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QEKMEKOY BELEDIYE BASKANT,IGI
Ruhsat ve Denetim Mi.idtirliiEii

08.09.2009 tarih ve 2009/58 sayilr RUHSAT \.'E DENETiM

MtIDtIRL0GO

yoNETMELiCinon nn6igii<r,iK yAprLMAsrNA DAiR YONETMELiK
BiRiNcI B6LtJM
Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar, Tegkilat yaprsr
Amag
Madde 1- Bu ydnetmelik, Mudtirliigiin g6rev ve sorumluluk alanlanna giren tiim iq ve
iglemlerin yi.iriitiilmesinde uygulanacak esas ve usulleri diizenler.

Kapsan
2- (1) Bu ydnetmerik, Qekmekdy Belediye Baqkanhlr Ruhsat ve Denetim
- _ _Madde
Mtidi.irliigiiniin kurulug, g6rev, yetki ve sorumluluklan ile gahgma usul ve esaslanm Miidiirliik
hizmetlerinin Belediyemiz vizyon, misyon ve hedeflerine uygun etkin ve planh
bir gekilde

yiiriitiilmesini sallayacak qekilde dtizenlemektir.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu ydnetmelik, 2414/1930 taih ve 1593 umumu Hrfzrssrhha Kanunu,
4/7/1934 tarih ve 2559 sayrh polis vazife ve Salahiyet Kanunu, 09.05.19g5
tarih ve 3194
sayrlr Imar Kanunv 02.07.1965 tarih ve 634 sayrh Kat Miilkiyeri Kanunu,
20.05.1930 tarih ve
sanh Umuru Belediyeye Miiteallik Ahkamr cezaiye Hakkrnda 16 Nisan 1340
Tarih ve
l!08
486 Numarah Kanunrm Bazr Maddelerini Muaddil Kar,-t, 14/6/19g9
tarih ve 3572 sayrh
Igyeri Agma ve Qahgma Ruhsatlanna Dair Kanun Hiikmi.inde Karamamenin
De$igtirilerek
Kabuliine Dair Kan'n, 1017 12004 tarih ve 52 16 sayrrr Biiyiikgehir Belediyesi
i<*urru
31.03.2005 taihve 5326 sayrl Kabahatler Kanunu, 22/2/2005 tanh ve
3/7 /2005 tarih ve 5393
sayrlr Belediye Kanunu, 2464 sayir Belediye Gelirreri Kanunu, 50r g
sayrh Kamu Mali
Y<inerimi
Kontrol Kanunu,-Tiirk ceza Kanunu, 394 sayrh Hafta Tatili Kan'nu,
5957 sayrh
'e
sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinlili Bulunan Diler
Mallann Ticaretinin
Diizenlenmesi Hakkrnda Kanun, 11.0r.19g9 tarih ve 3516 sayrh olgiiler
ve eya, ranurru .,re
14/7/2005 taih ve 2005/9207 sayrrr igyeri Agma ve
earrgma Ruhsatlanna iliqkin yonetneri(
12-07 -2012 tarih ve 2835r sayrh Resmi Gazete yaymlanarak ytiriirliile
giren pazar yerreri
Hakkrnda Ydnetmelik ile 2006/9809 sayrh Belediye ve Balh Kuruluglan
ile Mahalli idari
Birlikleri Norm Kadro ilke ve standaxtlanna iligkin Esaslar Hakkrnda Bakanlar
Kurulu Karan
ve diler mevzuatlarda belirlenen esaslara dayanarak hazrlarulmrgtrr.
Tammlar
MADDE ,(1) Bu ydnetmelik uygulamasrnda;
4.1. Kuruma iligkin Tanrmlar

a)
b)

Baqkan
Bagkan Yardrmcrsr

bagkan yardrmcrsmr,

c) Bagkanhk
g ) Enciimen
d) Meclis

Qekmekdy Belediye Baqkamn,
Belediye Bagkanr tarafrndan birim igin gdrevlendirilen sorumlu
Qekmek<iy Belediye Bagkanhgrm

Qekmekdy Belediye Encilmenini,
Qekmekdy Belediye Baqkanh!r Meclisini,

t/ll
/-

e)

0

g)

MUdiir

: Ruhsat ve Denetim

Mudihliik

: Ruhsat ve Denetim
: Ruhsat ve Denetim

Personel

Miidiirtnii,
Mtidiirliigiinii,
Miidiirliiliinde hizmet veren tiim teknik,

idari ve i99i gahganlanm,
g)
: Ruhsar ve Denetim Miidiirlii[ti 9efini,
4.2. Giirev Alantanna iliqkin Tanrmlar
a) Agrk Alan: Sabit veya selyar bir tavaar veya gatlsr (gadrr, giineglik vb. dahil) olan,
kaplal, pencereleri ve girig_yollan drqrnda biitiin yan yiizeyleri ili on ksmrrun yansma kadar
veya daha az kapah olan yerlerin agrk olarak degerlendirilmesi,
b) Qevre sa!h!r; insan salhlrn'r gerredeki fiziki, kimyevi, biyolojik, sosyal ve
psiko-sosyal faktdrlerle tespit edilen yaqam kalitesini,
c) Dogal kaynaklar: Hava, su, toprak ve dofada bulunan cansrz varhklan,
9) Gal'risthhi Miiessese :, Faaliyeti srrasrnda gevresinde bulunanlara biyoloji! kimyasal,
fiziksel, nrhsal ve sosyal ydnden az veya gok zaxar veren veya vermesi multemel-olan
ya da
dolal kaynaklann kirlenmesine sebep olabilecek miiesseseleri,
Ikinci Srmf Gayrisrhhi Miiessese: Meskenlerden mutlaka uzaklagtlnlmasl gerekmemekle
beraber izin verilmeden 6nce civannda ikamet edenlerin slhhat ve istiratratteri-iizerine
geret<
tesisatlan ve
vaziyetleri
itibanyla
bn
zuar
vermeyecesine
kanaat
olugrnasr igin
_gerekse
incele.me yaprlmasr gereken igyerlerini,
Ugiincii Srmf Gayrisfthi Mtiessese: Meskenlerin yamnda agrlabilmekle
beraber denetim
altmda tutulmasr gereken igyerlerini,
..d) Igkili Yer Biilgesi: Qekmekdy_Belediye Ba;kanhfr ile birlegen belde belediyelerince
belirlenen
yer bdlgesinin kuflamlmasr veya na'$tant* Muku.rn,n uyg* gti-"ri
halinde yeniden belirlenecek olan igkili yer bOlgesi,
e) \yeri Agma ve Qahgma Ruhsatr: yetkili idareler tarafindan bu yiinetrnelik
kapsamrndaki iSyerlerinin agrhp faaliyet gristermesi igin verilen imi,
t) rgyeri respit ve Delerlendirme Komisyonu: iige srrurran iginde agrlan ve igletilen
..
iqlefrnelerin kanun, ydnetmelik, hukuki karariar ile belediyenin
uygulamakta
emi. ve
yasaklara uygun faaliyette olup olmadrlrm denetleyen'u.
g...rtir*
iiyrii".ioin
dlgiirniinii yapan komisyonu,
g) Kapah Alan: Sabit veya seyyar bir ravam veya gatrsr (gadrr, gi.ineglik vb.
dahil) olaa
kaprlan,.pencereleri ve girig yolla'drgrnda butiin yar y,rr"yt".i
.,o"yu
on
rr,nrn- fiiiJi-"r*"t
kalrcr olarak yansrndan fazlasr veya tamamen " kaparlmrg y".te.i'
t apai i"i,
de!erlendirilmesi.
!) Kolluk: Polis ve Jandarma tegkilatrm,
h) Konaklama Yeri: otel, motel, pansiyon ve kampingler gibi, asrr
fonksiyonlan
miigterilerin geceleme ihtiyaglann sallamakta olan yerleri,
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. . r) Yahauin En Briyiik Mulki idare Amiri: illerde variyi, biiytikqehir belediyesi hudutlan
iginde kalanlar dahil ilgelerde kaymakamr,

i)
i)

Mesale: Agrlan igyeri ile mesafe gartr gerektiren igyeri
arasrndaki uzakhgr,
Mesafe olgiimti: Bina ve tesislerin u-:ru uur,g" tuirt*r,
yotru rinu-lup-,'tt; kaprlann
birden fazla olmasr durumunda en yakrn kaprrun esas
Jrmr. Uzak'frn orgi;iirri"l';"u""t
cadde ve sokaklar iizerinden yaya yoru kurlarularak,
yuyu t*amriu gtiri giar"uii*"r.
krsa mesafenin dikkate ahnmasr,
""

k)

olgtiler. ve Ayar igremlerinin yaprlmasr: irgemizde ekonominin
ve ticaretin

gereklerine ve kamu yaranna uygun olarak ier
ttirru olgti ve 6lgii aletrerini"
hacim ve alrrlft dlgiileri) do!ru ayarh olarak kullarulmasiru
sallamakur.
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l)

Olgiiler ve Ayar iqlemlerinde ilk Muayene: Bakanl* tarafrndan iiretim izni verilen
gahrs veya firmalar olup, ayarlan balh bulundulu yere gdre ayarlanmrg 6lgii ve 6lgii
aletlerinin her yer de$iqtirmeleri agamasrnda uygulamr.
m) olgiiler ve Ayar iglemlerinde Periyodik Muayene: Belli si.irelerde olmak tizere, bu
Kanun kapsamrna giren 6lqii ve 6igii aletleri igin yaprlan genel muayenedir.
n) olgtiler ve Ayar Iglemlerinde Ani muayene: Olgiiler ve ayar mem'runun gdrdtigu
liizum veya ihbar iizerine, 6lgii ve dlg0 aletlerinin bulunduklan yerlerde habersizce yaprlan
muayenedir.
o) olgiiler ve Ayar iglemlerinde $ikayet muayenesi: Bir 6lgri ve 6lgii aletinin do!ru
.
gahqrp gahgmadrlrm tespit etmek iizere, 6lgii ve 6lgii aleti sahibi veya diler bir kimsenin
yazrh mtiracaatr iizerine yaprlan muayenedir.
6) olgiiler ve Ayar iqlemlerinde stok muayenesi: ilk muayene damgasrm tagrdrklan halde
satrlmayrp depo, atdlye, imal veya satl$ yerlerinden, yahut heni.iz kullamlmasrna ihtiyag
duyulmayarak stok halinde bulundurulan 6lqii ve 6lgii aletlerinin periyodik muayene siireleri
iginde tekrar tabi tutulduklan bir muayene qeklidir.
p) Ruhsat Denetim Komisyonu: igyeri agma ve gahgma ruhsat verilen igyerlerini,
ruhsatrn verildili tarihten itibaren bir ay iginde kontrol eden, mevzuata uygun olmayan
unsurlann ve noksanlklann tespiti halinde, eksiklik ve hatalanm gidermesi igio ui, aeayu
1{rsys olmak iizere onbeq giinliik siire veren, verilen si.ire igindi eksiklik ve aykurhlrn
giderilmedili takdirde, ruhsat iptali igin yaprlan iglemlerini baqkanhga sunan komisyonu,
r) Semt Pazarlanmn Denetimi Komisyonu: projeye dayah sernt pazarlannrn teslim
ahnmasr, tezgah kurulacak yerlerin belirlenmesi, diizenlenmesi, pazarrn kurulmasr, pazara
yerlegtirilecek esnafin miiracaatlarrnm delerlendirilmesi, esnafin yerleqtirilmesi, 'p^azann
igletilmesi, pazann igletilmesinde kurallar belirleyerek rapor haline geiirilrnesi, pazann
agrtrykapanrg saatleri hakkrnda rapor hazrlanmasr, belge iptalieri gerektiginde rapoihazrrlanmasr,
pazar esnafimn denetlenmesi iqlemlerini yiiriiten komisyonu,
s) Srhlri Miiessese : Gayrisrhhi mriesseseler drgrnda kalan her tiirlii iqyerini,
q)-Tezgah Kurma Belgesi: projeye dayah kurulan semt pazarlarrna yerlegli.it"o
pur*",
esnafina verilen izin belgesini,
t) Umuma Ag* istirahat ve Elrence yeri: Kigilerin tek tek veya toplu olarak
ellenmesi, dinlenmesi veya konaklamasr igin agrlan otel, motel, pansiyon, tarnping
ueGnze.i
konaklama yerleri; gazino, paryon, bar, birahane, kahvehane ve benzeri yerieri]
kumar ve
kazang kastr olmamak gartryla bilgi ve maharet artlncl veya zeka geligtirici'
nitelikteki
-----elektronik olun yerleri ve intemet salonlan huraparklar, sirkler ve u"n
ifade eder.
".il"ite.ioi,

Tegkilat Yaprsr
MADDE 5: (l) Miidiirliik; mi.idtir, teknik personel,
9ef veya gefler, memur ve iggilerin
g6rev aldrlr personellerden olugur.

(2) Mudiilliigiin g6rev ve sorumluluk alanlanna g6re personel ihtiyacrm
belirleme,
personelin birimlerde etkin ve.verimli gahgabilmesi igin gorevlendirme
yapma, isv..l"rl"i"
ruhsatlandmlmasr ve denetimi iqlemlerinde ihtiyag iuyilan personelin

;d;;l;;diiiimesi

l$lemrnl yapar.

. (3) ilgemizde faaliyet gdsteren igyerrerinin periyodik olarak takip edilmesi, yeni
- agrlan
igyerlerinin kayrt altma alnmasr,. kapatrlan igyerrerinin kayrttan
auqtir,it-"Ji, ,*u"ut
igyerlerinin ve yeni agrlan igyerlerinirr kontrol ve denetimrerinde g"*" .,r"
ins- *gtrg,
bir olumsuzlula mahar verirmemesi igin denerimlerin a.ua,n ettfit
oesi ue
SlittlT
lrf*.gi
urKemrzdelfl
gerrsmeleri takip edereki\tiyagrara cevap ver ebilmesi
igin yeni birimlerin

olugturulmasr,
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Ruhsat ve Denetim Miidiirltigi, Bagkanhk Makamrnca gerekli g<irtildiifrinde
bagkan yardrmcrsrna baflr olarak gcirevini yiirtttir.

[4]

irinci sdrtrl.{

Miidiirltifiin Giirev Yetki

ve Sorumluluklan

Giirev Yetki ve Sorunluluklan
MADDE 6{l) Miidiirliiliin giirev ve yetkileri:
a) Amirlerin kanun, ttizi.ik, ydnetmelik, genel emirler ve diler mevzuata uygun olarak
vereceli her ttirlii gdrevleri zarnamnda ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
b) Birim yazrgmalanm yapmak.
c) Diger miidiirliiklere ihtiyag duyuldulu konularda yardrmcr olmak,
9) Faaliyetalanlarmagdre igyerlerininruhsatlandrrrlmasrm sallamak.
d) G. Srhli Miiesseselere (2.ve3. Srmf) ruhsat vermek ve denetlemek,
Gaynsrhhi Mtiesseseler: Faaliyeti sraslnda gewesinde bulunanlara biyolojik, kimyasal,
fiziksel, ruhsal ve sosyal y6nden az veya gok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da
dolal kaynaklann kirlenmesine sebep olabilecek miiesseseleri ifade eder. (her tiirlii imalat ve
iiretim yerleri, depolamalar, ocaklar ve ingaat malzeme satlgr vb. yerlerdir.)
Gayrisrhhi Miiesseselerin Ruhsatlandrnlmasr: Gayrisrhhi igyerlerinin ruhsatlandrnlmasr
agamasrnda baSvuru formu, tapu sureti (TAKBis sisteminden ahmr), kira sdzlegmesinin ash
(tasdik edilmek iizere), vergi levhastmn sureti (elektronik ortamdan ahmr), oda kaydr ve sicil
tasdiknamesi (ticaret odaslna ait kayrtlar elektronik ortamdan alrrur), itfaiye raporu istenir.
Aynca igyerinin konumuna ve 6zelliklerine g6re kolluk gtirii$il, yapr kullanma izin belgesi,
12.10.2004 tarihinden 6nce yaprldrlrna dair belge, yabancr uynrklulann igyeri agmasr
ve
gallqtrmasr halinde yabancrlarla ilgili mevzuat hiikiimlerine uyulmasr, digei kurumlara
ait
izin belgesi (giiriiltii dlgi.im raporu, iSKi uygunluk raporu, gewe izni, kaplite raporu veya
motor beyannamesi, UKoME karan vb.), mesafe krokisi veya tespit .upo^, .,r.,ruftikutnu''",
ustahk belgesi, mes'ul miidiirliik belgesi ve gahgan personet 6ilgi formu istenir. Istenen
ewaklar matbu form geklinde hem Miidiirliiliimtizden hem de e-posta adresinden temin
edilebilir' Ruhsatlandrrma iqlemi istenen evraklann eksiksiz olarak kuruma teslim edilmesine
miiteakip; nrhsat beq i9 giini.i iginde hazrrlamr ve ileilisine verilir.
e) Hafta Tatili Kanununa 1394 sayrh; gcire Bilediye Meclisinin uygun gtirdii!.t
igyerlerine Hafta Tatili Ruhsatr diizenlemek.
0 Hafta Tatili Ruhsatr: igyerlerini tatil giinleri agmak isteyen miikelleflerin iqyeri agma
ve gahgma ruhsatlarmln birer_. sureti ile Bagkanhgrmlza miiracaatl ile baglar. Beiediye
Meclisinin uygun giirdiilti ig kollanna verilir.
g) Igkili Yer B6lge Tespiti: Miidiirliiliimtizce komisyon oluqturularak gerekli tespit
.
gahqmasr yaprlrr. Yaprlan tespit gahgmasr mi.ilki amire sunulur.
Mtilki aniirin uyguri gdrugii
l1ldth sonra Belediye Mecrisine sunulur. Belediye Meclisi tarafindan uvg*"gir;i-"ri

halinde haritaya iglenerek b6lge tespit gahqmasr tamamlamr.
g)
-Igkili Yer Tespit Krokisinin Uygulanmasr: umuma agrk istirahat ve ellence
yerlerinin ruhsatlandr'lmasr igin yeni tespit kokisi yaprlmamig
ise; vatandaq mag"aGyetinin
dnlenmesi bakrmrndan 5747 say/,r Kanun e deweaiten Belde Belediyel".in""
yipira" igmi
yer tespit krokileri kullanrlrr.
.h) Ilgedeki ruhsatsrz igyerlerinin tespitine miiteakip, mevzuata uygun igyerlerine ruhsat
verilmesini, ruhsat vasrflanna uygun olmayan veya vasrflannm kaybeiih;i
halinde ruhsaun
iptal edilmesi iglemlerinin
kontrol ve takip edilerek sonuglandrnlmasrm
sallamak,

Sayfa 4
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r) Ilgili mer'i

mevzuat gerelince "igyeri Agma ve eahgma Ruhsatr" almak igin yaprlan
miiracaatlann siiresi igerisinde tamamlanmasrru, ruhsatlann teslim edilmesi iglemlerinin
yapdmasrru, kontrol ve takip edilerek sonuglandrnlmasrm saflamak,
i) Igyeri Agma ve Qahgma Ruhsatr igin baSvuruda bulunan igletmecilerin igyerlerinrn
_
komisyonca incelenerek uygunlu[ruru kontrol etrnek,
i) Isyeri Acma ve Qahgma Ruhsatr iptali igin bagvuruda bulunan igletmecilerin gerekli
_
denetimleri ve iglemlerinin yaprlaravyaptrnlarak iptal iglemlerini rotrugl-dtr-ak, , _ _k) Igyerlerinin Agrhg- Kapamg saatlerini Belirleme: Miidi.irliifiimflz ce uygulamada
birliktelilin sallanmasr agrsrndan Biiyiikgehir Belediyesi ve dilei ilge belediiyelerinin agrhgkapamg saatleri incelenerek halkrn huzur, esenlik, salhk ve mutlulupu esas ahnarak
hazrrlamak, hazrrlanmasrna miiteakip Belediye EnciiLrnenine sunmak, onaylanmasma
mi.iteakip uygulamaya kognak, aynca kollula bitdirmek.
l) Igyeri Denetimi: Miidiirli.ifiimiizce olugturulan Ruhsat Denetim Komisyonu ve igyeri
Tespit ve Delerlendirme Komisyonu tarafindan yaprlrr. Ruhsath igyerlerinin mevzuata
uygun
gahgrp galqmadrfmr, yeni ruhsatlan&rrlan igyeilerinin siiresi igerisinde denetlenmesini,
uygun
onayrru, eksiklikler var ise siire verilmesini, siiresi igerisinde eksiklilini
-olanlann
tamamlamayan igyerlerinin ruhsatlanrun iptal iglemlerinin baglatrlmasr ve sonuglandlmasrm
igeren raporunu hazrrlayarak Mridiirliige ieslim.eder. igyerlerinin denetlenmesi agu,n**ou;
hazrrlanan bu Ydnennelilin EK-l' de yer alan .,igyerlerinde Smrflanna ve Ozettitterine
core
Aranacak Nitelikler" gartlan esas alrrur.
m) igyeri Denetim komisyon raporlannm geregini yapmak.
n) Igyeri ilgilisinin talebi halinde ruhsatl bir igyerinin bulundugu srruftan daha iist bir
srmf <izelliklerini ta$tyrp tagrmadrlrmn tespitini yapmak, taqryanlann srmfmr
yiikseltrnek
veya gerektilinde diigiirme iglemlerinin yaprlmasrm, kontrol ve
tutip .aito"t
sonuglandlnlmasrm sallamak,
. o) Igyerlerinin, kanun, ydnetmelik ve mevzuata uygun faaliyet gdsterip g6stermedigini
_

denetlemek,

6) Miidiirliige havale edilen ewaklan konularma g6re diizenleyerek cevap verilmesi

gereken ewaklan giiniinde cevaplamak,

p)

Mudiirlugiin gdrev ve sorumluluk alanlanna giren konularda diger miidiirliiklerden
flye isteyerek komisyonlar olugturmak,
r) Miidiirliik faaliyetlerini yiiri.itmek igin programlar hazrlamak,
s) Olgii ve tartl aletlerinin muayene ve damgalama iglemlerini yapmak.
olgii ve tartl aletlerinin
ve damgalama iglemleri 3516 sayrh Olguler ve Ayar
K.anunu kapsamrnda ytiriitiiltir. rlayene
Muayeneler; ilk tuayene, periyodik mu.yene, uoi
-*y"o",
gikayet muayenesi ve stok muayenesi olmak iizeie
m'ayenelere tabi tutrtur. tvtuayene
sonucunda_uygun olan iilgiiler damgalamr. Uygun olmayanl"i
rr"*-a" g"."tii
uygulamr. Bu ig ve iglemler 6lgii ve ayar memuru tarafindan yiiriitiiliir.
q) Projeye dayah oluqturulan halk pazarlanmn kurulmasr,
belgelendirilmesi, denetlenmesi
ve uygyn olmayan pazarcr esnafina_ ait belgelerin iptal iglemlerini-n
yaprl-*,,-dayarr
halk
tezgah
qazarla'nda
kurma
belgesi armak isteyen mtikellefin
. . . .Pro-:"y"
talebinin degerlendirilebilmesi igin;
r6r-u
u"yu
dilek-ge,
vergi r"urr*r, oau-tuya .,0"
.baqruru
sicil tasdiknamesi, yerin adrna tahsis
edildiline dair ielgesi ile miiracaat eder. Mtikelrefin
uit herhangi bir borcunun bulunmamasr harinde be-lge aym gi.in
I-"19
iginde diizenrenerek

""JG.r*

ilgiliye verilir.

Belge beg ylhk srireler igin diizenlenir.
Belge devam ettili siirece belge birim miidiirii tarafindan
her yl vizelenir.
Belgemiikellefii faaliyeti siiresince gegerlidir (varislerinin hakran
sakrrd'
Tezgah Kurma Belgelerinin dgri
i yaprlamaz.
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Yrl igerisinde mazeretsiz tezgalxm iig defa agmayan mi.ikellefin belgeleri iptal edilmig

Tezgah sahibinin iginin baqrnda bulunmamasr halinde mes'ul miidtir gdrevlendinnesi
zorunludur.
Tezgalun bir bagkasrna kiraya verildilinin tespiti halinde belge iptal edilmig sayrlrr.
t) Ruhsat alma zorunlululu olan fakat ruhsat miiracaatrnda bulunmayan iEyerlerinin,
re'sen tespit edilmesini ve tespit edilen bu ruhsatsrz igyerlerine ruhsat almalan konusunda
tebligatta bulunulmasr iglemlerinin yaprlmasrm, kontrol ve takip edilerek sonuglandrnlmasrru
sa!lamak,
u) Ruhsat harglarrmn alt ve i.ist limitine gdre (igyeri agma ve ruhsat harcr, m'ayene ve
rapor harcr ve hafta tatili ruhsat harcr) Belediye Meclisince belirlenen ruhsat harglanmn ve
iicret tarifelerinin tahakkuklanru diizenlemek,
U) Rxhsat Iptalini Yapmak: Ruhsat vasrflanm kaybetmig iqyerlerinin tespiti halinde ruhsat
iptali iglemlerini yapmak,
v) Ruhsat verme, ruhsat iptali ve kapama kararlanmn ilgililere tebli! edilmesini ve ruhsat
sahibinin ahnan kararlara itirazr halinde iglemlerin ne gekilde yi.iriitiildtiStiniin kontrol ve
takip
edilerek sonuglandrnlmasrm saflamak,
y) Ruhsatsrz faaliyet g6steren igyerlerini zabrta mudiirlugi.ince miigterek gahgma yaparak
ydnetmelilin 6.maddesine istinaden faaliyetten men edilmesini saflamak,
z) Sthhi Miiesseseler: Gaytisrhhi miiesseseler drgrnda kalan her tiirlii igyerini kapsar.
(bakkal, manav, kasap, biife,. lokanta, kafetery4 su ve megrubat satrg yerleri, bil",
k"y"-"r,
zi)ccacrye, dtigmeci, Sarkiiteri, market, siipermarket, bahkgr vb. igyerieri),
aa)
Itlry miiesseselere igyeri agma ve gahpma ruhsatr vermek, denetim ve kontrollerini
yaparak iglem dosyalanm takip ederek sonuglandrnlmasrru sallamak,
bb) sfthi miiesseselere igyeri agma ve gahgma ruhsafi vermek, denetim ve konfrollerini
yaparak iglem dosyalanm takip ederek sonuglandrnlmasrm sa[lamak,
cc) Srhhi Miiesseselerin Ruhsatlandrnlmasr: Srhhi igyerlerinin ruhsaflandrnlnasr
agamasrnda ba5luru formu, tapu sureti (TAKBis sisteminden almrr),
kira sozlegmesinin ash
(tasdik edilmek iizere), vergi levhasrrun sureti (elekfonik ortamdan alrrur),
oda kaydr ve sicil
tasdiknamesi (ticaret odasma ait kaFtlar elektronik ortamdan atrn,,),' yangr;'
,o"du.-,
cihazmrn faturasr istenir. A1''ca igyerinin konum'na ve 6zelliklerine 'ioi"
forr"t gdrti$u,
itfaiye raporu, muvaffakatname, 12.10.2004 tarihinden dnce yaprldrgma-dair
belge, iabancr
uynrklulann igyeri agmasr ve qahEtrrmasr halinde yabancrtarta itglii mevzuat
triktimlenne
uyulmasr, diler kurumlara ait izin belgesi, mesafe krokisi veya tespit raporu,
ustahk bergesi
ve gahgan personel bilgi formu istenir. istenen ewaklar
io.-'
q"iJi"d"
lr"r'
-uibu
Miidiirliigiimiizden hem de e-posta adresinden temin edilebilir. Ruhsatlandrnnaigi"-i
i.t"o"r,
-otarat
ewaklann eksiksiz olarak kuruma teslim edilmesi ile baElar. Erraklaln
etsitsiz
teslimine miiteakip igyeri ruhsan aym gtin iginde hazrrlamr ve ilg isine verilir.
gg) umuma agrk istirahat ve elrence yeri: Kig erin tek
tek veya toplu olarak ellenmesi,
dinlenmesi veya konaklamasr igin ugrt* ot 't, motel, pansiyon,
Lamping u"yerleri; gazino, puryoo,
bar,
birahane,
igkili-lokanta
tuu"iru u" U"*"ri
-eyharre,
igkili yerler; sinema, kahvehane ve krraathaneler; ko-u, .rr" kazang
kastr otmamat sartrvl adr
ne olursa olsun bilgi ve maharet artrrcr veya zeka geligtirici
nit.liLt*i .r"tttoJt
makinelerinin, video ve televizyon oyunlarrnm igiisinde bulundulu
"il"'uir,,"
elektronik oyrn
yerteri;
intemet salonlan lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.
dd) Umuma Agrk Miiesseselere ruhsat vermel ve denetlemek,
ee) Umuma agrk istirahat ve ellence yerlerine ruhsat verilmesi aqamasrnda
ilge Emniyet
Miidiirli.igiinden g6niq istenmesine miitearcip, olumlu olan yerlerin
kontrol u" t"tip
sonuglandrnlmasrnr saplamak,
ff) Umuma agrk igyeri igletmecileriqddnzssg sayrh pVSK, nun 6. maddesinde
belirtilen

l"_.ri

fglF y
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hususlara riayet etmeyenlerin Enciimene sunulmasr,

gg) Umuma Agrk Miesseselerin Ruhsatlandrrrlmasr: Umuma agrk istirahat ve
ellence yerlerinin ruhsatlandrnlmasr aqamasrnda bagluru formu, tapu sureti (TAKBIS
sisteminden alrrur), kira sdzlegmesinin ash (tasdik edilmek iizere), vergi levhasrmn sureti
(elektronik ortamdan ahmr), oda kaydr ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasrna ait kaytlar
elektronik ortamdan ahmr), itfaiye raporu, mesafe krokisi veya tespit raporu, kolluk gtirtiqu
istenir. Aynca igyerinin konumuna ve dzellikleriae g6re yapl kullanma izin belgesi,
12.10.2004 tarihinden 6nce yaprldrlma dair belge, yabancr uyruklulann igyeri aqmasr ve

gahgtrrmasr halinde yabancrlarla ilgili mevzuat htikiimlerine uy'ulmasr, di$er kununlara ait
izin beigesi (giirtiltii 6lgiim raporu, il Genglik ve Spor Miidi.irliiliiniin verdili spor salonu izni
vb.), ustahk belgesi, muvaffakatname, mes'ul miidiirliik belgesi ve gahgan personel bilgi
formu, salhk raporu (igyednde bulundurulmasr), sabrka kaydr (igyerinde bulundurulmasi)
istenir. Istenen evraklar matbu form geklinde hem Mtidiirliiliimiizden hem de e-posta
adresinden temin edilebilir. Ruhsatlandrma iglemi istenen evraklarrn eksiksiz olarak kuruma
teslim edilmesine miiteakip; ruhsat bir ay iginde hazrlanr ve ilgilisine verilir.
hh) 1608 sayrh Kanunun belediyelere vermig oldulu g6rev ve sorumluluklara aykrn
hareket eden igyeri igletmelerinin dosyalanmn hazrrlanarak Belediye Enciimenine sunulmasr,
6.2. Miidiirlligin Sorumluluklarr:
Ruhsat ve Denetim MUdiirliigti, Belediye Baqkamnca verilen ve bu ydnetnelikte tarif
edilen gdrevleri hukuka uygun, gereken 6zen ve dikkati g6stererek yapmak ve yiiriitnekle
sorumludur.

UctrNcti sor,0vr
Miidiir' Teknik Personel, $ef ve Personel, Atana, Giirev yetki

ve Sorumluluklan.

Vekalet Etme.

Mildiiriin atanmasr
MADDE 7-(1) En az d6rt yrlhk lisans egitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,
iglenne, iktisadi ve idari bilimler fakiiltelerinden veya bunlara denklili yetkili -makamlarca
kabul edilen yurt igi ve yurt drqrndaki dlretim kurumlanndan mezun olanlar arasrndan eEitim
veren veya bunlara denklili yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancl fakiilte]erin
birinden mezun olmak ve diler iist normlardaki gartlan ta$tmasl aramr.
Miidiiriin giirev, yetki ve sorumluluklan
MADDE 8-(1) Mtdiirtin gdrev, yetki ve sorumluluklan gunlardrr.
a) Bu ydnetmelikte belirtilen miidiirliik hizmetlerinin zamamnda, verimli ve di,izenli
gekilde Kanun ve Ydnetmelikler uyannca yiiriittilmesini ve koordinasyon,nu
saflamak,
b) Mi.idituliik biinyesinde gahgan personel arasrnda gdrev daghmmr yapmak, herhangi

bir

nedenle ayrrlanlarrn yerine bir bagkasrm gdrevlendirmek ve hizmetin aksamamasrm
saflamak,
c) Personel arasrnda ulum ve igbirlilini saflamak,
9) Qahganlann verilen ig ve iglemleri yaprp yapmadrlrru kontrol etmek,
d) Personel gizli sicil bilgilerini diizenlemek her tiirlti dzliik ve sosyal haklanm izlemek.
e) Diger miidiirliikler ve kuruluglarla koordinasyonu sallayarak iglemlerin ve

denetimlerin yeterli gekilde yerine getirilmesini temin etmek,
Enciimende gerektiginde miidtirliigil ilgilendiren konularda ilyelere bilgi
vermek,
g) Mi.idiirliik ile ilgili karar ahnmak tizere Meclise sunulacak teklifleri hazrrlatrnak.
!) Mudiirluliin gahgma programlanm hazrrlamak, srratejik plan gahgmalan kapsamrnda
miidi.iLrliik stratej ileri belirlemek ve

f)
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h)

Yaprlan gahgmalann delerlendirilmesi amacryla belirli arahklarla toplantr yapmak,
r) G6rev alan ile alakah uygulamada ortaya grkan aksaklklar ile ilgili tedbir almak ve
Baqkanhk makamrna teklifte bulunmak,

i) Bagkanl* Makamrnca verilen igleri yerine getirmek,
j) iqlerin biiroda ve arazide saphk kurallanna, gewenin korunmasrna uygun gekilde
gergeklegmesini gdzetmek,

k)

Harcama birimi biitgesini diizenlemek, uygulamak, harcama birirni yetkilisi g6revini
yapmak.

Miidffre vekalet
MADDE 9-(1) Miidiiriin izinli veya raporlu oldufu durumlarda Baqkanhk onayr ile uygun
gdriilen personel Miidiir olarak gdrevlendirilir.
Teknik Personel ve Sorumluluklan:
MADDE 10-(1) Teknik Personel ve Sorumluluklan:
a) Teknik konularda miidiirliile yardrmcr olmak,
b) Mtidiiriin verdili gdrevleri yasalar gergevesinde tam ve zamamnda yerine getirmek,
c) G6revli oldu[u birimle ilgili tiim teknik konulann takibini ve yerine getirilmesini
sa!lamak,

9)

igyeri denetimlerinde makine ve tesisatrn uygunlu[unu denetlemek,

d)

GSM' lerin kapasite raporlannda belirtilen gartlara uygun faaliyet gdstermelerini
sa!lamak,
e) Iqyerlerinin Giirtiltii Ydnetneli[inde belirtilen delerlere uygun faaliyet gdstermelerini
sallamak.
$eflerin atanmasl
MADDE l1-(1) BiiLro $eflerinin en az 5 yrl giirev yapmrq olan personeller arasrndar!
baqkaahk onayr ile atamr. Gereli halinde birden fazla bi.iro igin tek bir gef atanabilir.
$eflerin giirev yetki ve sorumluluklan
MADDE 12-(1) $eflerin gcirev yetki ve sorumluluklan qunlardrr.
a) Miidiirliik i9 ve iqlemlerinin yaptlmasr ile ilgili olarak Miidiire kargr birinci derecede
sorunludur.
b) Biiro biinyesindeki personelin dilzenli ve verimli gahgmasrm sallamak amacr ile g6rev
dalrlmrm yapar,

c)

q)
d)
e)

Sorumlu oldulu personel arasrnda uyum ve igbirli$ni saglamak,
Miidi.iriin verdili gdrevleri yasalar gergevesinde tam ve zamamnda yerine getirir.
Kendine balh biirolar ve diler biirolarla koordinasyonu sallar.
Iglemleri baglatrlan ve ilgili personelden gelen evraklarrn kontroliinii yaparak Miidtire

tevdi eder.
Personelin giirev yetki ve sorumluluklarr
MADDE l3-(1) Personel gtirev yetki ve sorumluluklan qunlardr.
a) Miidiirliigiin g6rev, yetki ve sorumluluklarr ile ilgili MiiduLru veya gefi tarafindan
kendisine
edilen dosyalan, konulan, tevdi edilen gdrevleri, kamu yaran ve ilgili
.havale
mevzuatl dikkate alarak zamantnda yerine getirilmesi,
b) Gelen resmi ewak, BIMER
dilekge, e-posta ve seri nokta bildirimlerinin

V
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MUdibli.ik havalesi sallanarak otomasyona kayrt edilmesi ve ilgili birimlere zimmet kargrhg
teslim edilmesi, cevap verilmesi gerekenlerin giiniinde cevaplandrnlmast,

c)

Dolrudan yaprlan yazrqmalann bilgilerinin otomasyona kayrt edilerek numarasr
verildikten sonra gdnderilmesi,
9) Ewaklann kayrt, argiv ve grkrg iglemlerinin iglem dosyast iizerinden koordineli
galtgmasrmn sallanmasr,

d)

Kamu kurum ve kuruluglanna periyodik olarak gdnderilmesi gereken ewaklann
(istatistiki formlar, bilgi formlan, kurum yazrgmalan, vb.) aksamadan gdnderilmesini
sa$amak,

e) Personelin dzliik iglemleri ile ilgili yazrgmalann yaprlmasr,
f) Arqivde muhafaza edilen formlann, dosyalann emniyetinin, kontroliiuriin

ve bakrmrnn

yaprlmasr,

g)

Miidihliikte bulunan demirbaqlann kaydr (bilgisayar, fotokopi makinesi, faks ve diler
cihaz ve makinelerin) bakrm ve tamirinin takibinin yaprlmasr,
!) M[diirli.ik harcamalan ile ilgili avans ahnmasr ve mahsup edilmesi,
h) Mi.idi.irliik faatiyet raporlanm hazulanmasr,

r) Miidiirli.ik argivinin diizenlenmesi,
i) Igleyigle ilgili sorunlann gefe ve miidi.ire iletilmesi,

j)

k)

Elektronik ortamda ahnmasr gereken ewaklann onaylanarak allnmasr,
Evrak ve dosyalarrn genel argiv gdrevlilerine zimmet kargrhgr teslim edilmesi,
yetkili ve sorumludur.
Tagrmr kayrt ve kontrol yetkilisi giirev yetki ve sorumluluklan

ig ve iglemlerinden

MADDE l4-(l) Tagrmr kayt ve kontrol yetkilisi, harcama yetkilisi tarafindan
memuriyet ya da gahgma iinvamna balh kalmaksrzm, ta$rmr kaylt ve iglemlerini usule uygun

qekilde yapabilecek nitelige sahip personel arasrndan seqilir.
(2) Taqmr kayrt ve kontrol yetkilisi g6rev yetki ve sorumluluklan gunlardrr.
a) Harcama biriminin malzeme ihtiyag planlamasrm yapmasrna yardrmcr olmak,
b) Kayrtlanm tuttugu ta$1nflann ydnetim hesabrm hazrlamak ve harcama yetkilisine
sunmak,
c) Kullammda bulunan dayamkh ta5m lan bulunduklan yerde kontrol etmek,
sayrmlanm yapmak ve yaptrrmak,
g) Tagmrlarr niteligine g6re sayarak, tartaxak, dlgerek teslim almak, do$udan
tiiketilmeyen tasmrlan muhafaza etmek ve tagrmrlan yangma, rslanmaya, bozulmaya
ve gahnmaya kargr korumak amacryla gerekli tedbirleri almak,
d) Tagrmrlann girig ve grkrgrna dair kayrtlan tutmak, bunlara iliqkin belgeleri tanzim
etmek ve kesin kabulii yaprlmayan tagrmrlarrn kullarumrna engel olmak.

DORDtINCOBOLiiM
Qahgma gekli, esaslarl,
G6revin planlanmasr

MADDE f5-(1) Miidiirliik
olarak belirlenir ve yiirtitUltir.

Giirevin yiirfi tiilmesi
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yiiriirliik

ve yiiriitme

gahgmalan shatejik plan ve performans hedeflerine ba$r

Giirevin yiiriitiilmesi
MADDE f 6-(1) MtidiiLrltik personeli kendisine verilen gdrevi kanun ve ydnefinelikler
gergevesinde dzenle ve siiratle yapmak zorundadrr.
Gelen evrak iqlemleri
MADDE f 7-(1) Miidiirltik kalemine gelen her tiirlii dilekge, BIMER, e-posta ve
serinokta bildirimleri ile resmi yazrqmalan Miidiir havalesi ahndrktan sonra otomasyona
kaydedilerek dosyasrna ballanmasr igin arqive giinderilir.
Giden evrak iglemleri
MADDE 18-(1) Iqlemi tamamlanarak cevap verilen ewakm dosyasr cevap yaztst
otomasyona kaydedildikten sonra bir sonraki igleme kadar saklanmak tizere argive kaldrnlrr,
cevap yazlsl ilgili gahrs veya kuruma gdnderilir.
Kullanrlan defter ve programlar
MADDE f9-(l) Miidiirliik yazrgmalanmn tamamr otomasyon programrnda kayrt
altrna ahnmaktadrr. Aynca Srhhi Ruhsat, Gaynsrhhi Ruhsat, Umuma Agrk Ruhsat Defteri ve
Hafta Tatili Ruhsat Defteri ile zimmet defteri tutulmaktadr,

MtiDtIRLtlK NmvzUATI
Bu ydnetmelik, 24/4/1930 tarih ve 1593 Umumu Hrfzrssrhha Kanunu, 4/7/1934 tarih ve 2559
sayrh Polis vazife ve Salahiyet Kanunu, 09.05.1985 tarih ve 3194 sayrh imar Kanunu,
02.07.1965 tarih ve 634 sayrh Kat Mulkiyeti Kanunu, 20.05.1930 tarih ve 160g sayrh Umuru
Belediyeye Miiteallik Ahkamr cezaiye Hakkrnda 16 Nisan 1340 Tarih ve 4g6 Numarah
Kanunun Bazr Maddelerini Muaddil Kanuq 1416/1989 tarih ve 3572 sayir igyeri Agma ve
Qahgma Ruhsatlanna Dair Kanun Hiikmiinde Karamamenin Deligtirilerek Kabuli.ine Dair
Kulrtn, 101712004 tarih ve 5216 sayrh Biiyiikqehir Belediyesi Kanunu, 31.03.2005 tarih ve
5326 sayir Kabahatler Kanrmu, 2212/2005 tarih ve 31712005 rarih ve 5393 sayrh Belediye
Kanwru, 2464 sayit Betediye Gelirleri Kanunu,5018 sayrl Kamu Mali \'6netimi ve Kontrol
Kanunu, Tiirk ceza Kanunu, 394 sayrh Hafta Tatili Kanunu, 5957 sayrh Sebze ve Melveler
ile Yeterli Arz ve Talep Derinli$ Bulunan Diler Mallann Ticaretinin Diizenlenmesi
Hakkrnda Kamrn, 1 1.01.1989 tarih ve 3516 sayrh dlgtiler ve Ayar Kanunu ve l4/7 /2005 tanh
ve 2005/9207 sayrh igyeri Agma ve eahqma Ruhsatlanna iligkin yonetrnelik, 12.07.2012
tarih ve 28351 sayrh Resmi Gazete yayrmlanarak yiirtirliife giren Pazar Yerleri Hakkrnda
Ydnetmelik ile 2006/9809 sayrh Belediye ve Balh Kuruluglan ile Mahalli idari Birlitteri
Norm Kadro Ilke ve Standartlanna iligkin Esaslar Hakkrnda Bakanlar Kurulu Karan ve diper
mevzuatlarda belirlenen esaslara dayanarak hazrrlamlmr$trr.
Uygulamaya ilipkin Esaslar:
MADDE 20- (1) Bu ydnetmelikte. yer alan hiikiimlerin uygulanmasrna iligkin
istenecek g6rii9ler istanbul valiligi il Mahalli idareler Mtidiirliiliinden isienir.
Bu Ycinetmelilin EK-l ve EK-2 ba'hkh bdliimlerinde yer alan faaliyet alanlanmn
-drqrnda @
herhangi bir igyerinin miiracaatl halinde; belirtilen faaliyet alanlanna elyakrn faaliyet
alamnda aranan $artlar esas ahrur.
(3) Yoneunelilin EK- l

' de yer alan "srhhi ve umuma agrk mtesseserer igin
srnrflanna
iizelliklerine
giire
aranacak nitelikler" baghkh ,,c, C, D, G, 6, u" riir
,ve
b6liimlerinde yer alan igyerleri iigiiLncii srruf miiesseselere g6re yaprlmrgtrr.
(4) Ayru bdlihniin ..E, F, H" ve
"I" baghkh boliimlerindi yer alan iqyerleri ise ikinci
srmf miiesseselere gdre yapllml$tlr.
Bir iist srrufa f iikselmek iizere miiracaat eden igyerlerinin talepleri ilgili mevzuat
_(5)
hi.ikiimlerine g6re yeniden deferlendirilir.
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(6) Bu Ydnetrnelikte belirtilen $artlann yetersiz ve eksik kaldrlr dururrlarda ilgili

mevaurt hiikiimlerinden yararlamlrr.
(7) Kamu kurumlan veya malikler tarafindan bi.ife olarak kiraya verilen yerlerin; agrk
biife geklinde faaliyet gitsterdilinin komisyonca tespiti halinde, ruhsatlandrmamn komisyon
gdrU$tiniin esas almarak hazrrlanmasr.
(8) Birden fazla faaliyet alam bulunan garkiiteri ve marketlerde kahvaltr veriknesi;
bi.ife ve kafeteryalarda yemek gegitleri veya rzgara geqitleri verilmesi halinde kullamm alamna
bakrlmaksrzrn "Q" bdliimiinde yer alan lokanta, kebap salonu vb. igyerlerinde istenen
$artlar
aranr.

Yiiriirliikten Kaldrnlan Yiinetnelik
MADDE 2l- 08.09.2009 tarihli ve 2009/58 sayh Belediye Meclis Karan ile

yiiriirliile konulan Ruhsat ve Denetim Mtidiirliigi Ydnetmelili yiiriirliikten kaldrnlmrqtrr.
Gegici Madde 1- Bu Ydneunelik yiirtirliige girmeden 6nce mevzuatma uygun olarak
ruhsatlandrnlmrg bulunan igyerleri yeniden ruhsatlandrnlmaz.
Bu Ydnefinelik yiiriiLrliipe girmeden 6nce yaprlmrg bulunan igyeri agma ve gahqma
ruhsat baglurulan bu Ydnetmelik hiikiimlerine gdre sonuglandrrrlu

Yiiriirliik
22{l)

MADDE

Bu y6netrnelik hiikiimleri, Qekmekdy Belediyesi Meclisince karara
baflandrktan sonra miilki idare amirine sunulmasr ile yiiriirliile girer.

Yiiriitne
MADDE

23{l)

Bu Ydnetrnelik hiikiimleri, Qekmekdy Belediye BaSkam tarafindan

YUnnulur.

EKLER:

EK-l

Srhhi ve Umuma Agrk Miiesseselerde Aranan $artlar.
EK-2 Ga1'risrhhi Mi.iesseselerde Aranan $artlar.

Sayfa

lllll

SIHHi VE UMUMA AqIK

EK-1
MTJESSESELER iCiN SINIFLARINA VE

dZnrlixlrnii'm c6ns

ARANAcAK

NirBrixr'nn

A- sIHHi VE UMUMA ACIX i$yEnrnnixiN rA.q,LiyET ALANLARIXI c6Rr
ARANACAK ORTAK $ARTLAR:
f. igyeri amaca uygun bir gekilde tasarlanmlq, temiz ve aydrnhk olacakttr'
2. iiyerinin havalandtrma ve lsltma tertibatrndan uygun olanr yaprlacakttr'
3. iiyerinde iiretilen giip ve benzeri atrklarrn toplanmast 'e muhafazasr igin gerekli
tedbirler alnacakttr.
4. iq sa!1!r ve giivenli[i ile ilgili olarak mevzuatta dngdrtilen tedbirler aldrnlacaktr.
S. enge-ililerin igyerine girig ve Erkrglan igin gereken kolaylagtt'cr tedbirlerin almmtq
olmasr.

6.

Oda kaydr ve sicil tasdiknamesi istenecektir.

B- srHHi vE UMUMA ACIK i$YERLERiNDE oznllirrnniNE
ARANACAK ASGARI ORTAK $ARTLAR
. Yapr kullanma izin belgesi istenecektir'

GoRn

1

Z. igyirlnin 12.10.2004 tarihinden 6nce yaprldr[rna dair belgesi istenecekiir.
3. Glnel asayig ve giivenlik y6niinden yetkili kolluk kuwetinin gdriigti istenecektir.
4. Umuma agrk istirahat ve e[lence yerlerinin, patlaylct, parlaytcr, yantct ve benzeri

tehlikeli maddeler iiretilen, satllan, kullamlan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine
uzakirlrnda itfaiye miidiiLrlii[iiLntin vereceli rapor esas altnacaktr'
5. itfaiye raporunun istenmesi.
e. itfaiye raporu almasr gerekmeyen igyerlerinden yeteri kadar yangrn sdndiirme cihazr
istenecektir.
7. Agrlan iqyerinin okul, yurt, mabet vb. kurumlara mevzuatln dngSrdiigii uzakltkta
bulunmast gartl aranacaktrr.
8. Kigiierin yolun olarak girig-grkr$ yaptrgr diler igyerlerinde girig ve grkrqlar ayn
kaprdan olacakttr.
9. Yiyecek h azrlxna ve piqirme biiliirniinde olugan buhar, koku, duman ve benzeri
kirleticileri tahliye edecek baca sistemi bulunacaktrr.
10. Mutfak; hazrlama, pigirme ve bulagrk yrkama yeri olmak iizere iig biiltimden
oluqacaktrr. Bulaqrk yrkamak igin srcak ve soguk su tesisatl bulunacaktu'
aynca
1 1 . Yiyecek ve igecek verilen igyerlerinde qehir gebekesine bagh su bulunmasr,
igyerinin dzelligine gdre srcak su tertibatr istenmesi.
12. Yiyecek ve igecek satrlan ve servisi yaprlan igyerlerinin tabanlan ve duvarlan
seramik mermer veya paslanmaz gelik gibi kolay temizlenebilir nitelikte oiacaktr.
13. igyerinde kullamlan kagrk, gatal, b19ak vb' malzemeierin gekmecelerde; bardak ve
fincar tipi malzemeler ile kullamlan tabaklann kapah dolaplarda muhafaza edilmesi,
14. Bay ve bayanlara ait srcak suyu akan aynah, lavabolu, srvr sabunlu, kurutma
makineli veya pegeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaldrr.
15. On kiqiden fazla gahqam buiunan miistakil igyerlerinde dinlenme yeri, kryafet
de[iqtirme kabini, bay ve bayanlar igin ayn tuvalet bulunacaktrr.
16. Ustahk Belgesi istenecektir (ticaret odasrna kayrth olanlardan istenmez).
17. istanbul Biiytikgehir Belediye BagkanLlrndan UKOME Karanmn istenmesi.
18. Karayolu kenanndaki igyerleri igin karayolu trafik giivenlilinin sallanmrg olmast,
19. Aynr igyerinde birden fazla faaliyet alam var ise; her faaliyet dah igin iing6riilen
$artlar yerine getirileceklir.
kiitiiE'iinde mesken
20. Kat Miilkiyeti Kanunu kapsamrna giren gayrimenkulie4
maliklerinden muvafakat
olarak g6sterilen baltmsrz b<jliimlerinde agrlan igyerleri i
ahnacaktrr.

\'

/ --.'
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21. Yabancr uyruklul,.n iqyeri agmasr ve gahgtrmasr konusunda, yabancrlarla
mevzuat hiikiimlerine uyulmasr.
22. Yeteri kadar steril aletinin bulundurulmasr.
23. Salhk raporu bulundurulacaktrr.
24. Sabrka kaydr bulundurulacaktu.
25. Birkisel atrk ya! s6zleqmesi istenecektir.

ilgili

C- BAKI(AL' MARKET, . K4SAP] ET VE ET iJRt]NLERi SATI$ YERLERi,

SARKUTERi, KURUyEMiSgi,- BUFE, MANAV, KANTiN, EKMEK BAyitERi;
PASTANELER, UNLU MAMiJLLER SATI$ \'ERLENI VE NibrN SAiiS_VNNI,NNi.

Bakkal, Market, Kasap, Er ve Et Urtinleri Satrg yerleri, garki.iteri,Kuruye_lqEi
eiife,
Manav, Kantin' Ekmek Bay eri, pastanerer, Unlu Mami.iller satrg yerreri
u" oig"i sutrg
Yerleri iqin A ve B grubunda yer alan ilgili maddelere ilave olarak agalrdaki qartlar
aramr:
1. Tiim tezgah ve raflar zeminden en az 15 cm yiikseklikte olaciktrr.
2. Grda maddeleri ile diler maddeler farkh raf ve tezgahlarda satrga sunuracaktu.
3. Ekmekler ve unlu mamuller kapah dolaplarda ve vltrinli tezgahiarda satrga

sunulacaktrr.

4. Kuruyemig ve kuru kahve saulan i$yerlerinde kavurma ve rsrtma iglemi yaprlacak ise
bunun igin gereken donarum kurulacakttr.
5. Hipermarket, grosmarket ve megamarketlerde girig ve grkrg olmak iizere iki kapr,
_
gocuk emzirme yeri e satrg alarumn en iLz yaxlsr kadar olmak
otop-t u" y"t#r.ua*
depo alam bulunacaktrr.
6' Manavlarda, sebze ve melveler igin kolayca yrkanabilecek gekilde yaprlmg masa ve
raflar olacak, iki merre yi.ikseklile kadar duvarlar iu gegirmez malzeme
ile kapianacaktrr.
7. Sofuk meze, et ve srit iiriinleri, sakatat ve barri< gibi farkh grda madd'eleri
ayrr veyatdliimlere aynlmrg sogutma tertibath dolap veyi tezgah
bulunacakrr.
8. Etlerin pargalandrlr, iglendi[i ve temas ettigi her ttirhi yu zey, marzemeve makine
kolay temizlenebilir, yrkanabilir ve dezenfekte edileb-ilir olacaktrr.
Et ve bahkla'n muhafazasr amacryla igyerinin kapasitesine uygun
soluk hava
deposu bulunacaktrr.
Oahk]a1n sattqa hazrrlandrlr krsrmlar qeffaf ve miisteriler tarafindan
gdriilebilir
-^,.,,,10j.11:
leKlloe ouzenleneceKtlr.
11' Sakatat iiriinlerinin sattldrlr igyerlerinde sakatat hazrrlama
bdlmesi ve bol akan sulu
olan bir hawz bulunacakttr.

ir.i"

,*
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KEBAP sALoNU, piDE vE LATTMACUN SALONU, KAFETERYA,
9;loKlNI{|.:
PIZZA
SALONU, AYAKTA
.YEMEK YENiLEN YERLER, YEMiGi PATCTTN
SATAN YERLER, GEZiCi PiLiQ \T KdFTE SATI$ r'EdLENi,
iU-tNiiIXI,NNi

SATI$ YERLEN.
Ugiincii Srmf Lokanta, Kebap Salonu, pide ve Lahmacun Salonu,
Kafeterya, pizza
Salonu, Ayakta Yemek yen en yerrer, yemeli pakette
satan yerler, Gezici ritig ve rc0ru
Satrg Yerleri, Su urtinreri Sang yerleri ve Benz-eri yerleri
igin A ve B grubunda yer

alan ilg i
maddelere ilave olarak agalrdaki ganlar aramr:
Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemefi pakette satan yerler;
yemek
pigirme ve kaplarr temizleme yeri olmak iizei"
en
lii t,irii-d"n otugacakti.
2' Gezici pilig ve kdfte satrg yerleriyre Su iiriinleri seD'ar satrg
aragla'nda, sattrklan
iiriinleri muhafaza etmek igin merkez depolan ue sattq yap-ak igin
6zel rzgara kasah araglan
bulunacaktrr.

L

-

gezici pilig ve k6fte satrg yeri ile su ririinleri sarrg yeri
aianranna eti," s_r*
Mifi,ilriii, i_a.
ve $ehircilik Mtidr.irltjgti. Zabrta Mtidttltjgri ve F"en
iql
izin allnmasr
zorunludur.

1""9:9*.:::lakiizerinde

* i;;hk

::,'T:.,':1if,::T:il1f'*:"*T'-ll*
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T:1;iil:JlllT':'if

,.Xi..fl:XT'!'JlS;;531'#lfarantr'

:':"T$:":''*f;l'J'luft

i:"

qartlar
onermeliginde istenen

*kffiil#
L. [ur''..i'
^,l#',1:li""B.fA#H;St}*3-];iiff:.'fl

:":-:l'-HH::

;;ffii:H#iiti','lloXi;.;liu*

ve B gt
enzeri igYerleri igin A

t*ii'

oi.ur

asaErdaki

Frtrar

qay bahqesi ve bcnzeri igyerleri

*uot"o"ne, lor kahvesi'
.-*aurv'
l . iyi cins mal1"-"oil, -'+"i'i,u

3 E;;]
;. il;;;

* T:t:,::tff:ffilrete uurunacukt r.

ilitri!*::
i.ff -|ff "f 'f i$ T,trlffi yapanlann
rahat *b
muqteri ve sen'is
"*"nda

i r-e c e

gi rc adar uo qr ur<

t* T9.1" i1e kapt olacak r'
^ I 3#11 ffi'ffi:?':tri::TH1'* iH?lslil;
ovnandtlt
gfl# t;Ii.'"t arttnct' beden u'I? "l? 't"lili:']:i nitelikreki o)'unlann
1ev*r.,ii[[f*u;"?.flgffi ,*#**fls:n*tl'ffi ;l?3'i:tl''ff lff i'""'
ile b"tffit
yugh uovu u"yul;*"ri maddeler.

ott*'l1ttti.;,,r,n

zemini en az mozaik ve

beY"l

i,iTlllutundurulacalrr.
veva ovun aletle" Itl^:]:::iTffi""iiiielit*1n0"
ye
Gilriiltii erkaran ovunlar
oyun aletleri arasmda vt"tti
elektronik
veya
mekanik
otomatik vey" 1't' iiJrn*ift'
yeterli sayrda koltuk bulundurulacaktr'
ebeveynlerin oturabiimeleriigin

britiin duvarlar

2.
3.

^*T.tt#iT,*ti:
5. Gii{iiltiiniin

yuytl*u"t

ttfJff:arjlTalar

il

yapllacakfir'
tizere ses izolasyonu

""g"fiemek

kaph
iizeri kumag veya deri ile
iyi cins maizemeden yaprlmrq

bulunacaktrr-arasrndamiigteriveservisyapanlarrnrahatgegebilecepikadarbogluk

*111"#h,;5,-1.:Hf;[':,i]tili:,1$W*Ji"ff
v"cl'

i:i":f,io*'btitiinduvarran

l"iil;1,",b""#;llT+**f*#:;ffj'
;t'lt"Titfrfi:l",i,ir,
5. Girig ve salonun i

u'^#;d"""tu'o*irm.6::11.-:1iifr

y*anabi,ir ve

fr :i::*ttxrl'o"t'iffi ,f;u*

i#i*";*nm*f H::ffi?'ilE'#i'"ffiii'***
il ??r:cJ#t-'
aramr.

2.

olaru
qartlar ve ozelliklerden uvgun
alan
grubunda
ver
B
ve
igin A

Bu ieyerlerine masa ve sandalv'

o:il]11f*Y::3""i{ffi;1'.tr"-$*|jt"

3'B:J'J;iilT#Hffi'ffi ;;#;;;;;i;;;'iltovigu"'*auie

verilebilir.
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E. GAZINO, DANS

SALONU, DISKOTEK, PAVYON, TAVERNA, ACIK HAVA
GAZiNOSU, BAR, KOKTEYL SALONU, TOPLANTI SALONU VE BENZERi
ECLENCE YERLERi
Gazino, Dans Salonu, Diskotek, palyon, Tavema, Agrk Hava Gazinosu, Bar, Kokteyl
Salonu, Toplanr Salonu ve Benzeri E[lence yerleri igin A ve B grubunda yer
alan ilgili
maddelere ilave olarak agalrdaki gartlar aramr:
I
Masalar iizerinde rirtii ve pegete bulunacaktrr.
Girigte salonun biiyrikliifiiyle orantrh bir anrre bulunacaktrr.
3. Girigte vestiyer bulunacaktr.
4. Sanatgrlann soyunmalan, makyaj ve benzeri hazirhklan iqin uygun bir yer
bulunacakrr.
5. Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktrr.
6. Gazinomrn salondan ayrr bir yerinde hizmetliler igin bir soyunma yeri bulunacaktrr.

.
2.

F-. TiYATRO, SiNEMA, DUGtIN SALONLARI, siRK, LUNAPARKLAR vE
GOSTERi MERKEZLERi
Ti_vatro' sinema, diiliin salonla., sirk, lunapark ve gdsteri merkezleri igin
A ve B

grubunda yer alan ilgili maddelere ilave olarak agagidaki
$artlar aranlr:
a) Tiyatro, sinema ve giisteri nerkezi
I . Sahne, sinemaskop filmler gdsterilmesine uygun gekilde ve
biiyi.ikliilfe yaprlmrq
olacakttr.
2. Makine dairesi;
2.1. Projesine uygun tzrmamen kagir olacak, makinistin herhangi bir tehlike amnda
burayr terk etmesi iqin ikinci bir kaprsr bulunacaktrr.
2.2- Herhangi bir yangm halinde alevlerin tehlikesini azaltmak igin makine
dairesinin
kapr ve
drg
tarafindan
50
geniglilinde
cm
salh
soliu
sagtan
bir
markiz
_pencerelerinin
bulunacaktrr.

,

.

2.3. Makine dairesindeki baca ve pencereler bu bctliimiln havalandrrmasrna yeterli
nitelikte olacaktrr.
3. Giriq ve salonun zemini
parke, seramik veya mermer gibi koray temizrenebilir,
_ahqap
ykanabilir ve dezenfekte edilebilir
sert madde ile kaplanacaktrr.
b) Dtiliin salonu
1. Giriq ve grktg kaprlan ayn ayn olmak iizere en az ikiser adet olacaktr.
2. Girigte bankolu vestiyer ve boy aynasr olacaktrr.
3. Salonda orkestra yeri ile oytn pisti olacaktrr.
4- Qahgarlar, sanargrlar ve gelin ile damat igin soyunup giyinmeye elverigli
_ayrr ayn
odalar bulunacaktrr.
5. Servis odasr bulunacaktrr.
6. Salonun drgrnda iqgilerin soyunma dolaplarr bulunacaktrr.
7. Mutfak, salondan ayn bir yerde oiacak ve mutfagrn drganya agrlan kapr ve
pencerelerinde sineklik telleri bulunacakrrr.
c) Sirkler ve lunaparklar
1 . Sirk ve lunaparkta buluran olu.n
ve ellence makinererinin kontror ve bakrmmdan
sorumlu olmak tizere, teknik bilgi ve yeterlile sahip en az bir miihendis
ve bir teknisyen
bulunacaktrr.
2' Hareket eden makine ve oy''n araglannda emniyet kemeri bulundurulacaktrr.
3. Can ve mal emniyeti igin gerekli tedbirler almataktrr.
4. Elektrik kesilmesinde otomatik devreye girecek yeterri kapasiteye sahip jeneratdr
bulunacaktrr.
5. Zemin toz kaldrrmayacak uygun malzeme ile kapiana *ktD
_'l
6. Bilgi ve zeka geligririci, yetenek ve maharete
anqn oyunlar drgrnda kumar ve
benzeri gans olunlan oynatrlmayacaktrr.
Sayfa4
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7. Sirklerde oturma yerleri uygun nitelikte olacaktrr.
8. Sirk ve lunaparklarda bulLrnan igyeri nitelilindeki yerler benzer igyerlerinde aranan
$artlan taglyacakrlr.

G- OTEL VE PANSiYONLAR
otel ve pansiyonlar igin A ve B grubunda yer aran gili maddelere ilave olarak
agalrdaki $artlar arantr:
Otel ve pansiyonlardan;
1. Isrtma, odalar dahil karorifer veya merkezi rsrtma sistemi ile
vaprlacaktrr.
2. Zemin en az mozuk gibi malzeme ile kaplanacaktrr
3. Girig ve salonlarda duvarlar algr srva, plastik veya yalh boya ile kaph olacaktrr.
4. Miiracaat yeri ve vestiyer bulunacaktrr.
5. Dinlenme salonunda yeterli sayrda masa, sandarye ve televizyon burunacaktrr.
6. Dinlenme salonlanndaki koltuk, sehpa ve benzeri eqya iyi cins malzemeden yaprlmrg
olacaktrr.
7. Odalarda;
7.1. En az % 20'si banyolu ve tuvaletli olacaktr.
7.2. Gardrrop, ayna, sandalye ve sehpa bulunacaktrr.
7.3. Yatak ortopedik, yarak takrmlari iyi cins olacaktrr.
8. Katlarda her 10 yataga bir banyo ve tuvalet bulunacaktlr.
9. Tuvalet ve banyolar kolay yrkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikre
olacaktr.
10. Yemek verilmesi halinde rigiincii srmf lokanta niteli[inde lokantasr ve
mutfalr
bulunacaktrr.
1 I ' odalarda yatak saytsr her beg metrekareye
bir olmak iizere en faz la iig adet olacaktrr.
G-

cUzpnix

sALoNLART
Giizellik
salonlarr igin A ve
_

B

grubunda yer alan

aqagrdaki $artlar ararur:

ilgili

maddelere ilave olarak

temini diiz. piiriizsiiz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir
oze
L.Ie oo$erml$ olacaktrr. tsirim ve bdliimler faaliyet alanlarrnrh Ozelliline gtire
"_^,1;,-lulgl*
beton,
algtpan. suntalam ve benzeri malzemelerle yap.rlmrr bcilmeler iti uiiUiri"a-"i--"nir"""1",
eJr'4v^,
urr"
^,.^i'birimlelde
faya]agd_rnna ve aydmlatma y.t"rii 6ti"Ji $.ttde.;iL;"t
iglemterin gergektegririleceEi cilt iytiz vi Uonfil Uui,rn'Uiri*i,
^-,,?:..]!:l"ll9e
epnasyo oeprlasyon br.mi, vticut balom birimi, el ve ayik bakrm
birimi, bronzlastrma
birimi ile makvai biriminden en tlz birinin bulunmast to"inru
uirrlrl .'ii'tlgf uugr,
olarak kualtir birimi de bulundururabilec;kii.. iilirilyu;k
"r*"i.r^
al'."t c.k
glmav.acak ve birimlerin cizellisine gore meiantar,-ririirt"r.ii
t"a;;.fi-L"'t"i'irina.

i.;-;i;;;;;,-?'.;

di.izenlenecektir.

3' Kigilerin kullarumrna uygun gekirde d.genmig. kiginin kar5rrandrEr ve vaorlacak
uvgulama ve.iglemtere kadar-Sekredigi. igerlsinae'setieterya-d3-triririlrti,,
i,!i'Jat,
15, m,
.bi.iyiikliilrinde bir bekleme sal"onu;'kitiGrin [uff-,i,
i^fJJa?fr"it rl"
atrklar igin kapah bir konteynlr. veya kabinin bulunaugu-uir atrt toprama
uiiimi;
iglemterde kullanrtan malz6melerir_ steriii."rv"""",
"ved;ucak
veya rsrh sterilizatcirler veya UV steriliz'atorrerin E"i*a"gii
ii*iiir"r-1,-"""iriri.i
bulunacakrr.
4. cahsan personelin ustarrk veya kalfahk belgeleri, giizeJ lik.salonunun garrgma izniyle
h]g:t-*:_; ilgiti esnaf oau.,niun onuyt,;;i;ilF;, oeKreme saronunun
itg'J: asrlacaktrr.
soriiniir bir
yerne
Awrca her birimin giriginde birimin adr'rn
otaugu-bii
fu.u
vazrt,
bulunacaktrr.
5. Devamh akar sekilde stcak su terribatr ve ihtiyacr kargrlayacak sayrda dug
bulunacaktrr.

,i_ru""j*

.. -

ligiffi.'t;;;'kil#;Tt#iEft;*
ti.

ravaboru,

""rto""#1l:ffffitnift'ifii:Xjg1fuavnarr,
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s,vlpgs'L4 kurutmamakineri

8. Gitellik salonunda, faaliyet gdsterilen siire boyunca, grizellik uzmaru olan bir sorumlu
mtidiir bulunacaktrr.
9. Giizellik uzrnanlan, yetkili olduklarr uygulamalardan ve bu uygulamalar sonucu
oluqabilecek komplikasyonlardan sorumlu miidiir ile birlikte sorumludur.
10. Gtizellik salonlanna ahnan epilasyon ve depilasyon amagh cihazlar ile bu cihazlann
tafldrgr teknik rjzeilikler yrlhk olarak her yrhn Arahk ayr sonuna kadar; yeni cihaz ahnmasr
durumunda ise on iggiinii iginde, yetkili idareye bildirilir.
Giizellik salonlannda g<irevlendirilen sorumlu miidtir ve giizellik uzmammn giirev ve
sorumluluklarr ile giizellik saionlannda bulunan birimler igin 10.08.2005 tanh ve 2005/9207
sayrh Igyeri Agma ve Qahgma Ruhsat Ycinetmeliline eklenen gartlar aranacakhr.
1 1. Trbbi atrk sozlesmesi istenecektir.
H- MASAJ SALONLARI
Masaj salonlarr igin A ve B grubunda yer alan ilgili maddelere ilave olarak aqaltdaki
sartlar ararur:
1
Salonun zemini diiz, piiriizsiiz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir

.

dzellikte ddqenmiq olmasr, birim ve bdli.imlerin faaliyet alanlanmn dzelliline gdre beton,
algrpan, suntalam ve benzeri malzemelerle yaprlmrg bdlmeler ile birbirinden aynlmasr, ti.im
birimlerde yeterli havalandrrma ve aydrnlatma bulunmasr,
2. Kiqilerin kullammrna uygun gekilde d69enmiq, kiqinin kargrlandr[r ve yaptlacak
uygulama ve iqlemlere kadar bekledili, iginde seketerya btiliimjiniin yer aldtfit en az 15 mz
biiyiikliiSiinde bir bekleme salonu; iginde masaj yaprlacak 6 m' den kiigiik olmamak iizere
hazrrlanmrg masaj masasr bulunan uygulama odasr; kryafetlerin deligtirilebileceli soyunma
odasr; masajdan sonra dinlenmek igin kullamlmak iizere dinlenme odasr; sadece personelin
kullammr ve ihtiyaglanmn kargrlanmasr igin a1'nlmrg personel odasr; kigilerin kullarum
alanlanndan izole edilmiq ve atrklar igin kapah bir konteynr veya kabinin buhurdupu bir atrk
toplama birimi; uygulanacak iqlemlerde kullamlan maizemelerin sterilizasyonunu saglamak
igin bir sterilizasyon birimi bulunacaktrr.
3. Masaj salonunda; uygulanacak masaj tekniline uygun masaj masasl, destek
minderleri, tabure, masaj uygulamalarrnda kullamlacak tekstil iirtnleri, terlik, masaj kemi,
masaj ya!r, pudra, losyon gibi di[er ttlr iiriinler bulunacaktrr.
4. Masaj salomrnun gahgma izniyle ilgili belgeler ve ilgili esnaf odasrndan onaylt
iicret tarifesi bekleme salomrnun g6riiniir bir yerine asrlacak, aynca her birimin giriginde
birimin adrmn yazrh olduSu bir tabela bulunacaktr.
5. Uygulama odalarrnrn her birinde devamh akar gekilde srcak su tertibatr, dug kabini,
tuvaiet ve sag kurutma makinesi bulunacaktrr.
6. G<irevli personel, hizmetlerine uygun beyaz 6nli.ik veya iiniforma giyecektir.
7. Masaj salonlannda faaliyet g6sterilen siire bolunca, giizellik uzmam olan bir sorumlu
miidiirbulunacaktrr.
Masaj salon-lannda gdrevlendirilen sorumlu miidiir ve gtzellik uzmarurun gdrev ve
sorumluluklan ile gtizellik saloniannda bulunan birimler igin 10.08.2005 tzih ve 200519207
sayrh Igyeri Aqma ve Qahgma Ruhsat Y6netmeliline eklenen gartlar aranacaktr.

I- HAMAM, SAUNA VE BENZERi YERIER
Hamam ve saunalar igin A ve B grubunda yer alan ilgili maddelere ilave olarak

agalrdaki qartlar aramr:
a) Hamamlar
1. Hamam solunma, yrkanma ve dinlenme yeri olmak iizere iig bdliimden olugacalltr.
2. Qahganlann sag, sakal ve trmaklan kesilmig ve temizlenmig olacak, hastahklanmn
bulunmadrlura iliqkin salhk raporu bulunacaktrr. Bu raporlar altr ayda bir yenilenecektir.
3. Miigteriler igin kullamlan havlu ve benzeri takrmlar ayn olacak ve her kullarumdan
sonra yrkanacak ve dezenfekte edilecektir.
4. Kese, lif, stinger gibi milgteri temizlilinde kullamlacak malzemeler srhhi gartlan haiz
olacak ve her kullammdan sonra usuliince temizlenecektir.
b) Saunalar
l. En az beg adet soyrnma kabini bulunacaktrr
lerinden bagka en az iki
adet sofuk ve srcak dug yeri bulunacaktrr.

-/
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2. Sauna odasr en az 9 m3 olacaktrr. Sauna odastrun etrafi finnlanmt$ gtirgen a[acr ile
kaph olacak ve kademeli oturma yerleri bulunacaktu.
3. Salhk ve hijyen ydniinden saunaya girmesinde sakrnca bulunan kigilere y6nelik
uyancr levhalar konulacaktrr.
4. ig srcakhlr gdsteren termometreler bulundurulacaktrr.

saunalar yetkili idareler tarafindan tizeiliklerine ve sundugu hizmet
durumuna gtire birinci srnrf, ikinci srmf ve lgiincii srmf olarak srmflandrnlabilir.

Hamam

ve

i- BERBERVE KUAFORLER
Berber ve kuafi)rlerde iqin A ve B grubunda yer alan ilgili maddelere ilave olarak
agagrdaki qartlar aranrr:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Qahganlar ustahk ve kalfahk belgesine veya grrakhk sdzlegmesine sahip olacaktrr.
Qahganlar igyerince belirlenen elbiseyi giyecektir.
$ehir gebekesine bafh akar srcak ve soguk su tesisafi bulunacak veya musluklu yeterli
deposu bulunacakttr.
Pencereler drgandan igerinin gdriiLnmesini engelleyecek qekilde dizayn edilecekrir.
Qahgma masalan mermer veya su gegirmez bir madde ile kaph olacaktr.

Askrhk bulunacakttr.

J) TAKSi DURAdI VE YAZIHAI{ESi, OTO GALERiLERi
Taksi duralr ve yazrhanesi, oto galerileri igin A ve B grubunda yer alan ilgili maddelere
ilave olarak aqalrdaki gartlar ararur:
a) Taksi duralr
1,. En az sekiz araba park edebilecek alana sahip oiacaklrr.
2. igletme yazrhanesinde bir ecza dolabr bulunacaktu.
3. Park alamn tabam beton, asfalt gibi etrafin kirlenmesine neden olmayacak bir madde
ile kaplanacak ve birikinti sular toplama rdgarlanna verilecektir.
4. Yollar iizerinde bulunan duraklar trafige mani olmayacak gekilde tespit edilecektir.
5. Telefon ve telsiz sistemi bulunacaktrr.
6. Taksi duraklannda goftirlerin isimleri ve fotograflan gdriiLniir qekilde asrlacalctu.
7. Taksilerde goftirie ilgili kimlik bilgileri miigterinin gdrebilece!i qekilde asrlacaktu.
8. Qahqanlar, igyerinin belirledili kryafeti giyecektir.
b) Oto galerileri
1. Oto galerilerinin kapah l:rsmtnda stvrlaSfinlmrq petrol gazr ve srkrqtmlmrg dolalgaz
kullanan araq bulundurulamaz.
2. Oto galerileri mali sonunluluk sigortasr yaptrrmak zorundadr.

-/
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cAyRisrHsi

EK-2
MUESSESELER iciN STNTFLARTNA vE
GORE ARANACAK NITELIKLER

Oznr,r,ixr,Bninn

A- cIDA MADnnsi i;nrrnn igvenr,nnixnn reer,iynr erexrxl
ARANACAK ORTAK $ARTLAR:
f. iqyeri amaca uygun bir qekilde tasarlanmrg, temiz ve aydrnhk olacaktn.

c0nn

2.
3.

igyerinin havalandrrma ve rsrtma tertibatr uygun yaprlacaktrr.
iqyerinde iiretilen g6p ve benzeri atrklann toplanmasr ve muhafazasr igin gerekli
tedbfuler ahnacaktr.
4. Yiyecek hazrrlama ve pigirme bdltimiinde oluqan buhar, koku, duman ve benzeri
kirleticileri tahliye edecek baca sistemi bulunacaktrr.
5. Mutfak; hazrlama, pigirme ve bulagrk yrkama yeri olmak iizere iiq bdliimden
Olugacak, bulaSrk ykamak igin srcak ve so[uk su tesisatr bulunacaktrr.
6. Yiyecek ve igecek iheten igyerlerinde gehir gebekesine balh su bulunmasl, aynca
igyerinin dzelligine gdre srcak su tertibatr bulunacaktlr.
7. Yiyecek ve iqecek iiretimi yaprlan igyerlerinin tabanlan ve duvarlan seramik mermer
veya paslanmaz gelik gibi kolay temizlenebilir nitelikte olacaktrr.
8. Iqyerinde kullarulan kaqrk, gatal, brgak vb. malzemelerin gekmecelerde; bardak ve
fincan tipi malzemeler ile kullamlan tabaklarrn kapah dolaplarda muhafaza edilmesi,
9. I9 salhg ve giivenlili ile ilgili olarak mevzuatta dngdriilen tedbirler aldrnlacaktr.
10. Engellilerin igyerine girig ve grkrqlan igin gereken kolaylaqtmcr tedbirlerin ahnmrq
olmasr,
I 1 . Itfaiye raporu istenecektir.
12. Oda kaydr ve sicil tasdiknamesi isteneceklir.
13. Igyerinin periyodik olarak ilaglandrlrm g6steren belge istenecektir.
14. Saghk raporlan istenecektir.
15. Sorumlu miidiir edrevlendirilecektir.

B- crDA

MADDESI iIRETEN igVrru,nniNnE oZELLiKLERiNE GoRE

ARANACAK ASGARI ORTAK $ARTLAR:

1.

Yapr kullanma izin belgesi istenecektir.

2. igyerinin 12.10.2004 tarihinden cince yaprldrlrna dair belgesi isteneceklir.
3. ISKI Uveunluk Raporu istenecekrir.
4. Kat Miiiiiyeti Kani.rnu kapsamrna giren gayrimenkullerin, tapu kiitiigiinde mesken
olarak gcisterilen balrmsrz bdliimlerinde agrlan igyerleri igin kat maliklerinden muvafakat
istenecektir.

5. qED. Qevre izni. Giidiltii Olqiim Raporlanndan uygun olaru isrenecektir.
6. Istanbul Btyiikgehh Belediye Bagkanhlrndan UKOME Karanmn istenecektir.
7. Igyerinin dzelligine gdre yetkili kurumlardan uygunluk gdrtgti istenecektir.
8. Mesafe gartr gerektiren iqyerinin agrlmasr halinde (okul, yun, mabet vb. kurumlara)
mevzuatm dngd'rdiilii uzaklkta olacaktrr.
9. Bay ve bayanlara ait srcak suyu akan aynah, lavabolu, srvr sabunlu, kurutrna makineli
veya pegeteli yeteri kadar tuvalet bulunacakrr.
10. Ustahk Belgesi istenecektir (ticaret odasrna kayrth
olanlardan istenmez).
I 1. Aym igyerinde birden fazla faaliyet alam var ise; her faaliyet dah igin 6ng<iri.iLlen
qartlar yerine getirilecektir.
12. On kigiden fazla gahgam bulunan miistakil igyerlerinde dinlenme yeri, kryafet
deEigtirme kabini, bay ve bayanlar igin ayn tuvalet

bulun"a<"( \'--\. \
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3. Yabancr uynrklulann igyeri agmasr ve gahgtrrmasr konusunda, yabanctlarla

ilgili

mevzuat htikiimlerine uyulacaklr.
14. Karayolu kenanndaki iqyerleri igin karayolu trafrk giivenlipi sallanacaktrr.
15. Bitkisel atrk ya[ sdzleqmesi istenecektir.

C- GIDA DI$I tTNNTiU YAPAN i$YERLERiNDE FAALIYET ALANINA GORE

ARANACAK ORTAK $ARTLAR:

f.

2.
3.
4.
5.

iqyeri amaca uygrur bir qekilde tasarlanmtq, temiz ve aydrnhk olacaktr.
igyerinin havalandtrma ve lsltma tertibatl uygun yaptlacaktrr.
iqyerinde iiretilen gdp ve benzeri atrklann toplanmasr ve muhafazast igin gerekli
tedbirler ahnacaktrr.
iq saphlr ve gi.ivenlili ile ilgili olarak mevzuatta dngdriilen tedbirler aldrnlacaktrr.
Engellilerin igyerine girig ve grkrqlan igin gereken kolaylaqtrrrcr tedbirlerin

ahnmrq olmasr.

6.
7.

Itfaiye raporu istenecektir.
igyerlerinde gehir gebekesine ba[h su bulunmasr,
su tertibatl bulunacaktlr.
8. Oda kaydr ve sicil tasdiknamesi istenecektir.

alT rca

igyerinin Ozelli$ne gdre stcak

D. GIDA DI$I ONTTiU YIPAN i$YERLERiNDE 6ZELLiKLERiNE G6RE
ARANACAK ASGARI ORTAK $ARTLAR:
1 . Yapr kullanma izin belgesi istenecektir.
2. iqyerinin 12.10.2004 tarihinden 6nce yaprldr[rna dair belgesi istenecektir.
3. iSKI Uygunluk Raporu istenecekiir.
4. qED, Qevre izni, Giiriiltii dlqiim Raporlarrndan uygun olam istenecekfir.
5. istanbul Biiyiikqehir Belediye Baqkanhlmdan UKOME Karanrun istenecektir.
6. iqyerinin dzelliline gdre yetkili kurumlardan uygunluk giiri.iqiiniin istenecektir.
7. Kat Miilkiyeti Kanunu kapsamrna giren gayrimenkullerin, tapu kttiifiinde mesken
olarak g6sterilen balrmsrz b6li.imlerinde agrlan igyerleri igin kat maliklerinden muvafakat
almacaktrr.
8. igyerinde personeller igin yemekhane bulunmasr ve iiretimin bu yemekhanede
yaprlmasr halinde, mutfafrn; hazrrlama, piqirme ve bulagrk yrkama yeri olmak iizere iig
bdliimden olugacak, bulagrk ykamak igin srcak ve soluk su tesisatr bulunacalctr.
f igyerinde personel igin yemekhane bulturmast halinde; yiyecek hazrrlama ve pigirme
b6liimiinde olugan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi
bulunacal<Ir.
10. iqyerinde yemekhane bulunmasr halinde, kullamlan kaqrk, gatal, brqak vb.
malzemelerin qekmecelerde; bardak ve fincan tipi malzemeler ile kullamlan tabaklann kapalt
dolaplarda muhafaz a edilmesi,
1i. iqyerinde yemekhane bulunmasr halinde bitkiel atrk ya! sdzleqmesi istenecektir.
12. Mesafe gartr gerektiren iqyerinin agrlmasr halinde (okul, yurt, mabet vb' kurumlara)
mevzuatm Sngdrdiifi.i uzakhkta olaca}1u.
13. Bay ve bayanlara ait srcak suJu akan aynah, lavabolg stvt sabunlu, kurutma makineli
veya pegeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktrr.
14. Ustahk Belgesi istenecektir (ticaret odastna kayrth olanlardan istenmez).
15. Aym igyerinde birden fazla faaliyet alam var ise; her faaliyet dah igin 6ng6riilen
gartlar yerine getirilecektir.
16. On kiqiden fazla gahgam bulunan miistakil igyerlerinde dinlenme yeri, kryafet
deligtirme kabini, bay ve bayanlar igin ayn tuvalet bulunacakltr.
17. Yabancr uynrklulann igyeri agmasr ve gahgttrmasr konusunda, yabanc arla ilgili
mevzuat hiiktiLrnlerine uyulacaktrr.
18. Karayolu kenanndaki igyerleri igin karayolu trafik

.

.-\./
"/

SaYfa9/9

