacaktır.
d) Salonun uygun bir yeri bekleme yeri olarak ayrılacak, burada yeterli sayıda
koltup, sehpa ve vestiyer bulunacaktır.
e) Pencerelerde ve vitrin camında içerisinin dışarıdan görünmesine engel olacak
nitelikte perdeler olacaktır.
f) Çalışma koltukları iyi kalite malzemeden olacak ve yeterli kurutma makinaları
bulunacaktır.
g) Manikür ve pedikür yerleri perde ile ayrılmış olacak ve işyerinin bir tuvaleti
bulunacaktır. (Pasajlarda WC aranmaz)
5) 1.Sınıf kuaförler aşağıdaki hükümlere tabidirler.
a) 1.sınıf kuaför dükkanlarında, 2.sınıf kuaför dükkanları için öngörülen şartlara
ilave olarak aşağıdaki işartlar da aranır.
b) Zemin, asgari mozaik olacak, duvarlar salonun durumuna uygun bir yüksekliğe
kadar lambiri ile kaplanacaktır.
c) Pencerelerde iyi cins tül veya jaluzi bulunacaktır.
d) Çalışanların kıyafetleri tek tip olacak, soyunma dolapları bulunacaktır.
6) Lüks sınıf kuaförler aşağıdakis hükümlere tabidirler.
a) Lüks sınıf kuaförlerde, 1.sınıf kuaför dükkanlarında öngörülen şartlara ilave
olarak aşağıdaki şartlar da aranır.
b) İşyeri; bekleme salonu ile çalışma bölümlerinden oluşacak ve vestiyer
bulunacaktır.
c) İşyerinin bütün bölümlerinin zemini, parke, marley veya klasik madde ile kaplı
olacak, bekleme salonunda ayrıca uygun ölçüde bir halı bulunacaktır.

d) Isıtma; merkezi ısıtma sistemi ile veya klima sistemi ile sağlanacaktır.
Havalandırma ise klima ile sağlanacaktır.
e) Saç yıkama ve boyama yerinde ise yeteri kadar fayans lavabolar bulunacak,
boyama işinin gerektirdiği araç ve gereç mevcut olacak, bu kısımda bulunan
tezgahların üzerleri mermer, formika veya benzeri maddeler ile kaplanacaktır.Lavabo
arkaları ile çalışma esnasında ıslanabilmesi mümkün yerler yeterli yüksekliğe kadar
fayans kaplı olacaktır.
f) Saç yıkamak için sürekli sıcak suyu bulunan tesisat olacak, boya malzemesi ağzı
kapalı bir dolapta saklanacaktır.
g) Boyama ve yıkama anında müşterilerin giymesi için naylon önlük veya gömlekler
bulunacaktır.
h) En az 1 adet fayanslı, lavabolu WC bulunacaktır.
7) Güzellik salonlarında; lüks sınıf kuaförler için öngörülen şartlara ilave olarak ,
fizik tedavi, epilasyon ve cilt bakımı hizmetleri için uzmanlık belgesine sahip
ehliyetli elemanların çalışması şartları aranmaktadır.
8) Hamamlar aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Hamamların zeminleri mermer veya mozaik olacak, duvarları fayans ve benzeri
maddeler ile kaplanacaktır.
b) Hamamlarda şehir şebekesine bağlı akarsu tesisatı olacak, yeterli miktarda
musluklu su deposu bulunacaktır.
c) Hamamlarda peştemal, havlu gibi silinecek temiz olacak, yırtık ve yamalı
olmayacaktır.
d) Hamamların içi ve dışının yılda en az bir kere badana yapılması gerekmektedir.
e) Hamamın içlerinde yemek pişirilmesi ve yenilmesi yasaktır.
f) Hamamların ayda en az bir kez haşeratlara ve mikroplara karşı dezenfekte
edilmesi gerekmektedir.
g) Hamamlarda soyunma, giyinme yerlerinde ayrıca, yıkanılan kısımda ısıtma yeterli
derecede sağlanacaktır.
h) Hamamlarda suyun derecesini ölçecek termometre bulunması gerekmektedir.
i) Hamamlarda soyunma ve giyinme kabinlerinde; bir elbise fırçası, sigara tablası,
lamba, zil tertibatı, su bardağı, sürahi ve ayna bulundurulması zorunludur.
j) Hamamlardaki büyük havuzun suyu her gün akıtılacak ve içi temizlenecektir.
k) Hamamlar herşeyi ile tertemiz ve muntazam olacaktır.
l) İlk yardım konusunda UZMAN bir şahıs bulundurulacaktır.
9)

Saunalarda; hamam ve duşlu banyolar için öngörülen şartlara ilave olarak

aşağıdaki şartlar da aranır.
a) Saunaların iç kısmının ahşap tahta ile kaplı olması gerekmektedir.
b) Saunaların iç kısmında sıcaklığı belirtmek için termometre bulundurulması
gereklidir.
10) Yüzme havuzları aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Şehir şebekesine bağlı akar su tesisatı olacak ve yeterli musluklu su deposu
bulunacaktır.
b) Yüzme havuzlarının zemini; mozaik, mermer, kalebodur vs. ile kaplanacaktır.
c) Havuzun suyunun haftada en az iki kez suyu boşaltılacak ve havuzun genel
temizliği yapılacaktır.
d) Yüzme havuzlarında sıhhi şartlar ile emniyet tedbirleri tam olacak, havuz suyuna
artık malzeme atmak, uygunsuz hareket yapmak yasak olup, ihtarlara uymayanlar
dışarıya çıkarılacaktır.
e) Havuza verilecek soğuk su, içme suyu evsafında olacak ve suyun sıcaklığı 27
dereceyi geçmeyecektir.
f) Yüzme havuzlarında erkek ve kadın için ayrı ayrı soyunma yerleri bulundurulması
mecburidir.
g) Havuza girecek yüzücülerin duş almalarının temini için yeterli miktarda duş
tertibatının yapılması zorunludur.

 HALKIN EĞLENMESİNE MAHSUS İŞYERLERİ:
MADDE 130-Kapalı Sinemalar ve Tiyatrolar, Açık hava sinemaları, Barlar,
Gazino-Diskotekler, Pavyonlar. Tavernalar, Kokteyl Salonları, Düğün salonları,
Lunaparklar, Atari ve İnternet Salonları
Halkın eğlenmesine mahsus işyerleri aşağıdaki müşterek hükümlere tabidir.
a) Bu yerlerde; kullanılan sular, kanalizasyon olan yerlerde gidere, olmayan yerlerde
ise sabit veya septik çukurlara akıtılacaktır.
b) Bu yerlerde genel temizlik, müşterilerin bulunmadığı zamanlarda elektrik ile
çalışan temizlik araçları ile yapılacaktır.
c) Bu yerlerde yeteri kadar çöp kabı, izmarit kutusu ve yeteri kadar temizlik
malzemeleri bulundurulacaktır.
d) İşyerleri; yatılı okul, hastane, müze, mabetler bitişiğinde, altında ve üstünde

parlayıcı, patlayıcı madde işi yapan veya depo eden işyerlerinin bitişiğinde ve yakın
çevresinde tesis edilemez
e) Ayrı bir çıkış kapısı bulunmayan bodrum katında, bu bölümde bulunan eğlence
yerleri inşaa ve tesis edilemez.
f) Bu yerlerde; müşterilerin istifadesine sunulan tuvaletler ücretsiz olup, bu hususu
belirtir levhalar görünür yere asılacak ve daima temiz tutulacaktır.
1) Kapalı sinemalar ve tiyatrolar aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Bu yerler kagir binalarda olacak ve her bölümün tabanı mermer, mozaik ve
karosiman döşeli, merdivenler ise beton veya mozaik olacaktır. Daima temiz
tutulacaktır.
b) İlk sıranın perdeye olan uzaklığı 7 mt., herbir koltuğun genişliği 50 cm.olacak,
koltukların arkaları tamamen kapalı olacaktır. Koltukları arka arkaya olan
mesafesi 90 cm.sahneye paralel olan yollar 1 m sahneye dik olan yollar 125
cm.olacaktır.
c) Salon ve balkon için ayrı ayrı her 400 koltuk için 2 bayan ve 2 baylara ait olmak
üzere 4 adet tuvaleti olacaktır. Tuvaletlerde en az birer lavoba bulunacaktır.
d) Salon (1.hususi-balkon) olarak üç bölüme ayrılacak ve bu bölümlerin her birinin
en az 90 cm genişliğinde dışarıya doğru açılan en az iki çıkış kapısı olacaktır. Salon
ve balkonlardaki arka yollar ile çıkış kapıları kırmızı uyarma ışık tertibatı ile
belirlenecektir.
e) Şehir cereyanı kesildiğinde aydınlatmayı sağlamak üzere ve derhal devreye
girebilecek yeter güçte bir jeneratör olacaktır.
f) İhtiyaca yetecek nitelikte kalorifer veya benzeri modern tesisatla ısıtma sistemi
sağlanacaktır. Isı derecesini ölçmek için birbölmeye termometreler konulacaktır.
Havalandırma klimalar ile sağlanacaktır.
g) Uygun yerlere yangın söndürme cihazları konulacaktır.
h) Sinemanın istihabına uygun büyüklükte bekleme salonu bulunacak ve salonda
yeteri kadar oturulacak yerler mevcut olacaktır.
i) Salonda bir büfe olacaktır.
j) Koltuklar iyi cins malzeme ile kaplı olacak ayrıca kol yerleri bulunacaktır.
k) Kabinli bir telefon bulunacaktır.
l) Sinema ve tiyatrolarda kabuklu kuruyemiş yenilmesi yasak olup, ayrıca,
“Kuruyemiş yemek, sigara içmek yasaktır.” levhaları görünür yerlere asılacaktır.
2) Açık hava sinemaları aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Etrafının duvarla veya başka bir malzeme ile çevrilmesi halinde buralarda göz
estetiğini bozmayacak malzeme kullanılacaktır.

b) Sahne, kapalı sinemalardaki esaslara uygun olup, sahne her taraftan gözükecek
şekilde düzenlenecektir.
c) Yeterli, temiz bay ve bayan tuvaletleri ile akarsuyu olacak, baylara mahsus
tuvaletlerde yeter sayıda pisuvar bulunacaktır.
d) Açık hava sinemalarında büfe ve çay ocağı bulunacaktır.
e) Yedek jeneratörü bulunacaktır.
3) Barlar aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Barlar kagir binalarda, en az 15 metre kare büyüklükte pisti bulunan, içki verilen,
konsomatris çalıştıran, caz kadrosu, müzik, şekil ve atraksiyon proğramına göre
tasdikli tarifede gösterildiği üzere tanzim edilen eğlence yerlerine denir. Buralarda
loca veya benzeri bölmeler bulunabilir. Yemek verilmez.
b) Bu yerler müstakil kagir binalarda veya kagir binaların zemin katında olacak ve
tüm salonu 100 metre kareden az olmayacaktır.
c) Bu yerler antre ve vestiyer, salon, bulaşıkhane,
düzenlenecektir.

ofis,

kiler
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d) Bölümlerin tabanı yıkanabilir bir madde ile döşeli olacak ve uygun yerlerinde
umumi kanalizasyona bağlı sifonlu ve ızgaralı bir gider bulunacaktır.
e) Kadın ve erkekler için sağlık ve teknik şartları sağlanmış yeteri kadar tuvalet ve
lavabo bulunacaktır.
f) Personel, komsomatris ve artistlerin soyunmaları için dolapları olan kadın ve
erkek için ayrı ayrı olmak üzere en az birer oda bulunacaktır.
g) Buralarda sağlık şartlarına uygun teknik araçlarla çalışan havalandırma tertibatı
bulunacaktır.
h) Bu yerlerde çalışanlar iş elbisesi olarak beyaz renkte ceket veya forma
giyeceklerdir.
i) Masalarda uygun bir yere ilgili mercilerce tasdiklenmiş fiyat tarifeleri
konulacaktır.
j) Barların dış kapı girişlerine, müşterilerin rahatça okuyabileceği ışıklı fiyat tarifesi
konulacaktır.
4) 2.Sınıf gazino, diskotekler aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Bu yerler yemekten ziyade, eğlence maksadı ile tahsis edilen proğramlı,
programın icrasına mahsus kısımları ihtiva eden içkili veya içkisiz yerlerdir.
b) Bu yerler kagir binalarda olup, yemek pişirme, bulaşık yıkama, malzeme deposu,
salon, el yıkama ve tuvalet kısımlarını ihtiva edecek ve her bölme birbirinden en
az 2 metre yükseklikte sabit duvarlarla ayrılmış olacaktır.

c) Antre ve salonun zemini en az mozaik, duvarları yağlı boya olacak, antrede
vestiyer bulunacaktır.
d) Isıtma merkezi sistem veya klimalarla sağlanacak olup, havalandırma klima ile
yapılacaktır.
e) Sanatçıların soyunmaları, makyaj ve benzeri hazırlıkları için uygun bir yer
bulunacaktır.
f) Pencerelere iyi cins kumaş perde takılacaktır. Orkestra yeri dans pisti olup,
komple müzik seti bulunacaktır.
g) Bay ve bayanlar için ayrı ayrı yeteri kadar aynalı ve lavabolu tuvaletler olacaktır.
h) Mutfak ve müştemilatı, salondan ayrı bir yerde olacak ve 2.sınıf lokantaların
mutfak şartlarını taşıyacaktır. (Sıcak yemek verilmiyorsa, mutfak şartı aranmaz.)
i) Bahçe kısmı var ise, bir dans pisti, gösteriler için müştemilatı ile birlikte sahne
olacak, buradaki masa ve sandalyeler hava şartlarından zarar görmeyecek cinsten ve
kapalı kısımların niteliklerine uyğun olacaktır.
j) Şehir şebekesine bağlı su tesisatı ve daima akar suyu olacaktır.
5) l.sınıf gazino, diskotekler aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) 1.sınıf gazino, diskoteklerde; 2.sınıflarda aranılan şartlara ilave olarak aşağıdaki
şartlar da aranır.
b) Vestiyer bankolu olacak, telefon kabin içinde bulunacaktır.
c) Uygun bir yerde Amerikan bar olacaktır.
d) Mutfak 1.sınıf lokantalar için aranılan şartları taşıyacaktır.
e) Sanatçıların soyunması ve hazırlık yapmaları için sahne ile itribatlı ayrı ayrı aynalı
ve makyaj masalı odalar olacaktır.
6) Lüks sınıf gazino, diskotekler aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Lüks sınıf gazino, diskoteklerde; 1.sınıflarda aranılan şartlara ilave olarak
aşağıdaki şartlarda aranır.
b) Girişte boy aynası olacaktır, giriş ve salonun zemini ahşap parke veya benzeri
malzemelerle kaplanmış olacaktır.
c) Giriş ve salonun duvarları lambiri, kumaş veya benzeri malzemeler ile kaplanmış
olacaktır.
d) Sanatçıların soyunma odalarında sıcak sulu lavabo bulunacaktır.
7) Pavyonlar aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Pavyonlarda; lüks sınıf gazino, diskoteklerde aranılan şartlara ilave olarak

aşağıdaki şartlarda aranır.
b) Pavyonlar kagir binalarda en az 15 metre kare ölçüde pisti ve cazı bulunan içkili,
yerli veya yabancı proğramlı atraksiyonlar yapılan eğlence yerleridir. Buralarda
yemek verilmez, lokanta olarak kullanılamaz.
c) Salon, sağlık şartlarının gerektirdiği teknik şekilde havalandırılacaktır.
d) Yeter miktarda bay ve bayan tuvaletleri bulundurulacak olup, tuvalet nitelikleri
diğer bölümlerdeki tuvalet nitelikleri ile aynı olacaktır.
e) Her masada ayrı ayrı fiyatları belirtir tasdikli tarifeler bulunacaktır.
f) Müşteriye sunulan içkilerin ve mezelerin ölçülmesi için ölçü ve tartı aletleri
bulunacaktır.
g) Pavyonların ana girişlerine büyük çapta ışıklı fiyat tarifesi asılacaktır.
8) Tavernalar aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) En az 2.sınıf lokanta vasfında olacak ve lokantalar gibi sınıflandırılacaktır.
b) Dans pisti ve orkestra yeri olmayacaktır.(Dans pisti ve orkestra yeri varsa, gazino
şartlarını da taşıyorsa gazino olarak işlem görecektir.)
c) Salonun ayrı bir yerinde bay ve bayanlara ait ayrı ayrı lavabolar ve tuvaletler
bulunacaktır.
9) Kokteyl salonları aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Kokteyl salonları içki verilen, pikap, teyp gibi müzik bulunan, yemek verilmeyen,
loca ve benzeri bölümleri bulunmayan eğlence yerlerini kapsar.
b) Girişte salon büyüklüğüne uygun nitelikte bir antre olacak ve antreden salona
ikinci bir kapı ile geçilecektir.
Ayrıca antrede vestiyer bulunacaktır.
c) Salonun zemini parke kaplı olacak, duvarlar yağlı boya ile boyanacaktır.
d) Işıklandırma gizli veya salonun mefruşatına uygun güzel görünüşlü aplik veya
avizeler ile sağlanacaktır.
e) Isıtma merkezi sistem veya klima ile yapılacak, masa, sandalye, koltuk ve
kanapeler iyi cins kumaş ile kaplanacaktır.
f) Salonun uygun bir yerinde Amerikan Bar, Komple müzik seti, yeter büyüklükte
bir dans pisti, orkestra var ise bunun için uygun dekore edilmiş yer olacaktır.
g) Salondan ayrı bir yerde bay ve bayanlara ait lavabolu tuvaletler olacaktır.
h) Salondan ayrı bir yerde 1.sınıf kahvehanelerin ocak niteliklerine uygun bir ocak
olacaktır. Ocak üzerinde bacaya bağlı davlunbaz bulunacaktır.

10) Düğün salonları aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Girişte boy aynası, vestiyer, telefon bulunacaktır.
b) Giriş kapısından ayrı olarak yangın çıkış kapısı bulunacaktır.
c) Düğün salonlarında; idari işlerin yürütülmesi için şarkıcılar ve gelin-damat için
soyunup , giyinmeye elverişli ayrı ayrı odalar bulunacaktır. Ayrıca salonunu
dışında işçilerin soyunma dolapları ve servis odaları bulunacaktır.
d) Salondan ayrı uygun bir yerde bay ve bayanlar için ayrı ayrı tuvaletler, yeteri
kadar pisuvar ve lavabo bulunacaktır. Tuvaletlerin duvarları 1.5 metre fayans ve
benzeri madde ile kaplı olacaktır.
e) Salonun ısıtılması, kalorifer, kat kaloriferi, klima ve benzeri ısıtma sistemleri ile
sağlanacak, yangına neden olabilecek ısıtma sistemleri (soba vs.) kullanılmayacaktır.
f) Bu yerlerde, büfe ve benzeri yerler bulunduğu taktirde yönetmeliğin büfelere ait
hükümleri aynen uygulanacaktır.
g) Salonun havalandırması klima ile yapılacak, salondaki masa ve sandalyeler iyi
cins malzemeden olup sürekli temiz tutulacaktır.
h) Salonlarda yeterli miktarda yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.
i) Düğün salonlarında çocuk odası bulundurulacaktır. (çoçuk emzirme, temizleme ve
ihtiyaç için)
11) Lunaparklar aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Bu yerlerin zemini toz kaldırmayacak uygun malzeme ile kaplanacaktır
b) Elektrikli ve hareketli makinaların çalıştığı bu tesisler, faal çalışma dönemlerinde
sürekli bu konuda ruhsatlı uzman kişilere kontrol ettirilecektir.
Kontrol ettirildiğine dair belgeleri her zaman ibraz etmek zorundadırlar.
c) Bu yerlerde büfe ve benzeri işyerleri mevcut ise, yönetmeliğin bu müesseselerle
ilgili hükümleri aynen uygulanacaktır.
d) Bu yerlerde; bay ve bayanlar için ayrı ayrı yeterli sayıda tuvalet ve aynalı
lavabolar olacaktır.
e) Kumar ve benzeri şans oyunları oynatılmayacaktır.
f) Telefon kabini bulunacaktır.
g) Her türlü can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler sağlanacaktır.
12) Atari ve İnternet Salonları aşağıdaki hükümlere tabidir.
a)İnternet Cafe yapılacak dükkanın en az 60 m2 kapalı alanı bulunacak.ve Zemin
birinci sınıf seramikle kaplanmış olacak,İçerisi dışarıdan görülebilecek(perde,jaluzi
vb.şekilde kapatılmayacak)şekilde dizayn edilecek.Yeterli aydınlat (m2 başına 15
Watt olacak)sağlanacaktır.Bodrum katta ve bodrum kat bağlantılı yerlerde internet

cafe açılmayacak,yönetmelikte belirtilen yaşın altındakilerin girmesini yasak
olduğunu belirtir bir tabelanın işyerinin girişine görülebilecek şekilde bir yere
asılması zorunludur.
b)İnternet salonları atari salonu gib kullanılamaz
c) Bay ve bayanlar için İki adet tuvalet ve lavobası bulunması zorunludur.(Tuvalet
bedensel engellilerinde kullanabileceği şekilde düzenlenecek.)
d)Kliması ve havalandırması tertibatının yapılmış olması gereklidir.
e)Ağ sistemi içerisinde ve dışında bilgisayarlarda çeşitli oyunlar oynatılamaz,filimler
gösterilemez,bilgisayar sistemi haricinde oyun ve film amaçlı kullanılan
playstationlar kullanılamaz.
f)İnternetle ilgili çalışmalar dışında hiçbir faaliyet gösterilemez.
g)Noterden internet hizmeti dışında faaliyet yapmayacağına dair taahhütname
verecek.
h)Detaylı işyeri yerleşim krokisi çizdirilecek teknik bir kişiye. Bu yerleşimi izinsiz
değiştiremeyecektir.
I) Sıcak su tertibatı bulunacaktır.

 G.S.M.YÖNETMELİĞİNE TABİ İŞYERLERİ :
MADDE 131- Ekmek Fabrikaları ve Ekmek fırınları,
Ekmek Fabrikaları ve Ekmek fırınları aşağıdaki hükümlere tabidir.
Fırınlarda bulunması gereken bölümler
1) Fırın önü: (Satış yeri ve tezgahın bulunduğu kısım) 25.00m2.duvarları tavana
kadar mermer veya fayans kaplı olacaktır.
2) Hamurhane: Diğer bölümlerden duvarla ayrılmış ve duvarları tavana kadar
fayans veya mermer kaplı olacaktır. Alanı en az 50.00 m2.olacaktır.
3) Un Deposu: Diğr bölümlerden kagir duvarlarla ayrılmış, aydınlık ve havadar
un deposu olacaktır.
Depo fırının günlük kapasitesine göre un depolamaya müsait büyüklükte ve en az
50.00 m2.olacaktır. Bir kattan fazla katı olan fırınlarda un deposu, ikinci katta ise
havuz yapılması zorunludur.
Havuz yerden en az 0.50 metre yükseklikte etrafından dolaşılabilen, iç kısmı
mozaik veya mermer ile kaplanmış olacaktır.
4) Ham ve mamul maddelerin konulduğu bölümlerden uzakta en az 5 ton yakıt
alabilecek bir yakıt deposu şehir suyu ile beslenen ve her yıl temizlenen pas ve
kir tutmayan bir malzemeden yapılmış en az 5 tonluk su deposu olacaktır.
5) Otomatik elek: Harman yeri ile hamurhane arasındaki bir bölüme kapasiteye ve
fabrikanın çalışma temposuna uygun olarak monte edilmiş olacak ve daima
çalışır halde bulundurulacaktır.

6) Tuz bölümü: Fabrikanın kapasitesine göre uygun büyüklükte olacaktır.
7) Her fırında asgari 6.00 metrekare WC, lavabo ve duş bölümü olacaktır.
8) WC, klozet olduğu takdirde duş ve tuvalet aynı mahalde olabilir. Lavabonun
ayrı bir bölümde olması gerekir.
9) Yukarıda açıklanan bölümlerin fırının diğer bölümlerinden duvarla ayrılmış,
ham ve mamül madde konan bölümler ile doğrudan doğruya irtibatı olmayan,
un deposu ve hamurhaneden uzak bir yerde yapılacak, duvarları fayans veya
mermer ile tavana kadar kaplanmış olacaktır.
10) Ayrıca havalandırılması için gerekli tesis yapılacaktır.
11) Mutfak; temizlik şartları ile diğer yapılaşmaları haiz en az 6.00 m2. olarak inşa
edilecektir.
12) Yemek yeme-dinlenme ve soyunma yeri; bu kısım diğer bölümlerden duvarla
ayrılmış en az 15.00 m2.sahali olacaktır.
13) Yatakhane; her fırında 15.00 m2 alanlı 6 kişilik diğer bölümlerden ayrı bir
yatakhane olacaktır.
14) Büro bölüm; diğer bölümlerden duvarlarla veya alüminyum doğrama ile
ayrılmış en az 6.00 m2 alanlı bir büro bölümü yapılacaktır.
15) Hamur dinlendirme ve mayalandırma yeri; diğer bölümlerden duvarlarla
ayrılmış, duvarların iç kısımları fayans veya mermer olmak üzere kaplanmış
olmak kaydıyla en az 9 m2 alanlı olacaktır.
16) Malzeme odası; diğer bölümlerden duvarlarla ayrılmış içi mermer veya fayans
kaplanmış olan gıda maddeleri ve malzeme odası en az 25 m2 olacaktır.
17) Jeneratör odası; diğer bölümlerden duvarlarla ayrılmış, ham ve mamul
maddelerin konulduğu kısımlara uğramadan kolaylıkla ulaşılabilecek ses
izolasyonu sağlanmış, ayrıca jeneratörden çıkacak gazı tahliye edecek baca
tertibatı yapılacaktır.
18) Bütün bölümlerin zemini kolay temizlenebilir kalebodur, silme mozaik veya
kara mozaik ve bunun gibi maddeler ile kaplanmış ve kirli suların kendiliğinden
akmasına imkan sağlayacak şekilde kanalizasyon seviyesinden yukarı inşaa
edilecektir.
19) Un, makarna, bisküvi ve ekmek fabrikaları 2.sınıf gayri sıhhi
müesseselerdendir.Ekmek, simit vb.fırınlar ise 3.sınıf Gayri Sıhhi
Müesseselerdendir. Bunlar Umumi Hıfzısıha Kanunu ve Gayri Sıhhi Müesseseler
Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
20) Yangından korunmak için gerekli bütün önlemler alınmış olacak ve dinlenme
yeri dışında hiçbir surette sigara içilmeyecektir. Bölümler bir katta olabileceği
gibi birden fazla katta da yapılabilir.
21) Hamurhane, un deposu, pişirme yeri en az 3.5 metre diğer bölümler net 2.40
metre olacaktır.

22) Un deposunun tabanı ve duvarları yerden itibaren en az 2.00 metre yüksekliğe
kadar kalınlığı 2 cm olan parmaklık ile ızgara şeklinde kaplanmış
olacaktır.Ayrıca un deposunun tabanı da kaldırılabilen portatif unun
rutubetlenmesini önleyecek ve altından havalandırılabilecek kalın doğramadan
mamul ızgara ile kaplanacaktır.
23) Açık pencerelere sinek için tel kafes konulacaktır.
24) Pasa bezi kullanılan fırınlarda hergün temiz biri kullanılmak üzere 7 takım
pasa bezi bulundurulacaktır.
25) Sıhhi tesisat projesi yapılmış olacaktır.
26) Belediyece tayin ve tesbit edilen gramaj, evsaf ve şekil haricinde ekmek ve
diğer unlu mamüller imal edilmeyecektir. Eksik gramaj ve evsafta imal edilerek
satışa sunulan ekmekler müsadere edilerek makbuz karşılığı hayır kurumlarına
verilir.
27) Ekmeklere Belediyece tesbit edilecek şekilde etiket yapıştırılacaktır. Etiketsiz
imal edilerek satışa sunulan ekmekler MÜSADERE edilerek hayır kurumlarına
makbuz karşılığı verilecektir.
28) Pasa bezleri kullanıldığında takım olarak kullanılacak ve kullanılmış pasa
bezleri yıkanmadan tekrar kullanılmayacaktır.
29) İmalat bölümlerinde çalışanlar temiz, beyaz işgömleği, başlık giyecek ve önlük
takacaklardır. Pişiriciler, tezgahtarlar, imalat bölümlerinde çalışanlar bej renkli
ceket şeklinde iş elbisesi giyeceklerdir. İşçilerin bedenleri temiz, saç ve tırnakları
kesik olacaktır.
30) Ekmekler tartılıp satılacaklardır. Bunun için her fırın ve ekmek satılan yerlerde
damgalı ve ayarı tam, hassas terazi bulundurmak mecburidir.
31) Fırın camekanında herkesin görebileceği bir yere yazı ile yazılmış gramaj ve
fiyat levhası asılmış olacaktır.
32) Ekmek ve emsali yapılacak unlar doğrudan doğruya elektrikle işletilen elekler,
hamur teknesine akıtılıp, tekneden yeteri kadarı emaye veya çinko kaplar ile
yoğurmaya konarak yoğrulur. Unlar elenmeden hamur yapımında kullanılamaz.
33) Un çuvalları rutubetsiz beton veya tahta döşemeli ayrı yerlerde
bulundurulacak, un çuvalları tahta ızgaralar üzerine istif edilecektir. Hamur,
ekmek ve emsali yapılan ve depo edilen yerlerde oturulamaz ve yatıramaz.
34) Fırında kullanılan tüm alet ve edavat temiz bulundurulacaktır. Fırınlarda fare
avlamak amacı ile de olsa kedi ve emsali hayvan beslenemez. Fareler daima
kurulu kapanlarda tutulacaktır.
35) Belediyece birden fazla randımanlı undan ekmek imaline izin verildiği
takdirde, aynı fabrikada birden fazla vasıfta ekmek imal edilemez. Ekmek
imaline izin verilen undan başka randımanlı un bulundurulamaz.
36) Ekmekler içi tamamen çinko veya kalvaniz saç döşenmiş her taraf toz
girmeyecekşekilde kapalı, kapıları yan ve arkaya açılan üzerleri açık renkli yağlı

boya ile boyalı, yan taraflarında fabrika sahibinin veya firmanın ismi yazılı, içi
raf tertibatlı özel motorlu araçlar ile taşınacaktır. Küfe benzeri araçlar ile açıkta
ekmek nakli yasaktır.
37) İnsan sağlığına zarar veren, çevre kirliliğine yol açan yangın, patlama, genel
güvenlik, işgüvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve
doğanın kirlenmesi ile ilgili düzenlemelere aykırı olan fırınların ruhsat talepleri
kabul edilemez. Ruhsatsız faaliyete geçen fırın ve fabrikalar derhal kapatılır, aynı
hüküm diğer Gayri Sıhhi Müesseseler için de geçerlidir.
MADDE 132- Simitçi,Galeta, Sandöviç, Tost ekmeği, Börekçi fırınları,
Simitçi, galeta, sandviç, tost ekmeği ve börekçi fırınları aşağıdaki hükümlere tabidir.
Bu yerler pişirme tesisi, un deposu, satış yeri, harman yeri, hamurhane, soyunmagiyinme yerleri, banyo, WC ve lavoba bölümlerini ihtiva edecek ve bu bölümler
tamamen birbirinden kagir duvarlarla ayrılmış olacaktır.Fırınlarda bulunması gereken
bölümler ile en az ölçüleri aşağıda gösterilmiştir. Bu fonksiyonlar bir pişirme ünitesi
için gerekli asgari ölçülerdir.
1- Fırın önü: (Satış yeri tezgahının bulunduğu kısım) 10.00 m2 duvarları tavana
kadar mermer veya fayans kaplı olacaktır.
2- Hamurhane : Diğer bölümlerden kagir duvarlarla ayrılmış ve duvarları tavana
kadar mermer veya fayans olacak, alanı en az 25.00 m2 olacak, taban mozaik
veya mermer kaplı olacaktır. Hamur yoğurma makinası ile yoğrulacak, bu
makinaya su akar tertibatla sağlanacaktır. Hamurhanede bulunan maya
tekneleri paslanmaz çelikten yapılmış olacak, temiz ve toz bırakmayan bezler
kullanılacaktır. Günlük değişecek miktarda örtü bezi bulundurulacakdır.
3- Un deposu : Diğer bölümlerden kagir duvarlarla ayrılmış, aydınlık ve havadar
olacaktır. En az 25.00 m2 olacak taban ve yan duvarlar tahta ızgara ile
rutubetten korunacaktır.
4- Harman yeri: Diğer bölümlerden kagir duvarlarla ayrılmış, en az 10.00 m2
olacaktır. Duvarlar tavana kadar mermer veya fayans olacaktır.
5- Soyunma Giyinme Odası: Bu kısım diğer bölümlerden duvarla ayrılmış en az
10.00 m2 olacaktır. İş ve diğer elbiseleri asmaya yarayan çelik dolaplar
olacaktır.
6- WC, Lavabolar ve Duş: WC klozet olduğu taktirde duş ve tuvalet aynı
mahalde olabilir. Lavabonun ayrı bir bölümde olması gerekir. Yukarıda
açıklanan bölümlerin fırının diğer bölümlerinden duvarla ayrılmış, ham ve
mamül madde konulan bölümler ile doğrudan irtibatı olmayan un deposu ve
hamurhaneden uzak olacaktır. Duvarları mermer veya fayans kaplı olacaktır.
Havalandırması da sağlanacaktır. En az 5.00 m2 büyüklüğünde olacaktır.
7- Malzeme Odası: Diğer bölümlerden duvarlarla ayrılmış içi mermer veya
fayans kaplanmış, gıda maddeleri ve malzeme odası en az 15.00 m2 olacaktır.

8- Bu müesseselerde çalışan işçiler ekmek fabrika ve fırınlarında kullanılan iş
elbiselerini giyeceklerdir.
9- Fırınında imal edilen simit, galeta, sandviç, tost ekmeği, börek Belediyece tayin
ve tesbit edilen gramaj ve evsafta olmayanlar müsadere edilir.
MADDE 133- Peynir, kıyma vs. ilavesiyle yapılan pide, Lahmacun ve Pizza
fırınları,
Peynir, kıyma vs. İlavesiyle yapılan pide, lahmacun ve pizza fırınları aşağıdaki
hükümlere tabidir.
1. Bu yerler; pişirme tesisi, satış yeri, imalathane, bulaşıkhane, WC ve lavabo
bölümlerini ihtiva edecek olup, bölümler birbirinden ayrılmış olacaktır.
a. Pişirme Tesisi: Akaryakıtla ve direkt püskürtme ile ısıtılmayacaktır.
b. Satış Yeri: Fırında bulundurulan ve satışa arz edilen maddeler camekanlı vitrin ve
tezgahlarda veya camekanlı raflarda bulundurulacaktır.
c. İmalathane: İmalathanede bulunan tezgahlar mermer, paslanmaz çelik veya
benzeri ile kaplanmış olacaktır. Hamur yoğurma makinası ile yoğrulacaktır. Un,
imalathanenin ayrı bir bölümünde çuvallar içinde veya kapalı kaplar içinde
bulundurulacak olup, elenmeden kullanılmayacaktır.
d. Bulaşıkhane: Bulaşıkhanede sıcak ve soğuk akar su tertibatı bulunacak, bulaşık
yıkama yerleri mermer, fayans veya paslanmaz çelikten sıcak ve soğuk olmak
üzere iki kısmı ihtiva edecek ayrıca kapların süzülmesine mahsus oluklu bir kısım
bulundurulacaktır.
e. WC ve lavabo; WC ve lavabo olarak iki ayrı bölüm halinde olacaktır.
2. Bu yerlerde çalışan personel ekmek fabrikalarında giyilen iş elbisesi giyeceklerdir.
3. İmalatta kullanılan katkı maddeleri (kıyma, peynir, kuşbaşı et vs.) sağlık ve teknik
şartlara uygun şekilde muhafaza edilip, kullanılacaktır. Fırında kullanılan yakıt
maddeleri, imalat ve satış yeri dışında uygun bir yerde muhafaza edilecektir.
MADDE 134- Yufka, kadayıf vb.imal yerleri,
Yufka, kadayıf ve emsalleri imal yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Bu yerler; imal ve satış yeri olmak üzere birbirinden ayrılmış bulunacaktır.
b) İmalathane; pasta, çörek ve pide fırınlarındakinin aynı olacak ve bacaya bağlı
davlunbaz tertibatı bulunacaktır.
c) Satış yerlerinde; satışa arz edilen mallar temiz camekanlar içinde muhafaza
edilecektir.
d) Hamur, yalnız hamur yoğurma makinası ile yoğrulacaktır.
e) Bu yerlerde çalışan personel, ekmek fırınları için kabul edilen iş elbiselerini
giyeceklerdir.

f) Bu müesseselerde unlar, elenmeden kullanılmayacaktır.
g) Bu müesseselerde WC ve lavabo bulundurulacaktır.
MADDE 135- Yemek fabrikaları,
Yemek fabrikaları aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Bu yerler; Hammaddeler deposu (kiler), ayıklama ve hazırlama, pişirme ve
dağıtma, bulaşık yıkama yerlerini ihtiva edecek ve her bölümü birbirinden en az 2
metre yükseklikte sabit duvarlarla ayrılmış olacaktır.
b) Sıcaktan ekşiyen veya niteliği bozulacak besin maddeleri soğuk hava deposunda
bulundurulacaktır.
c) Ayıklama ve hazırlama yerinde bulunan tezgahların ve masaların üzerine mermer
veya paslanmaz çelik ve benzeri madde ile kaplanmış olacaktır.
d) Pişirme ve dağıtma yerinde, ocak bulunacak, ocak yerinin üstünde bacaya bağlı
davlumbaz olacak, baca yüksekliği ise komşu binaları geçmiş olacaktır.
e) Bulaşık yıkama yerinde, soğuk ve sıcak su tertibatı bulunacak, bulaşık yıkama
yerinin alanı bir kenarı 3 metreden az olmamak üzere 10-12 metrekareden az
olmayacaktır. Bulaşık tekneleri mermer, fayans veya paslanmaz maddelerden ve
iki bölümlük olacaktır. Ayrıca yıkanan kapların süzülmesine mahsus yeterli
büyüklükte bir oluklu veya süzgeçli kısım bulunacaktır.
f) Bu yerlerde kullanılan kaplar, paslanmaz çelik ve benzeri maddeden yapılmış
olacak, daima temiz bulundurulacaktır.
g) Bu yerlerin havalandırılması günün şartlarına uygun şekilde yapılacak ve
camlarda delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel ile dışarıdan örtülü olacaktır.
h) Bu yerlerin zemini yıkanabilir malzeme ile kaplanacak, kanalizasyona bağlı ızgara
ve sifonlu bir delik bulunacaktır. Duvarlar 1.5 metre yüksekliğe kadar fayans ile
kaplanacaktır.
i) Bu yerlerde çalışan personel iş elbisesi, takke, çizme ve su geçirmez naylon önlük
giyecektir.
MADDE 136- Süt ve Sütten yapılmış gıda maddeleri ve benzerlerinin yapıldığı
işyerleri,
Süt ve sütten yapılmış gıda meddeleri ve benzerlerinin yapıldığı işyerleri aşağıdaki
hükümlere tabidir.
a) Satış yeri aynı yerde ise, bu kısım tamamen ayrı bir bölümde olacaktır.
b) Kullanılmış kapların yıkama yeri 1.5 metre yükseklikte kagir bir bölme ile
ayrılmış, akar ve soğuk su tertibatlı yıkama durulama kısımlarını ihtiva edecektir.
c) Bu yerler kagir binalarda olup, krema ve yağ deposu imalathane, bulaşık yıkama
kısımları ihtiva edecektir.

d) Bu bölümlerin zemini ve zeminden itibaren 1.5 metre yüksekliğe kadar fayans
döşeli olacak ve zeminin bir ucu kanalizasyona bağlı sifonlu ve ızgaralı delik
bulunacaktır.
e) Bu yerler günün şartlarına uygun havalandırma tertibatı ile donatılacak olup,
pencereleri, delikleri 2 m.yi geçmeyen tel ile dışarıdan örtülü olacaktır.
f) Bu yerlerde masaların üzerleri fayans, mermer veya mozaik ile döşeli olacaktır.
g) Mamul, gayri mamul maddeler, soğuk hava depo veya dolaplarında muhafaza
edilecektir.
h) İşçilerin iş elbiselerinden ziyade lastik çizme giymeleri ve su geçirmez önlük
takmaları mecburidir.
MADDE 137- Çikolata, Şeker, Şekerleme ve benzerlerinin yapıldığı işyerleri,
Çikolata, şeker, şekerleme,tahin helvası ve benzerlerinin yapıldığı işyerleri aşağıdaki
hükümlere tabidir.
a) Bu yerlerde; hammaddeler deposu, yapım yeri ve ocak, hazırlanmış maddeler
deposu, bulaşık yıkama yeri kısımlarını ihtiva edecek şekilde bölümler bulunacak
ve birbirlerinden kagir bölümlerle ayrılmış olacaktır.
b) Bu yerlerde masaların üzerleri mermer, fayans, paslanmaz çelik gibi düz yüzlü bir
madde ile kaplı olacaktır.
c) Her bölümü sıhhi ve fenni havalandırma tertibatını ihtiva edecek ve pencereler,
delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel ile dışarıdan örtülü olacaktır.
d) Kazanlar, tencereler, formalar vs.kaplar temiz dolaplarda veya raflarda muhafaza
edilecek, hammaddeler, ağızları kapalı kaplar veya kapalı dolaplar içinde
bulundurulacaktır.
e) Bu yerlerde çalışan işçiler, beyaz renkli iş elbisesi ile başlık giyecekler, yapım
yerinde çalışanlar ise ağızlarına beyaz tülbent takacaklardır.
f) Bu yerlerde kullanılan bakır kaplar kalaylı ve temiz olacaktır.
g) Bu yerlerde hamur, yalnız hamur yoğurma makinası ile yoğrulacak, hamur
yoğurmada el veya ayak kullanılmayacaktır.
MADDE 138- Pastırma, sucuk, sosis, salam imal yerleri,
Pastırma, sucuk, sosis ve salam imal yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Bu yerler bağımsız binalarda olup, hammaddeleri saklama, ayırma, kıyma ve
doldurma, pişirme yeri, kutulama yeri, etiketleme, depo etme ve bulaşık
yıkamayerlerini ihtiva edecek., bu bölümler birbirlerinden kagir bölmelerle
ayrılmış olacaktır.
b) Her bölme gündüz ışığı ile aydınlatılacak ve uyğun havalandırma tesisatı ile
mümkün olmadığı yerlerde suni havalandırma tesisatını veya tertibatını ihtiva

edecektir.
Pencerelerini, delikleri 2 mm yi geçmeyen tel kafes ile dışarıdan örtülecektir.
c) Hammaddelerin ayrılma, kıyılma,ve doldurulmasına mahsus masaların üzerleri
mermer, fayans, paslanmaz çelik ile kaplı olacaktır.
d) Yapım yerinde etler, soğuk hava dolap veya odalarında muhafaza edilecek ve
başka bir yere konulmayacaktır.
e) Kıyma makinaları ile bıçak, testere, huni vs. aletler passız olacak, daima yıkanarak
temizlenecektir.
f) Ocak ve kazanlar, etlerin bulundurulduğu ve tuzlandığı yerler de ayrı olacaktır.
Duman veya gaz çıkararak, yapım yerinin içine ve dışına zarar vermemeleri için
muhtazam bacaları bulunacaktır.
g) Yapımda, yalnız et ve etin kendi yağı bulunacaktır. İşkembe, bağırsak, iç yağı
karıştırmak ve dışarıdan kıydırılarak getirilmiş etler kullanmak yasaktır.
h) Doldurma yerinde bulunan ve kullanılan bütün tekne ve kaplar mermer,
paslanmaz çelik ve benzeri gibi kolay yıkanır, temizlenir, kimyevi reaksiyonlardan
etkilenmeyen maddelerden yapılmış olacak ve üzerine hammaddeleri gösterir
etiketler konulacaktır.
i) Sucukların kurutulmasına ayrılmış olan yer, bol hava cereyanlı olacaktır.
j) Et mamulü imalathaneleri, teknik sorumlu olacak bir Veteriner Hekim ile
sözleşme yapmış olacaklardır.
MADDE 139- Kümes hayvanları kesim yerleri,
Kümes hayvanları kesim yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.
Nakliye ile ilgili şartlar
a) Canlı kasaplık hayvanların nakliyesi için kullanılan kafes ve araçlar; amacına
uygun yeterli kapasitede, hayvanları zararlı dış etkenlerden koruyacak şekil ve
özellikte olup, taşıma sonunda temizlenir, yıkanır ve dezenfekte edilir.
b) İndirme ve bekleme yerlerinde; böceklere, haşarata, diğer hayvanlara, kimyasal
ve mikrobiyolojik kirleticiler ile olumsuz hava şartlarına karşı korunmak için
önlemler alınır.İndirme ve bekleme yerleri ile taşıma kafes ve araçlarında oluşacak
atıklar; günde en az bir defa, ihtiyaç duyulacak sıklıkta, temizlenir ve çevre
kirliliğine neden olmayacak şekilde sızdırmasız ve üzeri kapalı bir yerde
muhafaza edilir. Bu yerlerde canlı kasaplık kanatlı hayvan gruplarının veteriner
hekimi tarafından yapılan muayenesi sonucu, hasta olduğu tesbit edilen
hayvanların uygun bir şekilde izale edilmesi amacıyla ayrı bir bölüm tesis edilir.
c) İndirme ve bekleme yeri, kesimhane, paketleme yeri ve soğuk depolar birbirleriyle
uygun şekilde irtibatlı ayrı bölümler halinde planlanır ve yapılır. İşletmede yer alan
üniteler amacına uygun ve yeterli büyüklükte olup,iş akımına uygun ve personelin
rahat çalışmasını sağlayacak şekilde yerleştirilir. Yenilebilir ürünlerin işlendiği,

taşındığı ve depolandığı bölümler, yenilmeyen maddelerin bulunduğu bölümlerden
ayrı olur.
d) Kesim ve işleme yerinde kullanılan yapı malzemesi özellikle buharlaşma ile küf
oluşumunu engelleyecek nitelikte olur ve uygun bir havalandırma ve aydınlatma
sağlanarak, tabii olarak gerçekleştirilir.
Tabii olarak yapılan havalandırma ve aydınlatma yeterli olmadığı taktirde, suni
olarak temin edilir. Dış pencerelerin tamamı sinek, haşere ve kemiricileri içeri
almayacak şekilde teçhiz edilir.
Kesim yerlerinin duvarları; en az 3 metre yüksekliğe kadar kolay temizlenir ve
dezenfekte edilebilir nitelikte açık renkli ve su geçirmez, pürüzsüz bir izolasyon
maddesi ile kaplanır.
Tabanı ise, su geçirmez, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte bir
malzeme ile su toplama kanallarına doğru meyilli ve su birikmesine meydan
vermeyecek şekilde döşenir. Kesim ve ürün taşımada kullanılan alet ve ekipman,
sağlığa zarar vermeyecek ve dezenfekte edilebilir olur ve sık sık temizlenerek
bakımları yapılır.
Tesis içindeki kanal ve oluklar çabuk ve kolay temizlenilebilir, yuvarlak şekilli,
uygun derinlikte ve yeteri kapasitede; kanal kapakları ve ızgaraları kolay çıkar
şekilde olur.
Kanallar ve oluklar çalışma esnasında sık sık su ile yıkanır ve günde en az bir
defa tamamen temizlenir. Yüzen ve çöken katı parçaların tutulması için değişik
bölümlerdeki kanal bağlantılarına özel tertibat yapılır.
Tutulan katı parçalar ilgili bölümde paslanmaz, temizlenebilir ve kapalı kaplar
içinde muhafaza edilir; süzülen sıvılar kanallara verilir; katı parçalar ise sızdırmasız,
kapalı kaplar içerisinde değerlendirilmek veya izale edilmek üzere ayrı bir yerde
biriktirilir. Kesimden elde edilen kan; sızdırmasız, kapalı ve gerekli sıhhi özelliklere
sahip tanklarda toplanır.
Kesimhanede oluşan kanı toplama tankına ulaştıracak kanal veya boru
temizlenebilir nitelikte olur ve tanka bağlantısı, sifon vasıtasıyla sağlanır. Baş, ayak,
tüy ve yenmeyen iç organları gibi maddelerin depolama ve nakil kapları; sızdırmasız,
su geçirmez, paslanmaz metal veya diğer uygun malzemeden yapılmış, kolay
temizlenebilir nitelikte ve kapalı olur.
e) Tüy yolma işlemi için gerekli olan suyunu, sürekli değişimini sağlayacak şekilde
sıcak su sirkülasyonu sağlanır.İşlem sırasında yolmayı kolaylaştırıcı herhangi bir
madde kullanılması planlandığında, Sağlık Bakanlığından bu maddenin
kullanılabileceğine dair müsaade alınması gerekir.Tüy yolma işlemi mekanik
usullerle yapılır, tüyler kapalı ve uygun kaplar içinde muhafaza edilir.
f) Tüy yolma işleminden sonra hayvanın ayakları tarsal eklemden kesilir. Baş
kopartılır ve iç organlar ayrılmak üzere gövde açılır.
g) Ürün hazırlama ve ambalajlama işlemlerinin yapıldığı bölümlerde kokuşmayı ve
bozulmayı veya toksin meydana getiren mikroorganizmaların üremesini önleyecek

tedbirler alınır.
h) Ambalajlanma Yeri; paketleme ve etiketleme malzemeleri mevzuatına uygun
nitelikte ve şekilde olur. Bu malzemeler yalnızca bu iş için ayrılmış temiz ve sıhhi
yerlerde muhafaza edilir.
i) İçi temizlenip hazırlanan karkaslar, vakit geçirilmeksizin soğuk dava dolap veya
depolarında muhafaza edilecektir. Ambalajlanmış ürün; bozulmaya ve halk sağlığını
tehlikeye düşürecek etkilere karşı gerekli önlemler alınarak, bu iş için ayrılmış özel
bir bölmede muhafaza edilir.
I)

Nakil vasıtalarına ürün ve bunların taşınmasına mahsus kasalar dışında hiçbir
madde konmaz.

j) İşletmede gerek canlı kasaplar kanatlı hayvanlarla, gerekse karkaslarla temas
halinde bulunan işçiler ile kontrol yetkisi bulunan eleman ve diğer personel, işe
alınmadan önce resmi sağlık kuruluşlarınca sağlık kontrolünden geçirilir ve
geçerli bir sağlık cüzdanına sahip olur. Personelin sağlık kontrolleri ilgili mevzuat
hükümleri gereğince tekrarlanır ve sağlık cüzdanlarına mutlaka işlenir.
k) Tesiste çalışan personel mesai saatleri içinde, işin özelliğine uygun tek tip kıyafet
giyer. Bu kıyafette; personelin başında kep veya başörtüsü, üzerinde tulum veya iş
önlüğü, ayaklarında lastik çizme veya işe özel ayakkabı bulunur. Et işleme
esnasında eldiven kullanılır.
l) İşletmede kullanılacak su ve buz, Gıda Maddeleri Tüzüğünde belirtilen içme suyu
ve kullanma suyu evsafında olur.
m) İşletmedeki çalışma alanlarında, yeterli ve uygun şekilde sıcak ve soğuk su ile el
yıkama ve kurulama imkanı verecek tesisat sağlanır.
MADDE 140- Kuruyemiş hazırlama yerleri,
Kuruyemiş hazırlama yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.
a)Bu yerlerde kuru kahve çekimi yapıldığı takdirde, bu kısım tamamen kagir bir
bölme ile ayrılacaktır.
b) Her türlü böcek ve zararlı hayvanların bulunmamasını temin maksadı ile gerekli
tedbirler alınacak, pencereler bu gibi haşeratın girmesini engelleyecek şekilde tel
kafesler takılacaktır.
c) Buralarda çalışanlar, bej renkli iş gömleği giyeceklerdir.
d) Ham ve işlenmiş kuruyemiş çuvalları tahta ızgaralar üzerine konulacaktır.
e) Kuruyemiş ve çeşitleri zemin üzerine açıkta dökülüp, işleme konulmayacaktır.
MADDE 141- Meyve, sebze konserveleri imal yerleri,
Meyve, sebze konserveleri imal yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.
a)Bu yerler; hammaddeleri saklama deposu, ayıklama ve temizleme yeri, kutulama ve

etiketleme yeri, mamul konserve deposu kısımlarını ihtiva edecek şekilde kagir
bölmelerle birbirinden ayrılmış olacaktır.
b) Günün şartlarına uygun şekilde havalandırma tertibatı yapılacaktır.
c) Hammaddelerin ayıklanıp, hazırlanmasına ait masaların üzerleri mermer, fayans,
paslanmaz çelik gibi düz, parlak yüzlü maddeler ile kaplanacaktır.
d) Sebze-Meyve konservesi yapılan müesseselerde balık veya et konservesi
yapılmaz.
e)Hammaddelerin bozulmaması için soğuk hava tertibatına haiz soğuk hava dolapları
olacaktır.
f) Çalışan işçilerin iş elbisesi, başlık, lastik çizme ve su geçirmez önlük takmaları
gereklidir. Buralarda sigara içilmeyecek ve yasağı gösterir levhalar asılacaktır.
MADDE 142-Yemeklik ve hayvani yağlar imal yerleri,
Yemeklik ve hayvani yağlar imal yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.
a)Bu gibi yerler; hammadde saklama deposu, ayıklama ve temizleme, eritme ve
çökertme, kutulama ve ambalajlama yapılmış maddeleri saklama deposu yerlerini
ihtiva edecek şekilde birbirinden bağımsız bölmeler ayrılacaktır.
b) Saklama yeri; soğutma tesisatlı olacak, duvarları ve tavanı fayans, emaye, plastik,
paslanmaz çelik ve emsali gibi kolay temizlenir, parlak yüzlü maddelerden
yapılmış olacaktır.
Raflar ve kaplar; kolay temizlenebilir ve paslanmaz maddeden yapılmış olacak,
ayrıca termometre bulundurulacaktır.
c)Temizleme ve ayıklama yerinde bulunan yıkama havuzları ve tezgahları mermer
veya paslanmaz çelikten yapılmış olacaktır.
d) Bu yerlerde, hayvani yağlardan başka yağ yapılmayacak ve bulundurulmayacaktır.
e)Bağırsak işleme yerleri de aynı özelliklere haiz olacakdır.
f) Bu imalathanelerin ruhsatı ve teknik sorumlu Veteriner Hekim sözleşmesi
bulunacaktır.
MADDE 143- Sirke, turşu, şıra, boza ve benzeri gıda maddesi imal yerleri,
Sirke, turşu, şıra, boza ve benzeri gıda maddeleri imal yerleri aşağıdaki hükümlere
tabidir.
a)Bu yerler; hammadde deposu, yıkama, temizleme ve hazırlama, yapma, kutulama,
şişeleme, kutulanmış ve şişelere konulmuş maddeleri depolama kısımlarını ihtiva
edecektir.
b) Bu yerler; gündüz ışığı ile aydınlatılacak, sıhhi ve fenni havalandırma tertibatını
ihtiva edecektir. Pencereler; haşeratın girmesini önleyecek şekilde tel kafesler ile
kapatılacaktır.
c) Yapımda kullanılan ekşime fıçıları ve diğer kaplar, tabandan yüksekte bir yerde

bulundurulacak, üzerleri muntazam kapaklı olacak ve bunlar boşaltıldığında iyice
temizlenecektir. Büyük fıçıların temizliğinin temini için alt kısımlarına tıpa veya
musluk konulmuş olacaktır.
d) Çalışanların üstü başı temiz olacak, su geçirmez iş elbisesi ile lastik çizme
giyeceklerdir. Zemini kolay temizlenebilir, su geçirmez bir madde ile kaplanacaktır.
Zeminde gidere bağlı, ızgaralı ve sifonlu bir delik bulunacaktır.

MADDE 144- Un ve Unlu Mamülleri imal yerleri
Un ve Unlu Mamülleri imal yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.
a)Bu yerler kagir binalarda, hammadde deposu imal yeri ve mamul madde deposu
yerlerini ihtiva edecektir. Bu yerler, kagir bölmelerle birbirinden ayrılmış
olacaktır. Depoların tabanında en az 25 cm yükseklikte ızgaralar bulunacaktır.
b) Tabanı mermer, mozaik veya karo döşenmiş olacaktır. Tabandan itibaren 1.5
metre yüksekliğe kadar duvarları mermer, fayans ile döşenecek, tabanın uygun bir
yerinde bir ucu kanalizasyona bağlı sifonlu ve ızgaralı giderler bulunacaktır.
Her bölme, gündüz ışığı ile aydınlatılacak ve uygun tabii havalandırma mümkün
olmadığı yerlerde suni havalandırma tesisat ve tertibatını ihtiva edecektir.
Pencereleri; delikleri çok sık tel kafes ile örtülü bulunacaktır.
c)Ocaklar; dumanları içeriye vedışarıya rahatsızlık vermeyecek tertibata haiz
olacaktır.
d) Artık ve süprüntüler; kapalı, silindir şeklinde madeni veya plastik kapları konacak
ve bu kaplar her gün yıkanarak temizlenecektir.
e)Bu yerlerde; tuvalet, lavabo ve duşlu, banyolu olacaktır.

 GIDA İLE İLGİLİ DEPOLAR :
MADDE 145- Hububat, Zahire, Yem, Kuru sebze, Kuru yemiş, Kahve, Çay,
Patates, Soğan, Yumurta ve her türlü gıda maddeleri depoları,
Hububat, zahire, yem, kuru sebze, kuruyemiş, kahve, kakoa, çay, patates, soğan,
yumurta ve her türlü gıda maddeleri depoları aşağıdaki hükümlere tabidir.
a)Bu yerler besin maddelerini dış tesirlerden koruyacak ve kirlenmesine mani olacak
nitelikte olacaktır.
b) Tabii ve suni havalandırma tesisatı olacaktır.
c) İstifler arasında en az 1 metre geçit bırakılması mecburidir.
d) Çuval içinde bulunan maddeler, ızgaralar üzerine konacaktır.

e)Bu yerlerde, her türlü böcek ve zararlı hayvanlar ile mücadele için pencerelerinde,
genişliği 2 mm.yi geçmeyen tel kafes ile kapatılacak olup, kurulu vaziyette fare
kapanları bulunacaktır.
f) Kapı ve pencereleri, ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır.
g) Kuruyemiş depolarında, tahtadan yapılmış yazıhane veya asmakat bulunması
yasaktır.
h) Bu yerlerde çalışanlar bej renkli iş gömleği giyeceklerdir.
MADDE 146- Sebze, meyve konserve depoları,
Sebze ve meyve depoları aşağıdaki hükümlere tabidir.
a)Bu yerlerde yeteri derecede tabii veya suni havalandırma tesisatı bulunacaktır.
b) Gündüz ışığı ile aydınlatılmış olup, gündüz ışığının olmadığı yerlerde yeterli
derecede elektrikli ışıkla aydınlatılmış olacaktır.
c) Çalışan işçiler bej renkli iş elbibesi giyeceklerdir.
d) Vasıfları yazılı etiketi olmayan konserveleri bulundurmak ve satmak yasaktır.
MADDE 147- Meşrubat, Memba, İçme ve kullanma su depoları,
Meşrubat, memba, içme ve kullanma suları depoları aşağıdaki hükümlere tabidir.
a)Bu depolar, yükleme ve boşaltma sırasında trafiği engellemeyecek yerlere
açılabilir.
b) Memba, içme ve kullanma suları depoları hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı Kaynak Suları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
MADDE 148- Soğuk hava depoları,
Soğuk hava depoları aşağıdaki hükümlere tabidir.
a)Bu yerler, işin gerektirdiği oda bölmeleri ihtiva edecek ve her odanın tesisatı
teknolojik şartlara uygunluk sağlayacaktır.
b) Bina dışına çıkan kapılarda içe ve dışa açılan ikinci bir kapı olacak. Bu kapılarlae
bina dışına çıkan kapılarla bina dışına açılan pencereler delikleri 2 mm. Geçmeyen
tel ile örtülü bulunacaktır.
c) Her odanın içinde bir ucu makina dairesindeki ışıklı numaratöre bağlı birer zil
tertibatı ile birer termoğraf ve ikişer ispirtolu termometre bulunacaktır.
d) Soğuk havanın, besin maddelerinin her tarafına aynı şekilde tesir etmesini ve
serbestçe cereyan temini için bu maddelere tabana temas etmeyen ızgara ve raflar
üzerine seyrek şekilde istif edilerek ve her parça arasına çıtalar konulacak veya
çengellere asılacaktır. Her istif arasına serbestçe geçirilecek genişlikte geçit yerleri
bırakılmış olacaktır. Çeşitlerine göre ısı ve rutubet dereceleri bir olmayan veya

birinin kokusu diğerine sinen değişik gıda maddeleri bir odada bulundurulmayacaktır.
e)Bu depolarda her çeşit konservelerle, taze balık, kümes hayvanları, tavşan ve av
hayvanları (kuşlar), sebze ve meyve, yumurta, her çeşit yemeklik yağlar, süt ve
sütten yapılmış gıda maddeleri kabul ve muhafaza olunur.
f) Bu depolardaki işçilere ait soyunma, giyinme, yemek yeme, temizlenme yerleri ve
WC gıda maddelerinin depo edildiği yerlerle doğrudan doğruya bağlantısı
olmayacaktır.
g) İşçilerin soğuk hava depolarında çalışabilmeye bünyelerinin uygun olduğunu
gösterir Sağlık Raporları bulunacaktır. Böyle raporu bulunmayanlar bu depolarda
çalıştırılmayacaktır.
h) Soğuk hava depolarında, depoya giren, çıkan gıda maddelerinin çeşit ve miktarı
ile giriş ve çıkış tarihlerini kaydetmeye yarayan Belediye Hesap işleri Müdürlüğünce
tasdikli bir defter bulundurulacak , bu deftere yapılacak kayıtlar silintisiz, kazıntısız
ve muntazam olacaktır.
MADDE 149- Şeker depoları,
Şeker depoları aşağıdaki hükümlere tabidir.
a)Kapı ve penceleri ateşe dayanıklı malzeme ile yapılacaktır.
b) Depoda sigara içmek, ateş bulundurmak yasaktır. Isıtma merkezi sistem ile
sağlanacaktır.
c)Asetilen ve elektrik kaynağı yapılması, madeni aksamın kıvılcım yapabilecek
derecede birbirine vurması ve sürtünmesi yasaktır. Asetilen, petrol, mum ve diğer
ışık vericiler iledepolara girilmesi yasaktır.
d) Depo içi ve çalışanlar daima temiz olacaktır.
MADDE 150- Yağ ve Sabun depoları.
Yağ ve sabun depoları aşağıdaki hükümlere tabidir.
a)Bu yerlerde, yeteri derecede tabii ve suni havalandırma tesisatı bulunacaktır.
b) Gündüz ışığı ile aydınlatılmış olacak, gündüz ışığı ile yeterli aydınlatma
sağlanmadığı takdirde,elektrikle yeterli derecede aydınlatılmış olacaktır.
c) Zeytinyağı doldurma yerlerinin tabanı sokak seviyesinden en az 0.50 metre
aşağıda olacaktır.
d) Çalışan işçiler, bej renkli iş elbisesi giyeceklerdir.

 SANTRAL GARAJ TERMİNALİ :

MADDE 151- Yazıhaneler, Teşrifatçılar, Emanetçiler, Hamallar, Peronlar
1) Şehir dışından şehrimize, şehrimizden de şehir dışına yolcu taşıyan otobüs vs.
Gibi vasıtaların, S.garaj haricinde veya kendilerine gösterilen mahaller dışında
yolcu indirmeleri ve bindirmeleri yasaktır.
2) S.Garajın nizam ve intizamını bozacak davranışlarda bulunmak yasaktır.
a)S.Garajın nizam ve intizamını korumak maksadıyla, Garaj Amirliği ile Zabıta
Amirliği alacakları kararlara, yazıhane sahipleri, işletmeciler ve işçiler uymak
zorundadır.
b) S.Garaj dahilinde faaliyette bulunan yazıhaneler, Garaj Amirliği ve Zabıta
Amirliğine en az bir hafta öncesinden, işleyeceği hattın adını, hareket saatlerini ve
alacağı ücretleri bir yazı ile bildirmeye zorunludur.
Kalkış saati olmadan ve gerekli izni almadan S.garaj içinden hiçbir nedenle otobüs
kaldırılmaz.
c)Yolcu biletleri numaralı olup, her bilette yolcunun adı, soyadı, gideceği yer, hareket
saati, alınan ücret ile yer numarasının tam olarak belirtilmesi gereklidir.
d) Yazıhane sahipleri müşteriye vermiş oldukları bilette belirtilen tüm hususları
yerine getirmekle zorunludurlar.
e)Vasıtalar gerek Garaj Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğüne bildirdikleri, gerekse
yolcuya verdikleri bilette yazılı saatte hareket etmeye mecburdurlar. Yolcunun
olmadığı, az yolcunun bulunduğu, arabanın bozulduğu gibi bir takım sebepler ileri
sürerek hareket tehir edilemez.
f) Yolcunun verdiği ücrete ve biletinde yazılı olduğu yere kadar götürülmesi
mecburidir.
g) Müşteriye aktarmalı bilet kesildiği durumlarda, mesul olan firma müşteriyi
Kuşadası’ndan kalkan ilk vasıta ile gideceği son yere kadar götürmek
mecburiyetindedir.Aktarmalı kesilen biletlerde yazı ile ve imzalı olarak yolcunun
oturacağı yer, numarası taahhüt edilmedikçe aktarma mahallinde, müşterinin
biletinde yazılı olan numaraya oturtulma mecburiyeti yoktur.
h) Otobüslerin bağajlarına yanıcı, akıcı, bulaşıcı ve koku yayan eşya konulması
yasaktır.
i) Bağaja konulan valiz, çanta, denklere bagaj fişi kesilerek, kesilen fişlerden bir
nüshası bağaj sahibine, diğer nüshasıda bağaja konulan valiz, çanta ve denklere
bağlanacaktır. Bağajda kaybolacak eşyadan otobüs sahibi sorumludur.
3) S.Garajdaki yazıhanelerde her vardiyada üç kişi olmak üzere toplam 9 kişi
teşrifatçı çalıştırılması zorunludur. Polisten güvenlik soruşturması yapılıp, sabıka
kaydı, (temiz kağıdı), alındıktan sonra S.Garaj dahilinde teşrifatçı olarak
çalıştırılabilir. Bu hususlara riayet etmeyen yazıhane sahipleri ve teşrifatçılar
cezalandırılırlar.

a)Yazıhanelerde çalışan işçiler (teşrifatçılar) Garaj Amirliği ile Kuşadası Belediyesi
Zabıta Amirliğince tesbit edilerek, numunesi verilecek olan tek tip elbise veya
işgömleği, sol yakalarına Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce verilen
çalışma kimlik kartını takmaya mecburdurlar. Yasağa uymayan işçilerin
(teşrifatçıların) başta yazıhanesi olmak üzere kendileri de sorumludur.
b) Yazıhanede bilet satmasına izin verilen şahısların (katipler) bilet satış mahallinin
dışında bulunması, yolcu getirip, götürmesi yasaktır.
Bu kimselerin yazıhanede çalışan diğer işçilerden (teşrifatçı) ayrılması için tespit
edilecek elbise, iş gömleği ve çalışma kimlik kartının sol yakalarına asmak
zorundadırlar.
c)Yazıhanede çalışan tüm işçilerin ve yazıhane sahibinin yolcu temin etmek maksadı
ile bağırması, yolcuyu çekeleştirmesi, kendi yazıhanesine gelmesi için yolcu
çevirmesi veya işarette bulunması yasaktır. Bu suçu işleyen işçi ile birlikte
yazıhane sahibi de ayrıca cezalandırılır.
d) Yazıhanelerde hiçbir şekilde uzun süreli misafir kabul edilmez. Yazıhaneler
ambar veya emanet yeri gibi kullanılamaz, bu maksatla eşya konulamaz.
e)Yazıhanelerde içki içilmesi, kahve veya çay ocağı açılması yasaktır.
f) Yolcuyu kendi yazıhanesine çekmek için her ne şekilde olursa olsun (fiyatlarda
dahil olmak üzere) yazıhaneler arasında haksız, kanunsuz ve yıkıcı rekabet etmek
yasaktır. Belirlenen fiyatlar dışında düşük fiyatla sürekli olarak yolcu taşıyacak
olan firmaların ilgili Bakanlıktan izin belgesi almaları zorunludur.
g) Yolcu alacak otobüslerin önüne, gidilecek yer, hareket saatini gösterir 45-25
cm.ebadında bir levha konulması mecburidir.
4) S.Garaj dahilinde idarenin izni olmadıkça hiçbir yer işgal edilemez, hiçbir
işletme, yazıhane kendisine verilen yer dışına çıkamaz ve işgal edemez.
a)Vasıta sürücüleri Garaj Amirliğinin ve Zabıta Amirliğinin vereceği direktiflere
uymaya mecburdurlar.
b) Otobüsler, saati gelip de, kalkış zili çaldığında, hemen hareket ederek, peronu
boşaltmak zorundadır. Otobüslerin egzosundan çıkan dumanların garajın havasını
olumsuz yönde etkilememesi için otobüslerin kalkış saatinden beş dakika önce
çalıştırılacaktır. Transit gelen vasıtalar, kendilerine ayrılmış bölümde bekleme
yapacaklar ve bekleme süreleri 20 dakikayı geçmeyecektir. (Bu müddet Garaj
Amirliği ile Zabıta Amirliğinin kararları ile değiştirilebilir.)
c) Garaj dahilinde çalışacak miktarda hamala Garaj Amirliğince izin verilir. Bu
hamallar tek tip elbise, şapka giyerler, idarece verilecek numara taşırlar. Bunların
dışında hamal bulunması ve hamallık yapmak yasaktır.
d) Garaj dahilinde vasıtaların süratli gitmesi, korna çalarak halkı rahatsız etmesi
yasaktır.
e)Garaj dahilindeki yazıhanelerde, kanepelerde gece veya gündüz uzanıp, yatmak ve

uyumak yasaktır.
f) Vasıtaların bulunduğu garaj kısmı dahilinde yanıcı ve patlayıcı madde
bulundurmak yasaktır.
g) S.garajın temizliğinden Garaj Amirliği sorumludur.
h) Şehrimizde mağdur durumda kalmış kişiler, Başkanlık Makamınca verilen yol
sevk kağıdı ile yolcunun gideceği istikamette otobüsü bulunan her yazıhane sahibi
yolcuyu gideceği yere kadar götürmeye mecburdur. Yolcu ücreti yolcu
gönderildikten sonra verilen sevk kağıdı ile ödemesi aynı firmaya yapılır.
5) Her yazıhane sahibi, yazıhanelerinde çalışan personeline ait haftalık çalışma
saatlerini gösteren listeyi Belediye Zabıta Amirliğine (ilgili Zabıta Karakoluna)
vermeye mecburdur. Kesilen bilet geriye alınmaz, ancak yolcu mazereti dolayısıyla
hareket saatine 2 saat kala biletini değişik bir tarihe erteleyebilir. Bunun dışında
erteleme yapılamaz.

 TOPTAN SEBZE-MEYVE HALLERİ
MADDE 152- Toptan Sebze-Meyve halleri aşağıdaki hükümlere tabidir.
a)Sebze ve meyvelerin her çeşit gıda maddelerinin hususi mahallerde tasnifi
yapılarak satışa sunulması zorunludur.
b) Sebze ve meyvelerin toptan olarak, sebze ve meyve halinde satılması mecburi
olup, hal dışında almak ve satmak yasaktır.
c) Satışa sunulan sebze ve meyvelerin altının ve üstünün bir olması zorunludur.
d) Sağlığa zararlı sebze ve meyveler satışa çıkarılamaz. Bu gibi gıda maddeleri usulü
dahilinde imha edilir. (Hal Yönetmeliğince belirtilen doğrultuda imha edilir.)
e)Sebze ve meyveleri koymaya yarayan sandık, sepet ve küfeler daima temiz
olacaktır. Eskimiş ve kırık olanlar kullanılmayacaktır.
f) Sebze ve meyve halinde satışa sunulan mallar yere serilerek satılamaz.
g) Sebze ve meyve halinde idarenin göstereceği satış yerlerinin haricinde satış
yapılamaz. Trafik akışını etkileyecek şekilde yol üzerinde dolu ve boş
kasavs.bırakılamaz.
h) Toptan sebze ve meyve hallerine giren araçlar idarece gösterilen alana park
edeceklerdir. Diğer alanlara park edilemez.
i) Halde satış müsaadesi verilen komisyoncular müstahsilin malını satıştan imtina
edemezler.

 PAZAR YERLERİ
Pazaryerleri ile ilgili hususlar aşağıdaki hükümlere tabidir.
MADDE 153- Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerler ve zamanlar dışında
Pazar kurmak yasaktır. Pazarcı esnafının Belediye Meclisi kararında veya Başkanlık
onayında pazaryeri olarak gösterilen mahallin sınırlarını aşmayacaktır.
MADDE 154- Pazarcı esnafı bizzat tezgahının başında bulunacak, mazeretsiz olarak
üç hafta üst üste Pazar tezgahının başında bulunmayan esnafın ticari faaliyeti men
edilecektir.
MADDE 155- Pazarcı esnafı kendilerine tahsis edilen pazaryerlerinin bir kısmını
veya tamamını başkasına kiralayamaz veya devredemez.
MADDE 156- Pazaryerlerindeki faaliyet saatleri yazlık ve kışlık olarak belirlenecek
ve bu çalışma saatlerine kesinlikle riayet edilecektir.
MADDE 157- Gıda işiyle uğraşan pazarcılar üç ayda bir sağlık muayene cüzdanlarını
onaylattıracaklar ve istenildiğinde ibraz edilecektir.
MADDE 158- Pazarcı esnafı kendilerine ayrılan ve çizimlerle gösterilen yerlerin
dışına taşmayacaklar, boş olsada yan taraflarını işgal etmeyecekler, geliş geçiş
yollarına kesinlikle malzeme vs. konulmayacaktır.
MADDE 159- Pazarcı esnafı pazaryerini ve tezgah yerini temiz tutacak, tezgahından
çıkan çöpleri etrafa atmayacak, uygun vasıfta çöp poşeti kullanacak ve tezgah yerinde
çöpler poşetlenmiş, etrafı temizlenmiş olarak pazaryerini terk edeceklerdir.
MADDE 160- Pazarcı esnafı Belediyenin belirlemiş olduğu renk ve standartta temiz
iş gömleği giyecektir. İş gömleğinin sağ üst cebi üzerinde pazarcı esnafının ad ve
soyadının yazılı olduğu isimlik bulunacaktır.
MADDE 161- Pazarcı esnafı elektronik terazi kullanacak ve teraziler Ölçüler Kanununa
göre damgalanmış ve kontrolleri yapılmış olacaktır. El terazisi ve kefeli teraziler ile
bozuk, kırık ve ayarı bozuk teraziler kullanılmayacaktır.
MADDE 162- Pazarcı esnafı görevli memurlara ve müşterilerine kaba ve rahatsız
edici davranışlarda bulunmayacak, saygısızlık yapmayacak, her ne suretle olursa
olsun yüksek sesle bağırıp çağırmayacaktır.
MADDE 163- Yollara, duvarlara veya tretuvarlara çivi, kazık çakılarak tahrip
edilmeyecek, başkalarının pencere veya yerlerine ip vs. bağlanmayacaktır.

MADDE 164- Satışa arz edilen mallarının üzerinde fiyat etiketi bulundurulacaktır.
MADDE 165- Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenen her türlü
gıda maddesi açıkta satılmayacaktır. Süt ürünleri (peynir, lor vs.), salça, zeytin türü
gıda maddeleri soğutucu dolaplar içerisinde satışa arz edilecektir. Elektriğinin
kesilerek dolaplarda bulundurulması yasaktır. Sıcaklık seviyesi her zaman uygun
olarak muhafaza edilecektir.
MADDE 166- Üzerlerinde üretim izni olmayan sonradan paketlenmiş gıda
maddelerinin satışı yasaktır. Bozulabilecek gıda maddelerinin (baharat, lokum gibi)
direk güneş altında bırakılması yasaktır.
MADDE 167- Pazarcı esnafı iştigal konusu dışında faaliyette bulunmayacaktır.
MADDE 168- Pazaryerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi satanlar,
müstahsil olduklarına dair yetkili makamlardan “Müstahsil Belgesi” alacak, bu
belgeyi
daima
yanlarında
bulundurarak
sorulduğunda
ibraz
etmek
mecburiyetindedirler.
MADDE 169- Belediye emir ve yasaklarını alışkanlık haline getirip, aşağıda
belirtilen suçları işleyenlerin Pazarcı Belgeleri iptal edilerek pazaryerlerindeki
faaliyetlerine son verilecektir:
a) Satışa sunulan malın faturasını ibraz edemeyenler,
b) Pazar çizgilerini ihlal edenler ve geçiş yollarına mal koyanlar,
c) Hileli satış yaptığı ve Ölçüler Kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilenler,
d) Çöp torbası kullanmayan veya yerini temizlemeden bırakanlar,
e) Üç hafta üst üste mazeretsiz pazara gelmeyenler,
f) Görevli memurlara ve müşterilere saygısız ve kaba davranışlarda bulunanlar,
g) Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerine uymayanlar,
h) Açıkta satılması uygun olmayan gıda maddelerini açıkta satanlar ile soğutucular
içinde bulundurulması mecburi gıda maddelerini dışarıda bulunduranlar,
ı) Pazaryerini kiraya verenler ve izinsiz devredenler,
i) Pazarın açılış ve kapanış saatlerine uymayanlar,

 İKTİSADİ NİZAMLAR
MADDE 170- Aşağıda belirtilen iktisadi nizamlara belde sınırları içerisinde herkes
ve her işyeri uymak zorundadır.
1- Etiket
a) Dükkan,büfe mağaza ve depo gibi yerler ile satılmak üzere mal teşhir edilen bütün
yerlerde, perakende olarak satışa arz edilen bilumum malların üzerine veya o mala
ait olduğunu kolayca görünür, okunabilir şekilde etiket konulması, malın niteliği

icabı etiket koymaya uygun olmayan hallerde, müşterinin görebileceği bir yere
etiket muhteviyatını gösterir bir liste asılması mecburidir.
b) Etiket veya listelere, malın alış ve satış fiyatları ile fatura tarih ve numaraları
yazılacaktır.
c) Etikette aranan hususlar, basılı olarak üzerinde ve ambalajında görünür şekilde
yazılı bulunan mallar için etiket veya liste koymaya mecburiyeti yoktur.
2- Fatura
a) Dükkan, büfe, mağaza, depo gibi yerler ile satılmak üzere mal teşhir edilen bütün
yerlerde, malların alış faturalarının bulundurulması ve kontrollerde gösterilmesi
zorunludur.
b) Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde fazla ağır ambalaj
malzemesi ile veya ambalajının içine kaşık, mandal vs.gibi eşya koyarak noksan
mal satmak yasaktır.
c) Belediyece verilen tarife dışında en çok fiyat, ücret ve narhtan fazlasına satış
yapılmayacaktır.
d) Her türlü tartı ve ölçü aletleri, ilgili yasa hükümlerine göre zamanında kontrol
ettirilerek, damgalattırılacaktır.
e) Herhangi bir malın fiyatını yükseltmek amacı ile cinsi değiştirilmeyecek,
karıştırılmayacak, çürük ve bozukları satılmayacaktır. Belediyece tesbit ve ilan
edilen besin maddelerinin toptan ve parekende satışları orijinal ambalajları
içerisinde yapılacaktır.
f) Tesbit edilen toptan ve parekende azami satış fiyatları veya kar hadlerine göre ücret
tarifelerinde alınan kararlara ve yapılan ilan hükümlerine riayet etmek mecburidir.
g) Azami satış fiyatları ve kar hadleri tesbit edilen maddelerin satışa arz edilmemesi,
satıştan kaçınılması, kaçırılması ve saklanması, satılmadığı halde satılmış gibi
gösterilmesi ve ücret tarifeleri tesbit edilen hizmetlerden kaçınılması yasaktır.
3- Tarife
a) Ruhsatları Belediyece verilen halkın yiyip içmesi, yatıp kalkması, taranıp
temizlenmesine mahsus yerler Belediyece tasdik, sınıf ve ücretini gösterir
tarifeler, işyeri açma ruhsatı ile birlikte çerçevelenip görünür bir yere asılacaktır.
b) Tarifeye tabi müesseselerde, tasdikli tarifenin 40x60 cm ölçüsünde büyütülmüşü
ise, gece dışarıdan okunabilecek şekilde ışıklandırılmış olarak kapı girişine 35x55
cm ölçüsünde büyütülmüşleri müessese müşterilerinin kolayca görebilecekleri
değişik yerlerine asılacaktır.
c) Halkın yatıp kalktığı, taranıp temizlendiği ve eğlendiği müesseler, oda ve
bölmelere, yiyip içilen yerlerde masalara ayrıca tarife konulacaktır. Yiyip içilen ve
eğlenilecek müesseseler alış fiyatına muayyen kar ilave ile satılan meyve, tavuk,

balık gibi maddelerin, porsiyon gramaj ve fiyatları her gün muntazaman
tarifelerine yazılmış olacaktır.
d) Tarifesinde bulunmayan her maddeyi satan müesseseler, o madde hangi tarifede
bulunuyorsa, sınıfına uygun o tarifedeki fiyattan fazla talep edemez. Tarifeye tabi
bir madde, tarifeye tabi olmayan herhangi bir müessesede satıldığı takdirde, en az
sınıf tarifesindeki fiyattan fazlasına satılamaz.

4- Hesap Pusulası ( Adisyon )
Restaurant, bar ve pavyon ile benzeri müesseseler;
a)Müessesenin ünvanı, sınıf, adresi ile sahibinin adı, soyadı yazılı sahifeleri cilt ve
varak numaralarını muhtevi altındaki sütunlarda yenilen, içilen maddelerin cinsi,
miktarı, birim fiyatları ile toplamını gösterir şekilde tanzim edilmiş, o günkü tarih
atılmış ve sorumlu müdür veya servis garsonu tarafından imzalanmış en az iki
nüshalı hesap pusulaları kullanılması ve bir nüshasının istensin veya istenmesin
müşteriye verilmesi zorunludur.
b) Hesap pusulası kullanan bütün müesseselerde pusulalar servis süresince masada
bulundurulacak, masaya getirilen maddeler, getiriliş sırasına göre birim fiyatı ile
birlikte müşterinin gözü önüne hemen yazılacaktır. Hesap pusulasının nüshası
müşteri istemeden kendisine verilecektir. Özel hesap makinası kullanan
müesseseler de bu hükme tabidir.
5- Tartı Aletleri
a) Gramaj ve fiyatları resmi makamlarca tayin ve tesbit edilerek bulunan malların
satışı ile iştigal eden müesseselerde damgalı terazi bulundurulması zorunludur.
b) Tartılacak şeylerin ağırlıklarına tesir edecek, alıcıyı malın bedelinden fazla
zarara sokacak derecede kalın kaba kaplarla veya bunlardan yapılmış keselere
veya her neden yapılmamış olursa olsun kutu vs. kabilinden kartlara koyarak
tartmak yasaktır Alıcı isterse satılan şeyi bütün kağıtsız ve zarfsız olarak veyahut
bunların darasına çıkartarak tartabilecektir.
6- Teftiş Defteri
Belediyemizce ruhsata tabi olan tüm işyerlerinde, Belediye tasdikli teftiş defteri
bulundurulması zorunludur.

 TAKSİ
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GALERİLERİ
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MADDE 171- Taksi Durağı ve Yazıhanesi;
Taksi durakları aşağıdaki hükümlere tabidir.
a)En az 8 araç park edebilecek alana sahip olacaktır.
b) İşletme yazıhanesinde çöp kutusu, tuvalet ve lavabo ile ayrıca bir ecza dolabı
olacaktır.
c) Park alanının tabanı beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir
madde ile kaplanacak ve birikinti sular toplama logarına verilecektir.
MADDE 172- Otoparklar
Otoparklar aşağıdaki hükümlere tabidir.
a)Kullanış amacına uygun kullanma izin belgesi olacaktır.
b) Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecektir.
c)Yangın ve patlamaya karşı önlem alınacak, gerekli araç ve gereçler olacaktır.
(Yangın söndürme cihazı ve benzeri)
d) Açık alanlarda açılması halinde park alanlarının zemini beton veya asfaltlı
olacaktır.
e)Su ve diğer atıklar kanallara veya fosseptik çukurlara akıtılacaktır.
MADDE 173- Oto galerileri
Oto galerileri aşağıdaki hükümlere tabidir.
a)Oto galerileri nizama uygun şekilde etrafı kapalı alanlar içerisinde olacaktır.
b) İşyeri yerleşim alanı dışına veya yol üzerine teşhir için araç çekilmeyecektir.
c)İşyerinin zemini beton, asfalt gibi malzeme ile kaplı olacaktır.
d) İşyeri yerleşim alanı içindeki araçlar uygun sıralar halinde teşhir edilecekdir.
e)İşyerindeki çıkan atık su ve diğer giderler için menfez bağlantısı olacaktır.
f) Satışa sunulan araçların fiyatlarını belirten taleba konulması zorunludur.

 MEZARLIKLAR
MADDE 174- Mezarlıklar ile ilgili hususlar aşağıdaki hükümlere tabidir.
a)Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri, mezarlıklarda
yapmak yasaktır.
(Mezarlıklar ve Mezarlıklara ölülerin defni ve mezardan çıkarılması, nakil
hususları, umumi Hıfzısıhha Kanunun hükümleri dairesince yapılır.)
b) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. Gibi yerlere çıkmak ve tırmanmak,

mezarlıkların üstüne çıkmak ve oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir
bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya veya işaretleri
kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek ve her ne
olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükunlarını ihlal ve mezarlıklara zarar vermek
ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır.
c)Şarhoşların, dilencilerin, ayak satıcılarının, yanında velisi bulunmayan çocukların,
beraberinde köpek vs. Hayvan getirenlerin mezarlık içerisine girmeleri yasaktır.
d) Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek yasaktır.
e)Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak
veya yaptırmak yasaktır.
f) Mezarlıklar dahilinde piknik yapmak yasaktır.
g) İlgililerden izin almadan girmek yasaktır.

 YANGIN TEDBİRLERİ
MADDE 175- Yangından korunma ile ilgili hususlar aşağıdaki hükümlere tabidir.
a)Kapalı çarşı, pasaj, işhanı ile apartmanlarda her cins akaryakıt ve patlayıcı
maddeleri özel yapılmış bölmeler dışında depolamak yasaktır.
b) Tüm işyerleri, çıkabilecek bir yangına ilk müdahaleyi yapabilmek için yeterli
büyüklükte bir yangın söndürme aleti bulunduracaklardır.
c) Çatı aralarında ve ahşap binalarda, kolayca yanmaya müsait eşya vs.bulundurmak
yasaktır.
d) İşyerleri ile evlerdeki elektrik tesisatları sık sık kontrol edilerek, tellerin ve
prizlerin açıkta olup, olmadıklarına bakılacak, arızalı olan kısımların onarımı
yapılacaktır.
e)Bilumum duman bacaları her zaman temiz tutulacak ve en az senede bir defa
temizlettirilecektir.
f) İtfaiye’ye haber vermeden temizlemek maksadı ile baca yakmak yasaktır.
g) Yanmaya ve patlamaya uygun maddeler ile kıvılcımlı külleri kapı önlerine,
sokaklara, arsalara atmak ve yığmak yasaktır.
h) Demir, dökümcü vb.gibi işyerlerinin lodoslu havalarda ocaklarını yakmaları
yasaktır.
i) Hiçbir suretle cadde, sokak ve meydanlarda ateş yakılmayacaktır, ateşi yakan
küçük çocuk ise velileri cezalandırılır.
j) Yangın anında itfaiyenin çalışmasını engelleyecek hareketlerde bulunmak
yasaktır.

 SPOR TESİSLERİ
MADDE 176- Spor tesisleri (Halı ve Çim Sahalar)
Amacı Türk sporunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak, ilgili kaynakları etkili
kullanmak gerçek ve tüzel kişilerin Türk sporuna katkısını sağlamak olan ve 25
Ağustos 1989 tarihli ve 20246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren,
yasal dayanağı 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri
hakkında kanunun 28.maddesi olan Yönetmelik hükümlerine göre Belediyemizden de
tesis işletme ruhsatı alarak evrak tekamül ettiren ve açılış izni alan yönetmelik
şartlarını taşıyıp taşıyamadığı konusunda denetimi Valilik tarafından görevlendirilen
elemanlarca yapılan yürütme yetkisi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan
Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılan halı, çim saha, spor kompleksleri
bünyesinde bulunan büfe, kantin ve lokanta gibi yerlerin faaliyetleri tesisin
ruhsatlandırılması esasları dahilinde değerlendirilemez.
Bu gibi yerler Belediyemiz sıhhi işletme ruhsatına tabi yerlerdir.
a)Bu işyerleri işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin bu işyerleri
ile ilgili bölümlerindeki hükümlerine tabidirler.
Ruhsat almaları zorunludur. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteremezler.
b) Bu tür spor tesislerinde iki adet aynalı ve lavabolu WC bulundurulması.-,
c)Telefon kabini bulundurulması
d) İlkyardım malzemeleri ve ilkyardım odası bulundurulması,
e)Amacına uygun kullanılması,
f) Tesiste görevlilerin ve çalışma yapanların isimlerinin yazılması için tesis kayıt
defteri bulundurulması,
g) Beheri 8 metrekare olan yeteri kadar soyunma odalarının bulunması ve bu
odalarda askılıkların ve yeterli soyunma dolaplarının bulunması
h) 15 metrekarelik dinlenme salonunun bulunması,
i) Tüm mahallerin aydınlatma, ısı, havalandırma ve temizlik yönünden hijyenik
şartlara uygun olması,
İ) En az 5 duş ve 3 adet WC.nin soyunma odaları ile bir bölümde toplanmış olması,
j) Dinlenme salonunun zemini halı, halıfleks ve benzeri kaplı, tesis zemini sporun
türüne göre tahta parke, sunta, halıfleks, açık tesiste çim, asfalt ve beton kaplı olması,
k) Yangın ve tabii afetlere karşı yangın söndürme ve benzeri aletlerin
bulundurulması,
l) Çalışma sırasında fiziki darbeleri önleyici tedbirleri sağlamak, çalışma alanlarında
tehlike arz eden keskin kenarları, sivri uçları olan yerler darbeyi hafifletici yumuşak

malzemeler ile kaplı olacak, direk, sütun, hendek, çukur, ağaç, ve benzeri manilerin
bulunmaması zorunludur.

 TRAFİK MEVZUATI
MADDE 177- Trafik mevzuatı;
1) Şehir içi yollarda, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için ilgili kurumlarca
alınan kararlara riayet etmemek yasaktır.
2) Trafiği düzenlemek amacıyla belediyece temin ve tahsis edilen trafik işareti
hevhalarına, ışıklı, sesli veya çizgilerine ve yol çizgilerine riayet etmemek
yasaktır.
3) Yaya ve taşıt yollarında, yayanın ve araçların hareketini zorlaştıracak, trafiği
tehlikeye düşürecek ve trafiğe mani olacak şekilde engellemek yasaktır.
4) Toplu taşıt araçlarının iç ve dış temizliğine dikkat edilip, döşemeleri yırtık,
camları kırık olarak taşımacılık yapmak yasaktır.
5) Şehir içi Belediye otobüs duraklarından yolcu almak ve indirmek yasaktır.
6) Şehir içi Belediye Otobüs duraklarında bilinmeyen vasıtaların durması ve park
etmesi yasaktır.
7) Toplu taşıt ve nakliye araçları ile ilgili kuruluşlarca tesbit edilen yerlerde ve
tanzim edilen miktarda durulabilir.
8) Taksi olarak çalışan otolar; dolmuş, dolmuş olarak çalışan otolar ise; taksi
olarak çalışamaz.
9) Taksi veya otomobille herhangi bir yere gitmek isteyen müşteriyi istediği ve
gideceği yere götürmek mecburidir özür ve bahane kabul edilemez.
10) Toplu taşıt araçlarının durak yerleri haricinde yolcu indirip bindirmesi yasaktır.
11) Toplu taşıt araçlarında sigara içmek, tükürmek, sümkürmek yasaktır.
12) Araç ve sürücüleri kamununu rahat ve huzurunu bozacak ve yolu kullananlara
zarar verecek şekilde,
a)Su, çamur ve benzerlerini sıçratarak, atarak, dökerek
b) Korkutarak ve şaşırtarak
c) Özel araçlarla keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak suretiyle yaya ve taşıt
trafiğinin şehir emniyetini ihlal ederek veya tehlikeye düşürerek, tedbirsiz ve saygısız
davranışlarda bulunmak, bu şekilde araç sürmek yasaktır.
13) Fahiş fiyatla yolcu taşımak yasaktır.
14) Her tür otomobil ve motorsikletlerde susturucu (egsoz) bulunacak ve sağlam
olacaktır. İlçe içinde halkı rahatsız edecek pis koku ve duman çıkarmak
yasaktır.

15) Motorsiklet ve bisiklet ile caddelerde tur atmak, kira ile verip dolaşmak,
gezdirmek yasaktır.
16) Bilumum nakil vasıtaları, şöför ve sürücüleri, Belediye ve Emniyet Zabıta
memurlarının gerek düdük, gerekse el ile dur işaretlerine itaat edeceklerdir.
17) Taksi, minibüs ve otobüslerin durak ve terminal haricinde yolcu indirmesi ve
bindirmesi yasaktır.

MADDE 178- Kuşadası Belediyesi Zabıta Yönetmeliğinde mevcut yasaklara uygun
fiiller suç teşkil eder ve bu yasaklara uymayanlar hakkında 5326 Sayılı kanunda
yazılı para cezalarının üst sınırı uygulanır.
MADDE 179- Bu sayılanların dışında zabıt ve onayı gerektiren olaylarda bütün idari
cezaları vermeye Belediye Encümeni yetkilidir.
MADDE 180- 5393 Sayılı Belediye Yasasına dayanılarak çıkartılan bu yönetmeliğin
içindeki emir, yasak ve lüzumlarını yerine getirmeyenlere, 1608 sayılı Umuru
Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Kanunu ile 5326 Sayılı Kanun ve yasal
dayanaklarımızdaki diğer Kanun maddelerine göre cezalandırılır.
MADDE 181- Bu yönetmeliğin yürütülmesine Kuşadası Belediye Başkanı yetkilidir.
MADDE 182- Bu yönetmelik Kuşadası Belediye Meclisince kabul edilip,
onaylandıktan sonra yerel gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.
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