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BÖLÜM -1 

UMUMİ YERLERDE, GENEL TAŞIT 
ARAÇLARINDA VE HER TÜRLÜ BİNALARDA 
UYULMASI GEREKEN BELEDİYE EMİR VE 

YASAKLARI 

FASIL -1 

Huzur ve sükunla ilgili emir ve yasaklar: 

Madde l • Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. 
a. Halkın huzur ve rahatını bozacak fiil ve hareketlerde 

bulunmak, 
 
b. Genel taşıtlarda, Şehir hattı gemilerinin alt, orta bir ve ikinci 

mevki salonlarında, dolmuş motorlarının kamaralarında sigara ve 
benzerlerini içmek, taşıtlara (SİGARA İÇMEK YASAKTIR) yazılı 
levha asmamak, 

 
c. Ana seyrüsefer yollarında, meydanlarda genel taşıt 

araçlarında gezici çalgıcılık ve satıcılık yapmak, 
 
ç. Yüksek sesle bağırarak ve ses yükseltici araçlarla ve 

hoparlörlü araçlarla veya durarak satış, reklam, ilan yapmak ve müşteri 
celbi maksadıyla bağırıp çağırmak, klakson çalmak, 

 
d. Yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak, 

şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaşmak. 
 
e. Açıkta olarak ayna v.s. gibi göz alıcı eşyayı örtmeden taşımak, 
 
f. Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri 

tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş, deri v.s. gibi şeyleri 
açıkta taşımak, 

 
g. Halkın arzusu hilafına resim çekmek. 
 
h. Canlı tavuk ve diğer hayvanları baş aşağı taşımak, 
 
ı. Hayvanları dövmek, eziyet etmek, hayvan oynatmak ve 

döğüştürmek, hayvanın takatinin üstünde yük yüklemek, halkın 
şefkat hislerini rencide derecesine kırbaçlamak, kırbaç şaklatmak, 

i. Parklardaki kanepelerde yemek yemek, içki içmek, ve 
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yatmak, 
 
j. Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden 

motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su 
almak, çeşmenin etrafını kirletmek ve devamlı işgal etmek, bu 
yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak, 

 
k. Genel taşıt araçlarına (el çantaları hariç) bavul, denk. sandık, 

sepet gibi yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları güçleştirecek 
araçlarla ve başkalarını rahatsız edecek yağlı, kirli, tozlu elbiselerle 
girmek, 

 
l. Yolcular inmeden vasıtaya binmek ve tayin edilen çıkış, giriş, 

nizamına riayet etmemek, 
 
m. Genel taşıt araçlarında yer ayırmak fazla yer işgal etmek, 

kanepelere yatmak, ayak dayamak, ayakkabıları çıkarmak. 
 
n, Sıra usulüne riayet etmemek, itişip, kakışarak sırayı bozarak 

öne geçmek biniş ve inişleri güçleştirecek fiil ve hareketlerde 
bulunmak. 

 
o. Vapur ve dolmuş motorlarında yolcular tamamen çıkmadan 

büyük parça eşyaları kalabalık arasından çıkarmak veya sokmak, 
 
ö. Yasaklanmış yerlerde at arabası ile trafiğe çıkmak, 
 
p. Umumi yerlerde top oynamak, oyun ve spor aletleri 

çalıştırmak ve bırakmak, 

r. Umumi yerlerde yatak kılığı ile dolaşmak, 
 

s. Apartmanlarda, oturanların huzur ve istirahatini bozacak şekilde 
gürültü yapmak, geceleri saat 22'den sonra sessizliği bozacak ve 
başkalarının uykusuna mani olacak şekilde harekette bulunmak, 

 
ş. Bu gibi yerlerde apartman ve muhit sakinlerini rahatsız edecek 

şekilde bağırıp çağırmak, şarkı söylemek, hertürlü çalgı aletlerini, radyo, 
pikap vs. yüksek sesle çalmak ve diğer şekilde gürültü çıkarmak. 

 
t. Etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurmak, 
 
u. Şehrin meskûn ve Belediyece yasaklanan sahaları dahilinde 

bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde 
kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus kümes yapmak, kümes 
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hayvanı beslemek, 
 

FASIL - 2 

Temizlikli ilgili Emir ve Yasaklar:  

Madde 2 - Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. 
 
a. Her ne suretle olursa olsun yerleri kirletmek.  
 
b. Genel tatil araçlarını temiz bulundurmamak, 
c. Tükürmek, sümkürmek. 
 
ç. Çöp, süprüntü, kağıt, meyve artıkları, yemiş kabukları, inşaat 

artıkları vs. atmak, dökmek, 
 
d. Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların 

etrafa yayılmasına mani olacak tedbir almamak, 
 
e. Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini 

tıkayacak veya fena koku neşreden maddeler atmak ve dökmek, 
kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya 
kanal bağlantısı yapmak, 

 
f. Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, gübre, 

paçavra vs. sermek, dökmek ve kurutmak, 
 
g. Binaların, abidelerin, yeraltı ve yerüstü geçitlerinin camilerin 

ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve 
sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran, vs. ile karalamak, 
yakmak, sekil çizmek izinsiz, ilan asmak ve kirletmek, 

 
h. Kirli, yağlı ve pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve 

etrafını kirletecek, lekeleyecek. iğrendirecek malzeme, eşya vs. ile 
kalabalık arasına girmek, 

 
ı. Çeşme, sebil, havuzları kirletmek, öteberi atmak, eşya hayvan 

yıkamak, sulamak. 
 
i. Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların yerleri 

kirletmesine meydan vermek, (Bu araçların sürücüleri uygun şekilde 
süpürge, faraş ve kova bulundurarak hayvan pisliğini derhal 
temizleyecektir.) 

 
j. Yollara paspas atmak, 
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k. Her çeşit eşya ve malzemenin yükleme, boşalıtma ve tamiri 

sırasında yerleri ve etrafı kirletmek, 
 
l. Asfalt kaplamalı yolarda ve tretuvarlarda, araçların tamiratı 

esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek ve kirletecek fiillerde 
bulunmak, kriko alana kalas koymamak, 

 
m. Belediyece kabul edilen standartlara uygun çöp kabı 

bulundurmamak, 
 

(1) Çöp gereçleri: 
 
(a)   Plastik çöp torbası  
(b)   Çöp kovası  
(c)   Çöp bidonu 

 
(2) Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler: 

 
 (a) Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri. 

(b)   Bilumum konserve yağ tenekeleri, ilaç kulu ve 
şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon v.s, 
(c) Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık 

ve süprüntüleri her türlü kağıt, mukavva 
kutu ve parçalan, caddenin ve yolların 
kardan temizletilmesi, 

(ç)   Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler, 
(d) Ağaç yapraklan, yol ve caddelere pisleyen hayvan 

pislikleri, 
(e) Daimi ve muvakkat pazar yerleri ve süprüntüleri ve hal 

çöpleri, 
(i) Sahipsiz her türlü hayvan leşleri (sahile vuranlar 

dahil) 
 
g)   Soba külleri,  
 
 
 

(3) Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler: 
 
(a) Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar, keresle, 

demir malzeme ve artıktan (Çimento, kireç vs.) 
(b) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları, 
(c) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları, 
(ç)   Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları. 
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(d) Budanan kesilen ve kırılan ağaçları, ağaç dalları, park 
bahçe sebze ve meyve bahçesi atıkları, 

(e) Kalorifer, kül ve cürufları, 
(f) Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum anıklar 

çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve 
imalat atıklarını her müessese kendi imkanları ile  
temizleyip toplamaya ve Belediyeye ait çöp 
imha sahalarına taşımaya mecburdur, 

(g) Çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen maddeleri 
Belediyeye ait çöp imha sahasından başka yerlere 
dökmek, 

(h) Binaların tretuvarlarını bordur taşlarına kadar ve 
bahçelerini temizlememek, süpürülen çöpleri kendi çöp 
bidonlarına koymamak, 

(ı) Çöp kaplarının üstü kapalıda olsa çöp toplama saatleri 
dışında cadde, sokak ve meydanlara çıkartmak, bırakmak, 

 
(i) Çöp kaplarına çöp kapsamına girmeyen maddeleri              
     koymak, 

 
(j) Kapı, pencere, balkon. teras, hava ve ışık mahallerinden  

sokağa, caddeye, arsaya. bahçeye veya bitişik evlerin   
     teraslarına damlarına çöp süprüntü, paçavra, kağıt.  
     yemek artıkları, bulaşık veya çamaşır suyu atmak,  

dökmek, suları caddeye akacak şekilde çiçek sulamak 
ve yıkamak, binaların teras, aydınlık, balkon, pencere 
ve merdivenlerinden halı, kilim, elektrik süpürgesi 
torbası muhteviyatı temizlik bezleri, paspas vs. 
silkelemek ve dökmek, Herhangi bîr kimseyi rahatsız 
etmemek şartı ile yalnız pazartesi günleri 9-12 ara-
sında halı ve kilim silkelenebilir) Karlı havalarda ev 
ve apartmanların kapı ve tretuvarlarında biriken 
karları temizlememek, 
 

(k) Binalardan dışarıya soba borusu, baca, kanalizasyon,  
fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sularının, akıntı 
ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu boru-
larını tabana kadar indirmemek, 

 
(l) Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku  

neşredecek durum yaratmak ve buraları kirletmek, pis 
su dökmek, 

 
(m) Duvarlar, kapı işleri vs. boyandığı vakit gelip  

geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu 
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koruyucu tedbirleri almamak. 
 
(n) Bina yüzleri yıkanırken veya kaldırımlarda temizlik  

yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek,  
(Temizlik saat: 24.00 - 7.00 arasında gürültü 
çıkarmadan yapılacaktır.) 

 
(o) Dükkanlar temizlenirken kirli, çamurlu ve çirkef  

sularını yaya kaldırımlara taşırmak, (ö) Her türlü bina 
ve inşaat dahilinde çıkan suları yollara ve yaya 
kaldırımlara akıtmak (zaruri hallerde bu gibi 
boşaltmalar en yakın kanal ızgarasına hortum 
vasıtasıyla akıtılabilir.) 

 
(p) Ön balkon ve pencerelerine kurulamak ve  

havalandırmak maksadıyla çamaşır vesaire asmak. 
 

(4)       Çöp toplama mahalleri çöp araçlarının kolayca yanaşıp  
boşaltma yapabilecekleri yerlere yapılacaktır. 
Ayrık nizam binalarda çöp toplama yerleri ön bahçenin 
caddeye bakan uygun bir yerinde, estetik bakımından 
iyi görünüşlü betondan yapılmış, içerden sürmeli ve de-
mir kapaklı olarak inşa edilir. Çöp bidonları çöp 
toplama saatleri dışında burada muhafaza edilir. Çöp 
toplama saatlerinde apartman veya bina ilgilisi 
bidonlarını temizlik amelesinin alabileceği yere çıkarır. 
(Göz estetiğini bozmayacak şekilde, gömme veya daha 
başka biçimlerde de çöp biriktirme mahalleri 
yapılabilir.) 

 
 
FASIL - 3 

Nizam ve intizamla ilgili emir ve yasaklar:  
Madde 3- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. 

a. Cami avluları abidelerin etrafı, köprü, iskele, istasyon vs. 
gibi halkın gelip geçtiği yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, 
torba, heybe, denk, küfe. arkalık, tabla vs, gibi şeyleri bırakmak) 
buraların intizamını bozmak, 

b. Gişe önlerinde, duraklarda sıraya riayet etmeyip öne 
geçmek, itişip kakışmak. 

c. Halkın çok kalabalık bulunduğu yerlerde büyükçe eşyalarla 
halkı rahatsız ederek geçmek, 
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ç. Kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokaklara bırakmak, park, 
bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında  otlatmak, 
Belediyece tayin edilen cadde ve yollar dışındaki yollardan ve 
meydanlardan geçirmek, 

d. Umumun İstifadesine mahsus yerlerde, parklar-
kanepelerde, cami ve diğer mabetlerin avlularında e ve garlarda 
yatmak, fazla yer işgal etmek, 

e.  Belediyece konulmuş her nev'i sokak levhaları ile kapı 
numaralarını, durak tabelalarını, çeşme musluklar 
 kutularını sabit ve hareketli alet, edevat, araç ve bozmak, kırmak, 
düşürmek, yerlerini değiştirmek, 

f. Çimenlere ve çiçek parklarına basmak, top oynamak, 
ağaçlara. fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, çiçek 
koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu hare-ketleri hayvanlara 
yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak 
kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek, 

g. Umumi havuzlarda balık tutmak ve balıklara zarar vermek. 
h. Parklarda yasak olan yerlerde müsaade edilmeyen 

yollardan geçmek. 
ı. Dükkan ve binaların sokak üzerindeki yüzlerine sokağa 

dikey olarak ilan, reklam asmak. 3 metre yükseklikten az perde, 
saçak, siper yapmak, tratuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, 
reklam panoları dikmek ve bahçe lerden sarkan ağaç dallarını 3 
metreden aşağı sarkmasına meydan vermek, 

i. inşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili kısım 
haricinde herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol veya 
tretuvarın vasfım bozmak ve tahrip etmek, 

j. inşaat ve tamirata ait tuğla, taş, toprak, kireç, kum, çimento, 
tahta, varil, kazma, kürek v.s. gibi inşaat malzemesini ve inşaat 
artıklarını cadde ve sokakların ürerinde, işgaliye ödenen sahanın 
dışında bırakmak, İnşaat artıklarım kaldırmamak, 

k. Her türlü inşaat ve tamirat artıklarını ve moloz larım 
Belediyece tarif edilen yerler dışında yollara, tratu-varlara ve arsala 
dökmek ve bırakmak, yollara dökerek taşımak. 

l. İnşaatlara sarı zemin üzerinde siyah yazı ile en az 50 x 70 
cm. ebadında küçük + levha asmamak, inşaat lara asılan ve mal 
sahibi île sorumlu fen adamının kim olduğunu, inşaatın fenni ve 
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teknik vasfım, ruhsat tarihini göstermek ü/ere bu levhalar üzerinde 
gerekli meşruhatı bulundurmamak, 

m. Toprak, kum, mıcır, kömür tozu ve talaş gibi maddeler 
taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara 
dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve 
uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile 
örtmemek, 

n. Yol, meydan, pazar, iskele ve köprü gibi umuma mahsus 
yerler ile han, pasaj, gibi umumi binaların giriş ve koridorlarını ve 
merdivenleri izin alınmadan herhangi bir şekil ve maksatla işgal 
etmek. 

o. Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerlere 
tente olarak hasır, çuval, bez v.s. gibi görünüş leri çirkin şeyleri 
asmak.takmak, 

ö. Binaların caddellere. meydanlara bakan yüzle-rindeki kapı, 
pencere, balkon ve teras ile ön bahçelerine çamaşır, kilim, yatak, 
yorgan, çarşaf vs. gibi eşya asmak ve kurutmak, 

p. Binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara 
arzeden renk ve şekilde öteberi koymak, sucuk, pastırma, çiroz, vs, 
gibi gıda maddelerini asmak ve kurut mak, 

r. Dükkanların önüne tezgah, tabla, sandalye, küfe, 
sandık vs, koymak, çıkarmak buralarda oturmak, 

s. Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephe-lerinin tahta 
perde veya duvar ile kapatıp boyamamak, t. Tretuvarda kranglez 
açmak yasaktır, u. Dükkanların sokak veya caddeye bakan yüzleri 
çivi, çengel vs, çakarak öteberi asmak yasaktır. 

v. Şehir İçinde amme mülkü üzerinde Belediyece 
tespit ve tahsis edilen özel otoparklarda kasa süre park edecek 
özel ve ticari vasıta sürücülerinin Park Ölçer Disk-Park) aleti 
almaları mecburidir. 

(1) özel otopark yerine Park ölçer aleti olmadan 
girmek yasaktır. 

(2) Park Ölçer aletini park süresine göre ayarlamamak yasaktır. 
(3) Cihazda ayarlanan park süresini geçirmek yasaktır. 
(4) özel otoparklara kamyon ve urlarla daha ağır 
vasıtaların girmeleri yasaktır. 

 
FASIL - 4 

Sağlık, Emniyet ve Selametle ilgili Emir ve Yasaklar; 
Madde 4 - Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. 
 a. Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve 

huysuz oian hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunlan 
tedbir almada yedekte götürmek, 

 b. Belediyeden müsaade almadan, Hayvan sağlık 
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Belgesi olan menşe şehadctnamesi ve Hayvan Sağlık Ra 
porunu ibraz, etmeden, sirk veya müteferrik hayvanları 
şehre sokmak veya bunlan şehrin içinde bir yerden bir 
yere götürmek (Nakle ait tertibatın kifayeti Belediyenin 
mütehassıs memurlarınca lesbit edilir.) 

 c. Yollarda ve meydanlarda kayar ayakkabılarla 
yürümek, tekerlekli patenle veya buz pateni ile kızakla 
kaymak  kar topu, futbol v.s. oynamak, oyuncak tüfekle 
atış talimi yapmak, uçurtma uçurtmak, 

ç. Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış,.1 Allanma 
işlerini süresi içinde yaptırmamış, tasmasız, ağız-lıksız yularsız veya 
yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde 
tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirmek, bu gibi 
hayvanları serbest, başıbos bırakmak ve şehir içinde hayvan 
koşturmak, 

 d. Meydan yol ve tretuvarlarda her lürlü tamirat ve 
harfiyatta lüzumlu emniyet tedhirlein almamak ve gecele- 
ri kırmızı ışıklarla tehlikeyi belirtmemek, 

e. Genel taşıt araçlarım kapı ve pencerelerinden                    
tehlikeli olacak şekilde baş ve kol çıkarmak, genel taşıt araçlarında 
fren, zil kampana v.s. gibi iç tesisatı ve tertibatını karıştırmak ve bu 
araçlara hareket halinde veya du rak dışında durduğu zaman binmek 
veya araçtan atlamak, basamaklarda durmak, araçlara asılmak, 
takılmak, kapılara dayanmak ve Şehir hattı vapurları ile dolmuş 
motorlarından iskele verilmeden atlamak, 

 f. Yangın aleti ve ilk yardım dolabı ve vapurlar ile 
deniz dolmuş motorlarında cankurtaran simiti v.s, karış 
tırmak. 

 
 g. Vapurların ve dolmuş motorlarının tehlikeli yer 

lerinde veya seyir esnasında kaptanın görüşüne mani ola 
cak yerlerde durmak, oturmak, 

h. Dolmuş motorlarında (Dolmuş motoru; 12 kişi ve daha az 
yolcu taşıyan küçük deniz aracıdır.) tayin edi-lun adette cankurtaran 
simidi v.s, kurtarıcı vasıtayı bulundurmamak. (Can yelekleri, yolcuların 
oturdukları kanepelerin altında bulundurulacaktır.) 

ı. Dolmuş motorlarında yaz, kış belli edilmiş yolcu adedinden 
fazla yolcu almak, 

i. Dolmuş motorlarında seyir kontrol defteri bulundurmamak 
ve bu defteri Belediye Zabıtası Memurlarına vize ettirmeden hareket 
ettirmek, 

j. Dolmuş motorları ile sisli havalarda sis düdüklerini çaldığı ve 
fırtınalı havalarda Liman idaresince Iıruna-mn devamını gösteren 
müddet içinde yolcu taşımak (Bu hallerde hareket halinde bulunanlar 
en yakın iskeleye yanaşmak mecburiyetindedirler.) 



 11

k. Araba çekmeye iyice alıştırılmamış ve 1234 sayılı Hayvan 
Sağlık 261. Kanun 35. maddesi uyannca Be-lediyece verilen ruhsat 
tezkerelerinin ala ayda bir defa vize işlemine esas gerekli hayvan 
muayenesi yaptırılmamı; hayvanları koşumda kullanmak. 

l. Yol üzerindeki binaların yüzlerinc bayrak, levha 
afiş ve benzerlerini sağlam bir surette tesbit etmemek, 

m. Binaların yüz tarafındaki pencere, balkon, teras, vs. 
yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi ve 
her türlü eşya koyma, 

n. Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç 
kuyusu, hoştan kuyusu, mahsen vs. gibi çukurları üstü açık 
bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatı 
almamak, 

o. Dam, teras ve balkonlarda biriken karları yola atmak, 
ö. Merkezi ısıtma tertibatj olan binalarda; dış ısı 13 'C ve 13 

'C'nin altına düştüğü takdirde bina sanipleri veya bunları idare 
edenlerin ve bina yönetim kurulu başkanının kaloriferleri 
yakmaması, ve bina içindeki ısıyı aşağı "C'lerden aşağı düşürmesi 
yasaktır. 

1-   Evlerde 
Oturma odaları, salonlar             22’C 
Hol                                              20 'C 
Koridor                                       18 'C 
Hela                                            15'C 
Merdiven                                   15 'C 
Mutfak                                       15 'C 
Yatak Odası                               20 'C 
Çalışma Odası                           22 "C 
Banyo                                        26 'C 
2-   Okullarda 
Sınıflar                                      20'C 
Bürolar                                      20‘C 
Spor Salonları                           15’C 
Duşlar                                        22’C 

Banyolar                                    26’C 
              Toplantı Salonları                      20 'C 

Koridorlar                                15 'C 
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Merdivenler                                15 "C 
Hela                                         15 'C 
Okuma Odaları                          20 'C 
Kütüphaneler                             20 °C 
Kapalı Tenefüshaneler              18 'C 

3- Hastahanelerde 
Hastahane ve benzer yerler için hesaplara mesnet olacak 

muhtelif mahallerin iç sıcaklık dereceleri, ilgili makamların teşhis ve 
tedavi bakımından uygun gördükleri derecede alınmalıdır. 

4- Fabrikalarda 
Hafif iş yapan atölyeler             18 "C 
Ağır iş yapan atölyeler             15 "C 
Montaj 15 yapan Atölyeler 
Yalnız kadın işçilerin çalıştığı 
Atölyeler                                  18 "C 
Dökümhaneler                            10 'C 
Marangozhaneler                       18 'C 

5- Hapishanelerde 
Münferit Odalar: (Hücre)          20 'C 
Hafif iç Atölye Odaları                     18 ‘C 
Koğuşlar                                  18 'C 
Koridorlar                                15 'C 
Okuma Odaları ve Kütüphaneler 20 °C 
Umumi idari Bürolar                20 "C 
Münferit idari bürolar               22 "C 

6- İş Hanları 
Çalışma odaları 20 "C 
Hol, Koridor 15”C 

 Hela (WC)                                 15’C 
Merdiven                                     15 "C 
Antre                                           15 'C 

7-  Çeşitli Yerler 
Dükkanlar                                   18 'C 
Sergi Evleri  15-18 'C 
Müzeler  15-18 "C 
Sinemalar ve Tiyatrolar 

              Havalandırma Yapılmazsa            18’C 
             Yapılırsa                                       20 'C 

Garajlar    10 'C 
Ahırlar    12 *C 
Yüzme Havuzları su sıcaklığı    22 'C 
Yüzme Havuzları hava sıcaklığı    24 'C 
Okuma Odaları    20 *C 
Kütüphaneler    20 "C 
Anbarlar   10 'C 
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Mağazalar    18'C 
Otel Odalan    20 'C 
Camiler ve Diğer ibadet yerleri       17 "C 
p. İş hanları ve pasajlarda odabaşı bulundurmamak 
r. Ev ve apartmanlarda hizmet görenler ile han 

odabaşılarının sıhhi muayene cüzdanı almamaları ve 3 
ayda bir (1. 4. 7. ve 10'ncu aylar içinde) Belediye Hekim- 
lerine muayenelerini yaptırmamaları, 

s. Belediye Encümenlerince tayin ve tespit edilen bölgeler 
haricinde hayvan ahırı yapmak, hayvan beslemek, 

ş. Her türlü binalarda üsı kat banyo ve WCsinden alt kata su 
sızıntısına mevdan vermek. 
 
FASIL - 5 

Mezarlıklarla İlgili Emir ve Yasaklar 

Madde 5- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. 
a. Bu Talimatnamenin umumi yerlerde yapılmasını 

men eniği fiilleri mezarlıklarda yapmak, (Mezarlıklar ve 
mezarlıklara ölülerin defni ve mezardan çıkarılması ve 
nakli husustan umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri da 
iresinde yapılır.) 

b. Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık v.s. gibi 
manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çık 
mak, veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir 
bitkiyi koparmak, sökmek mezarlar üzerine konmuş eşya 
ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yol 
lar haricînde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin 
huzur ve sükunlarını ihlal ve mezarlıklara zarar vermek 
ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bu 
lunmak, 

c. Sarhoşların, dilencilerin, ayak satıcılarının, ya 
nında velisi bulunmayan çocukların, beraberinde köpek 
ve sair hayvanat getirenlerin mezarlık içine girmesi, 

ç. Güneş hatlıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa 
olsun girmek, 

d. Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat almaksızın 
her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak, 
 

Hayvan ölüleri ile ilgili emir ve yasaklar  
Madde 6 - Belediyece hayvan ölülerini yakma fırı-nı veya 

hayvan mezarlığı yapılıncaya kadar hayvan ölüleri hakkında aşağıda 
gösterildiği şekilde hareket edilecektir. 

a. Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her 
nerede olursa otsun açıkla bırakmak, umuma mahsus yer 
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lere almak veya gömmek, 
(Ahır ve ağıl hayvanlarının Ölüleri bu hususla Belediyece 

hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapıla cak yere kadar Ölü 
hayvanın nakli kabul edilecek tarifeye göre yapılacaktır. Hayvan 
ölüleri hayvan sahipleri taralından kokuşmaya meydan verilmeden 
şehir dışında hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette 
gömülecektir. Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus 
eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınmayacaktır. 

b. Kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölülerini 
kokutmadan hususi yerlere hayvanlar tarafından çıkarılmayacak ve 
koku nesretmiyecek şekilde gömmemek ve- 
ya  i lk geçecek temizlik arabalarına teslim etmemek, 

c. Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli ola- 
rak ölen hayvanları Mahalli Belediye Başkanlıklarına veya 
Müdürlüklerine haber vermemek ve bu gibi hayvanlar için Hayvan 
Sağlık Zabıtası nizamnamesi hükümlerine göre işlem yaptırmamak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELEDİYENİN RUHSATINA VE DENETİMİNE 
TABi İŞYERLERİ İLE BURALARDA 
ÇALIŞANLARIN UYACAKLARI EMİR VE 
YASAKLAR 

FASIL -1 
Genel Hükümler 

 
Madde 7 - İş yerlerinin uyacakları emir ve yasaklar ,   

a. Bu gibi müesseselerde sokağından şehir suyu geçtiği 
takdirde şehir suyu tesisatı bulunacak ve kullanılacaktır. Şehir suyu 
geçmiyen yerlerde İse temiz sularla doldurulmuş madeni ve kapalı 
depolara bağlı akarsu bulundurulacaktır. Ayrıca her müessesenin 24 
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saatlik su ihtiyacım karşılayacak su deposu bulunacaktır. 
 
B. Bu gibi yerlerde mecraya, mecra bulunmayan yerlerde 

fosseptiğe bağlı sifonlu lavabo bulundurulacak, personelin 
temizliğine ait lavabolar bulaşık yıkamak maksadiyle 
kullanılmayacaktır. 

c. Yenilecek veya kullanılacak bir şeyi içine koymak veya 
sarmak için kullanılan her türlü kağıt ve kese kağıtları satıcılar 
tarafından parmakla ağızda ıslatılmak suretiyle tutulmayacak ve 
üfleyerek açılmayacaktır. Gıda maddelerinin ambalajına mahsus 
kağıtlar temiz ve evvelce kullanılmamış olacaktır. 
 ç. Kabuklan soyulmadan, pişmeden ve yıkanmadan yenilecek 
maddeleri satanlar bunları temiz vasıtalarla alıp kağıtlara veya 
kutulara koyacaklar, elle dokunmayacaklardır. Pişmeden veya 
yıkanmadan yahut kabukları soyulmadan yenilen gıda maddeleri açıkla 
muhafaza, teşhir ve satılmayacaktır. Bunlar dışarıdan sinek ve toz 
girmeyecek surette kapalı yer veya kaplarda bulundurulacak ve 
değdirmeksizin uygun araçlarla alınıp müşteriye verilecektir, bu maddeler 
ambalajsız tartılıp satılmayacak ve müşterilerin elle tutup bırakmalarına 
meydan verilmeyecektir. 

d. Besin maddelerinin ayıklama, parçalama, temizleme, 
tartılma, hazırlama, ambalajlanmasında kullanılan her türlü alet 
edevat, vasıta ve tesisat, besin maddelerinin evsafını bozmayacak, 
kirlenmesine mani olacak, küflenmez, paslanmaz, temizliği kolay 
cins, evsaf ve biçimde olacak bu işte kullanılacak masa, sehpa, raf vs. 
üzerleri cam mermer, fayans vs. gibi parlak ve temizliği kolay 
cinsten bir madde ile kaplanmış olacak ve daima temiz 
bulundurulacaktır. 

 
 
 
e.Bu gibi yerler kagir binalarda olacak ve daima temiz 

bulundurulacak, temizlik sıhhi ve fenni usullerle toz kaldırılmadan 
ve iş saatleri dışında yapılacaktır.    

 
f-Bu yerler ikamet etmek, yatıp kalkmak gibi hususlarda 

kullanılmayacak, besin maddelerinin sıhhi vasıflarını herhangi bir 
suretle ihlal edebilecek sair işlere tahsis edilmeyecektir. 
 

g. Bu yerlerin ikametgahlarla ve diğer iş yerleriyle bağlantısı 
olmayacaktır.  

 
h. Bu gibi yerlerde çalışanların elbiseleri besin maddelerine 

temas edecek yerlere konmayacaktır. Besin maddeleri imalathaneleri 
ve hazırlama yarlerinde işçilerin günlük ve iş  elbiseleri özel bir dolap 
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içinde bulundurulacaktır. 
 
ı. Besin maddeleri sıhhi şekilde ambalajlanmış ve her türlü sıhhi 

tedbirleri alınmış olarak taşınacaktır, 
 
i. Bu yerlerde Belediyece hazırlanmış ve mahalli Zabıta 

Müdürlüğü veya Amirliklerince tasdik edilmiş teftiş defteri 
bulundurulacak, dolan defterlerde 3 yıl müddetle muhafaza edilerek 
teftişlerde vazifelilere gösterilecektir. 

 
j. Bütün personele ait sağlık cüzdanları ile müessese sahibinin 

nüfus sureti ve ikametgah ilmühaberleri müessesede bulundurulacak 
ve her teftişde gösterilecektir. 

 
k. Bu yerlerde mahalli itfaiye. Polis, mahalli su ve elektrik arıza, 

sıhhi imdat ve Belediye Zabıtası telefon numaraları varsa 
telefonunun yanına, yoksa kolaylıkla görülebilen bir yere asılmış 
olacaktır. 

 
1. Bu yerlerde lüzumu kadar madeni veya plastik mazbut 

kapaklı, akıntı ve koku neşretmiyecek şekilde ve bir temizlik işçisinin 
kaldırabileceği büyüklükte çöp kabı bulundurulacaktır. 

 
m. Bu yerler Belediyece teshil ve ilan edilmiş bulunan açma ve 

kapama saatlerine riayet edeceklerdir. Karama saatinden evvel gelen 
müşteriler işi bitene kadar müessesede kalabilirler, fakat yeniden 
müşteri alınamaz Müessese sahipleri ve işçiler işleri tedvir ve 
temizlik maksadiyle kapama saatinden itibaren (kapıları kapamak ve 
kapalı tabelasını indirmek suretiyle) müessesede kalabilirler. 

 
 
 
Ancak turizme doğrudan hitap eden bölgelerde günün 24 saatinde 

müşteri hizmetinde bulunmalarında yarar görülerek Turizm 
Bakanlığınca çalışmaları onaylanmış olan Bakkal-Market-
Süpermarket-Hİpermarketlere yıl boyunca 24 saat açık kalarak 
çalışmalarına ilgililerin istekleri halinde izin verilir. (Bel.Mec.Kar. 
24 Temmuz 1991 91/762 sayılı kararı) 

 
n. Ekşiyebilecek veya bozulabilecek besin maddeleri soğuk hava 

dolap ve depolarında teşhir ve muhafaza edilecektir. 
 
o. Bu gibi yerlerin imalathanelerinde sigara içilmeyecek ve 

duvarları (Sigara içmek yasaktır) ibareli levhalar asılacaktır. 
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ö. Bu gibi yerlerde hayvan bulundurulmayacak ve 
beslenmeyecek (akvaryum ve kafes hayvanları hariç), her tür1ü 
haşaratın bulunmasına mani tedbir alınmış olacaktır. 

 
p. Bu gibi yerler daimi olarak sıhhi ve fenni şekilde 

havalandırılacaktır. 
 
r. Bulaşık yıkama tekneleri mermer, fayans veya paslanmaz 

çelikten olacak sıcak ve soğuk iki yıkama kışlımın ihtiva edecektir. 
Ayrıca yıkanan kapların süzülme-sine mahsus bir oluklu kısım 
bulunacaktır. Tabandan dışarıya su akıtmıyacaktır. 

 
s. Bulaşık kaplar sabunlu ve sodalı sıcak sularla yı-kandıktan 

sonra ayrıca kaynar sulardan geçirilecek, bulaşıkta deterjanlı maddeler 
kullanılmayacaktır. 

 
ş. W .C. banyo mecburiyeti olan işyerlerinde: 

 W.C.: Tabanları mermer, karomozaik olacak, duvarlar 
tabandan itibaren bir buçuk metre yüksekliğe kadar mermer veya fayans 
ile kaplanmış olacak, akarsu sifon ve rezervuar bulunacak dış hava ile 
irtibatlandınlmış olacaktır. 10 kişiye bir W.C. ve bir lavabo olacaktır. 
    Banyo: Tabanı mermer, karomozaik olacak, duvarlar iki metre 
yüksekliğe kadar fayans veya mermer olacak, pis sular kanal olan 
yerlerde kanala, olmayan yerlerde septik çukurlara tabanda bulunan 
ızgaralı bir sifonla bağlanmış olacak, akar sıcak su tesisatı olacak ve 
dış hava ile irtibatlandırılmış olacaktır. 
 

t. Her türlü işyerlerinde yangın çıkmasına mani tedbirler ile 
yangın söndürme cihazı ve tesisatları talimatnamenin yangından 
koruma ile ilgili Belediye Emir ve yasakları bölümündeki hükümetler 
uygun olacaktır. 

 
u. Bütün bu yerlerde zararlı böceklerle mücadele için gerekli 

ensektisit ilaçlarla bunların tatbikine yarayan aletler bulunacaktır. 
 
ü. Bu yerlerin de bölmelerinin gündüz ışığı ile veya buna irnkan 

olmayan hallerde sun'i ışıkla yeteri kadar ışıklandırılması 
sağlanacaktır. 

 
v. Bu gibi yerlerin tabanı, mermer, mozaik, karosi-mon, 

karomozayik döşenmiş olacak, tabanda bir ucu mecraya, mecra 
bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı 
delikler bulunacaktır. 

 
y. Bu yönetmelikte yer alan müesseseler Belediyenin ruhsatına 
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tabidir. 
 
Madde 8 - işyerlerinde çalışanların uyacakları emir ve 

yasaklar. 
 
a. Ehliyet gerektiren işlerde ehliyetsiz çalışmak ve 

personel çalıştırmak yasaktır. 
 
b. Halk ile teması olan personel ile çalışan işyeri 

sahipleri ve gıda maddelerini gezici olarak satanlar, 
(1.4.7 ve 10'ncu aylar içinde) Belediye Hekimlerine sıhhi 
muayenelerini yaptırmış olacaklardır. Muayenelerini yap- 
tırmayanların çalışması ve çalıştırılması yasaktır. 

 
c. Bu gibi yerlerde çalışanların iş elbiseleri, üst ve 

başları daima temiz olacaktır. 
 
Perakende Satış Yapan işyerleri ve Uyacakları Emir ve 

Yasaklar 
Özel Hükümler 
KASAPLAR: 

Madde 9 - Kasap dükkanları aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Kasap dükkanları et çeşitlerine göre ayrılacaktır, 
(1) Koyun, kuzu, dana ve sığır eti satanlar, 
(2) Keçi, oğlak, inanda ve malak eli satanlar, 
(3) Domuz eti satanlar. 
(4) Kasap dükkanlarında yabancı memleketlerden 

ithal edilen et satıldığı takdirde satılan etin cin 
si ile birlikte ithal eti olduğunu belirtir 20x50 
ebadında levha asılacaktır. 

Koyun, kuzu, dana ve sığır eti satanlar da beyaz taban ürerine 
mavi yazı ile "Dükkanımızda koyun, kuzu. dana ve sığır eti satılır." 

 
b. Keçi, oğlak, manda ve malak eti satanlar da be- 

yaz taban üzerine kırmızı yazı ile "Dükkanımızda keçi 
oğlak, manda ve malak etleri satılır." 

 
c. Domuz eti satanlarda beyaz taban üzerine sarı- 

yızı ile (Dükkanımızda domuz eti satılır.) seklinde ve en 
az 20 x 50 cm. ebadında madeni, cam. ahşap veya karton 
üzerine en az 5 cm. büyüklüğündeki harflerle yazılı levha 
ları dükkanların vitrinlerine ve halkın kolaylıkla göreceği 
yerlere asılmış olacaktır. 

 
ç. Kasap dükkanlarında ruhsatlarında belirtilen cinsler dışında 
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diğer etler bulundurulmayacak ve satılmayacaktır. Ancak süt kutusu 
mevsimi süresince kuzular baş ve sakatatı ile beraber satılabilir. ithal 
et satanlar Belediyeden izin alacak ve başka cins et satmayacaklardır. 

 
d. Belediye mezbahası tarafından' damgalanması; 

etler ile baş, ciğer vs. satılmayacak bunlar lokanta, aşçı, 
kebapçı dükkanlarında, ziyafetlerde, düğünlerde, resmi 
ve hususi müesseselerde kullanılmayacak her ne suretle 
olursa olsun başkalarına yedirilmeyecek bu maksatla de- 
polarda bulundurulmayacak, nakledilmeyecek veya hariç 
ten Belediye Sının içine sokulmayacaktır. 

 
e. Kasap dükkanlarında kıyma makinesi buluna 

cak, kıyma müşterilerin gözü önünde hazırlanacaktır. Et- 
ler Mezbaha damgası görülmeyecek kadar ufak parçalara 
ayrılarak bulundurulmayacaktır. 

 
f. Bu yerlerdeki et devamlı olarak buz dolaplarında 

saklanacaktır. 
 
g. Mezbaha kesilen hayvan etlerinin taşınması için 

içi galvanizli veya çinko ile döşenmiş her tarafı kapalı 
hususi kamyonlar veya arabalar kullanılacaktır. Bu araç- 
larda müteaddit havalandırma menfezleri bulundurulacak 
ve eller birbirine sıkıştırılmadan üst üste konmadan çen 
gellerde asılı olarak taşınacaktır. Etler et kamyonu ve ara 
balarından başka tasıma araçları ile ve açıkta taşınmaya 
cak ve et taşımasına mahsus araçlarla da etten başka bir 
madde taşınmayacaktır, 

 
h. Etler cins ve eb'adı Belediyece tayin edilen kağıtlarla 

satılacaktır. Tartıyı müteakip ayrı bir ambalaj kağıdına sarılarak 
muntazam bir paket halinde müşteriye verilecektir. Kıyma evvela 
plastik veya ince yağlı kağıda sarılacaktır. 

ı. Kasap dükkanlarında kümes hayvanları aşağıdaki hükümlere 
uymak şartı ile satılabilir. 

 
(I) Bu iş için Belediyeden müsaade alınması mecbur değildir. 
 
(2) Bu yerlerde satılacak (tavuk, hindi, ördek 

vs.) kümes hayvanları kesilmiş, tüyleri yo 
lunmuş, içleri temizlenmiş, ayaklan hanep 
mafsalından kesilmiş ve Belediye Mezbahası 
Belediye Kesik et kanatlı hayvanlar damga 
mahalli bulunmadığı yerlerde el balık kuru 
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munda damgalanmış olacaktır. Bu dükkan 
larda canlı kümes hayvanları bulundurulma 
sı, kesilmesi ve kesilmiş kümes hayvanları 
nın yolunması içlerinin temizlenmesi yasak 
tır. 

(3) Belediye Mezbahası Belediye kesik et, ka 
nallı hayvanlar damga mahalli bulunmadığı 
yerlerde et balık kurumunun damgası taşı 
mayan kesilmiş hayvanların satışı yasaktır. 

(4) Kümes hayvanları kapalı veya vitrinli buz- 
dolaplannda muhafaza ve teşhir olunacaktır. 
Etlere tahsis edilmiş dolap, çcngel, raf, vs. 
kümes hayvanı bulundurulması ve teşhiri ya 
saktır. 

(5) Kümes hayvanlarım boyayarak veya şişire- 
rek satışa arz etmek yasaktır, 

(6) Kümes hayvanlarının içleri temizlendikten 
sonra yüreği ve karaciğeri ile temizlenmiş 
taşlıktan temiz selefon veya mumlu kağıtlara 
sarılmak sureti ile hayvanın içerisine konula 
caktır. 

(7) Temizlenmiş kümes hayvanları satılan kasap 
dükkanlarında av kuşları veya hayvanlarının 
bulundurulması ve satışı yasaktır. 

(8) Bu yerlerde yumurta, sucuk, pastırma, yoğurt, tereyağı 
vs. gibi hayvani menşeli gıda maddelerinin 
bulundurulması ve satışı yasaktır. 

(9) Bu yerlerde şehir suyu ve el yıkamak için la 
vabo bulundurulacaktır. 

(10) Kümes hayvanlarının önce yağlı ve mumlu 
kağıda bilahare ambalaj kağıdına sarılarak 
müşteriye verilmesi mecburidir. 

İ. Seyyar kasaplık yasaktır. 
 
j. Bu dükkanların sokak cepheleri sabit cemakanlı olacaktır. 
k. Dükkanların tabandan en az l ,5 metre yüksekliğe kadar 

duvarları mermer, fayans, soğuk ve sıcak su ile yıkanır ve 
dezenfektan maddeden mütessir olmayan emsali madde ile döşeli 
olacak mütebaki kısımlar ile tavanı badanalı veya boyalı olacak ve 
hiçbir tarafında delik de-şik bulunmayacaktır. 

 
1. Taban mermer, karosiman. karomozayik veya emsali ile 

döşeli olacak tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde 
fosseptiğe bağlı ızgaralı ve sifonlu delik bulunacaktır. 
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rn. Tezgahlar mermer, fayans, emsali bir madde ile döşeli 
olacak, kütükler ve kıyma makineleri iş haricinde çinko veya 
paslanmaz kapak ile daima örtülü bulunacaktır. Tezgah altında çinko 
veya galvanizli saç levhalar-lakaplı.taru aletleri, bıçak, para 
dolaplarından başka dolap veya çekmece bulunmayacaktır. 

 
n. Artıklar ve çöpler madeni veya plastik, kapaklı çöp kaplarına 

konacak ve kaplar her gün yıkanarak temizlenecektir. 
 
o. Dolapları örten teller galvanizli veya plastik olacak. tel 

gözlerinin genişliği iki milimetreyi geçmiyecektir, 
 
ö. Büyük parça ellerin dükkanlardan her hangi bir yere 

gönderilebilmesı için çinko kaplı ve üzeri örtülü temiz kaplar 
kullanılacaktır. 

 
p. Dükkanlar her gün yıkanarak tezgah ve kütüklerle kıyma 

makineleri sodalı ve sabunlu sularla fırçalanarak temizlenecektir. 
 
r. Kasap dükkanlarında .satışa arz edilen etlerin cinsleri ile alış 

satış fiatını gösteren levha müşterinin görebileceği yere asılacaktır. 
 
s. Çalışan personel beyaz renkli iş elbisesi giyecek ve su 

geçirmez önlük takacaktır. 
 
ş. Hazır kıyma ve parçalarının et satışları aşağıdaki özel 

hükümlere tabidir. 
 
(1) Hazır kıyma satmak isteyenler Gıda Maddele- 

ri Tüzüğünün 139'ncu maddesine göre Sağlık 
-Sosyal Yardım Bakanlığından müsaade al 
mak mecburiyetindedirler. Bu iş için talep e- 
dilecek yerin 40 metre karelik kagir binalarda 
olması şarttır. 

(2) Parçalanmış et satışından birinci maddede be 
lirlenen müsaadeyi almış olan yerlerde ayrıca 
belediyeden müsaade almak şartı ile satılacak 
tır, (parçalanmış et tabiri   bonfile, kuşbaşı, 
pirzola, büftek gibi satışa hazır vaziyete geti 
rilmiş et demektir.) 

(3) Bunlar için günlük et satışına cevap verebile- 
cek kapasitede soğuk hava deposunun bulun 
ması ve sahasının en az 8 metre kare olması 
konulacak etlerin metre kareye 100 kg. düşe 
cek şekilde hesap edilmesi içerisindeki duvarların 
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tavanakadar fayans, zeminin yıkanabilir, köşelerinin 
yuvarlak direnajlı olması et gövdelerinin asılmasına mahsus 
çengellerin bulunması, sühunetin 0 ile  2 derece olması ve 
soğuk odalarda (deposuna) etten başka gıda maddeleri 
konulmaması gerekmekledir. 

(4) Ayrıca -10 dereceyi geçmeyen bir et parçala 
ma odasının bulunması buradaki sühunetin er- 
kondeyşın veya diğer fenni tesisat ile temin 
edilmesi elektrik ile isler kıyma makinesi ile 
et parçalamaya yarar kütüklerin bulunması 
odada sıcak soğuk akar suyun bulunması oda 
nın kolaylıkla temizlenebilir evsafta duvarları 
2 metre fayans, seminin su geçirmez madde 
den olması direnajının bulunması, pencereleri 
nin telle kapatılması ve havalandırma tesisleri 
bulunması icap eder. 

(5) Kullanılacak bulun kapların paslanmaz, çelik 
ten olması şarttır. 

(6) Parçalama veya kıyma haline getirilme, paket 
leme işlemlerinin veteriner kontrolü altında 
yapılması ve müessese içerisinde mezbaha 
damgasını taşımayan et bulundurulmamasına 
dikkat edilmesi gerekmektedir. 

(7) Gıda Maddeleri Tüzüğünün hükümleri noter 
likle mukaveleye bağlanmış serbest çalışan bir 
veteriner nezareti allında yapılarak sorumlulu 
ğu üzerine alması şarttır, 

(8) Parçalanmış veya kıyma halindeki etlerin 
mutlak surette + 4 derece açık ve kapalı buz 
dolaplar içerisinde satışa arz edilmesi gerekmektedir. 

(9) Ambalaj için kullanılacak malzemelerin etin 
evsafını bozmayacak sağlığa zararsız ve sızın 
tı bırakmayacak cinsten olması icap eder. 

(10)  Et işlerinde çalıştırılacak personelin tam sıh 
hatli temiz giyinmiş olması sağlık cüzdanları 
nın bulunması şarttır. 

(11)  Tesisin tümü 40 metre kareden aşağı olamaz, 
binanın kagir olması ve bütün hijyenik şartlar 
haiz olması icap eder, haizicap etmekle bera 
ber ruhsatla belirlenen şartların hiçbir zaman 
bozulmaması gerekmektedir. 

(12)  Hazır kıyma ve parçalanmış et satışlarını ya 
pan yerler yalnız et satışlarına inhisar ettirildi 
ği gibi gıda pazarlarında market ve süper mar 
ketlerde yapılabilir. Soğuk depoları ile et par 
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çalama ve kıyma yapma yerleri yukarıda be 
lirtilen sahadan küçük olamaz. 

(13)  Hazır kıyma satışı müsaadesi alınan yerlerde 
belediye zabıta yönetmeliğine uymak ve ayrı 
olarak açık veya kapalı buzdolaplarında mu 
hafaza edilmek şartıyle kesilmiş tavuk eti de 
satılabilir. 

(14)  Gerek depolarda ve gerekse parçalama yerle 
rinde veya vitrinlerdeki parçalanmış etlerin ve 
hazır kıymaların vasıflan gıda maddeleri ile 
bu yönetmelik hükümleri ihtiva edecektir. 

(15)  Bu iş yerlerinde etler müşterinin girdiği kapı 
dan girmeyecek ayrı bir kapıdan soğuk hava 
deposuna konacaktır. 

(16)  işçilerin soyunma yerleri kapalı yerde olacak ayrıca W.C.  
     bulunacaktır. 
 

SAKATATÇILAR: 
Madde 10 - Sakatat dükkanları aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Bu yerler, satış, temizleme ve ayırmayeri olarak 

birbirinden tamamen ayrılmış iki kısımdan ibaret olacak- 
tır. 

 
b. Satış yerinde sakatat devamlı olarak buz dolap 

larında saklanacak ve satışı buz dolabından alınarak yapı- 
lacaktır. 

 
c. Mezbahadan alınan sakatatın taşınması için gal- 

vanizli veya çinko ile döşenmiş her tarafı kapalı hususi 
kamyon araba ve kaplar kullanılacaktır. Bu arabalarda 
müteaddit havalandırma menfezleri bulunacak sakatat bu 
işe mahsus kamyon ve arabalardan başka taşıt araçları ile 
veya açıkta taşınmayacak ve sakatat taşınmasına mahsus 
araçlarla sakatattan başka bir madde taşınmayacaktır. 

 
ç. Sakatat cins ve eb'adı Belediyece tayin edilen kağıtlarla 

satılacaktır. Tartıyı müteakip ayrı bir ambalaj kağıdına sarılarak 
muntazam bir paket halinde müşteriye verilecektir, (sakatat evvela 
plastik veya ince yağlı kağıda sarılacaktır.) 

 
d. Bu dükkanların sokak yüzleri sabiit camekanlı 

olacaktır. 
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e. Bu dükkanların geceleri havalanmasını temin 
için kapılarında delikleri 2 milimetrelik tel ile tamamen 
örtülü hava delikleri bulunacaktır. 

 
f. Dükkanların tabandan en az 1,5 metre yüksekli 

ğe kadar duvarları mermer, fayans veya benzeri ile döşeli 
olacak, duvarların geri kalan kısımları ile tavanı sıvalı veya boyalı 
olacak ve hiçbir tarafında delik deşik bulunmayacaktır. 

 
g. Tabanı mermer, karosiman, karomozayik veya emsali döşeli 

olacak ve tabanda mecraya, mecra bulunmayan yerlerde fosseptiğe 
bağlı ızgaralı ve sifonlu delik bulunacaktır. 

 
h. Tezgahlar mermer veya fayans ile döyeli olacak kütükler iş 

haricinde çinko veya paslanmaz kapak ile daima örtülü bulunacaktır. 
Tezgah altında çinko veya galvanizli saç levhalarla kaplı tartı aletleri, 
bıçak, para dolaplarından başka dolap veya çekmece bulunmayacaktır. 

Artıklar ve çöpler ağızı kapaklı madeni veya plastik kaplara 
konacak ve kaplar her gün yıkanarak temizlenecektir. 

 
ı. Sakatatların her hangi bir yere gönderilmesi için çinko veya 

galvaniz kapla her tarafı kapalı temiz kaplar kullanılacaktır. 
 
i. Dükkanlar her gün yıkanacak, tezgah ve kütükler ve aletler 

sodalı sabunlu sularla fırçalanarak temizlenecektir. 
 
j. Sakatat dükkanlarında satışa arz edilen sakatatın cinsini, alış 

ve satış fîatını gösteren bir levha müşterinin görebileceği bir yere 
asılmış olacaktır. 

 
k. Temizleme ve ayırma yerinin tabanı mermer, mozayik, 

karosiman veya emsali maddeden yapılmış olacak, duvarları tabandan 
2 metre yüksekliğe kadar mermer, fayans veya emsali madde ile 
kaplanmış olacaktır, duvarların geri kalan kısmı ile tavanı yağlı boya 
veya badana yapılmış olacaktır. 

Bu yerde mermer veya fayanstan bir havuz bulunacak ve havuza 
akacak şekilde su tesisatı bulunacaktır 

1. Sakatatın temizlenmesinde yalnız su kullanılacak kimyevi 
madde kullanılmayacaktır 

 
m. Temizlenmemiş sakatat, şişirilmiş ciğer satılmayacaktır. 
 
n. Sakatat seyyar olarak satılmayacaktır. 
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o. Damgalanmamış sakatat satılmayacaktır, 
 
ö. Çalışan personel beyaz renkli iş elbisesi giyecek ve su 

geçirmez önlük takacaktır. 
 
p. Sakatatçı dükkanlarında baş eti müşterinin isteği üzerini: 

çekilip satılır. Kıyma Makinasında veya makine Önünde çekilmiş baş 
eti bulundurulması yasaktır. 

 
r. Sakatatçı dükkanlarında tavuk satışı belediyeden izin almak 

şartiyle ayrı, kapalı veya vitrinli buzdolaplarında. teshir ve satışa arz 
edilir. Diğer hususlar kasap dükkanlarına ait 9'ncu maddenin 5) fıkrası 
hükümleri tatbik edilir. 

BALIKÇILAR: 
Madde 11- Balıkçı dükkanları aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Bu yerlerin tabanı karosiman, mermer, mozayik 

veya benzeri maddelerden yapılmış olacak, duvarları la- 
bandan en az l ,5 metre yükseklikte fayans, mermer veya 
benzeri malzemeden, diğer kısımları açık renk yağlıboya 
veya badana yapılmış olacaktır. Tabanda bir ucu mecraya 
ve umumi mecra olmayan yerlerde sabit veya septik çu 
kurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacaktır. 

 
b.Balıklar sepetli ve sepetsiz olduğu halde, mer- 

mer, fayans, karo mozayik. karosiman döşeli veya çimen- 
to sıvalı, tezgah ve raflar üzerinde bulundurulacak, balık- 
lar yere konulmayacaktır. Tezgahların üzerinden sızan sular yere 
dökülmeyecek şekilde cebir mecrasına veya fosseptiğe bağlı 
kanallara akacaktır. 

 
c. Artıklar ağzı kapalı madeni veya plastik kaplara 

konacak ve hu kaplar her gün boşaltılacak, yıkanacak ve 
temizlenecektir.. 

 
ç. Balık satıcıları beyaz renkle kisa iş gömleği giyecekler ve su 

geçmez önlük takacaklardır. 
 
 
d. Balıkçı dükkanlarında balık satıldığı müddetçe 

su ürünlerinden başka besin maddeleri veya yapılmış su 
ürünleri satılmayacaktır, ( Lakerda hariç) 

 
e. Balıkçı dükkanlarında balıkların ve diğer su 

ürünlerinin yıkanıp temizlenmesi, ıslatılması için temiz 
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su kullanılacaktır. Bu maksatla haliç deniz suyu ve kirli 
sular kullanılmayacak, balık ve diğer su ürünlerinin üze 
rim: kirli Örtüler, bezler ve çuvallar konulmayacaktır. 

 
f. istiridyenin açılmış olarak satılması yasaktır, 

Midye ve ben/eri kabuğundan çıkarıldığında paslanmaz 
kaplarda temiz su içinde satılabilir 

 
g. Kalkan, vatoz gibi kaygan balıkların dış tasımla 

rının yıkanması mutlaka bu İş için ayrılmış temiz tahta ve 
mermer masalarda veya yalnız bu işe tahsis edilmiş fıçı- 
larda yapılacak, tezgah ve bıçaklar daima temiz bulundu- 
rulacaktır 

 
h. Vatos, köpek balığı, keler gibi balıklar evvelden kesilip küçük 

parçalara bölünüp satılmayacaktır. 
 
ı. Şehir içinde balıkların taşınmasında kan veya sularının 

sokaklara akıtılmaması için gerekli tedbirler alınacak, balıklar açıkta 
veya pis kaplarla taşınmayacaktır. 

 
i. Balıkçı dükkanlarında müşteriye balıklar naylon torbalara 

konulduktan sonra kağıda sarılarak verilecektir. 
 
KÜMES HAYVANI SATIŞ YERLERi; 
Madde 12 - Kümes hayvanı satış yerleri aşağıdaki hükümlere 

tabidir. 
a. Bu yerlerin tabanları mermer, karosiman, veya 

karomozayik ile döşeli olacak ve tabanın uygun birinde 
bir ucu mecraya ve umumi mecra bulunmayan yerlerde 
sabit veya septik çukurlara bağlı, sifonlu ve ızgaralı de 
likler bulunacaktır. Bu dükkanların meskenlerle veya baş 
ka dükkanlarla bağlantısı olmayacaktır. 

 
b. Duvarları tabandan 15, metreye kadar fayans 

olacaktır. 
 
c. Çalışanlar daima beyaz, ve temiz, iş gömleği gi- 

yeceklerdir. 
 
ç. Hayvanların tüyleri yolunmuş, içleri temizlenmiş ve ayakları 

hanep mafsalından kesilmiş, Belediye Mezbahası kesik et kanatlı 
hayvanlar damga mahallinde, damga mahalli bulunmayan yerlerde et 
balık kurumunda damgalattırılmış olacaktır. 

 



 27

d. Hayvanlar şişirilmeyecek ve boyanmayacak ve 
soğuk hava dolaplarında satışa arz edilecektir. 

 
e. Bu dükkanlarda kasaplık hayvan eli satılmaya- 

cak ve kümes hayvanlarının bulunduğu dolaplara tüylü av 
hayvanları konulmayacaktır. Kesilmiş tüylü av hayvanla- 
rı ayrı soğuk hava dolabında bulundurulacaktır.. 

 
f. Bu dükkanlarda canlı kümes hayvanı bulundu- 

rulması ve kesilmiş kümes hayvanlarının tüylerinin yo- 
lunması, içlerinin temizlenmesi yasaktır. 

 
g. Kümes hayvanları önce yağlı ve mumlu kağıda, 

sonra da ambalaj kağıdına sarılarak müşteriye verilecek 
tir. 

 
 
PASTA, ŞEKER, ŞEKERLEME, BİSKÜVİ, TAHİN 

HELVASI VE BENZERLERİNİN SATILDIĞI YERLER. 
 
Madde 13- Pasta, şeker, şekerleme, bisküvi, tahin helvası ve 

benzerlerinin satıldığı yerler aşağıdaki hükümlere tabidir. 
 
a. Bu dükkanlar doğrudan doğruya başka dükkan 

larla veya meskenlerle alakası olmayan yerler olacak ve 
hu yerlerin önleri bir sabit bölme veya camekanla kapan- 
mış olacaktır. 

 
b. Bu yerlerin tabanı mermer, karosiman. mozayik. 

parke, marley, muşamba veya benzerleri ile kaplı olacak, 
diğer kısımları hadana veya yağlı boya ile boyanmış ola- 
caktır. 

 
c. Buralarda sağlık ve teknik şartlara uygun hava- 

landırma terlibatı bulundurulacaktır. 
 
ç. Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz iş elbisesi giyeceklerdir. 
 
d. Yapım ve satış yerinin bir arada olduğu yerler- 

de satış yeri için belediyeden aynca ruhsat alınacaktır. 
e. Yapım yeri bulunan yerlerde W.C. bulunacaktır. 

MANAVLAR: 
Madde 14- Meyve ve sebze satış yerleri aşağıdaki hükümlere 

tabidir. 
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a. Bu yerlerin tabanı mermer, mozayik, karosiman, karomozayik 

ile döşeli olacak, tabanın uygun bir yerinde bir ucu mecraya mecra 
bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı 
delikler bulunacak, duvarların raflar dışında kalan kısımları badanalı 
veya yağlı boya ile boyanmış olacaktır. 

 
b. Sebze ve Meyveler ve bunları muhtevi her çeşit 

kaplar ve raflar tabandan en az 30 cm, yüksek yerde bu- 
lundurulacaktır. 

 
c. Yıkanmadan, pişirilmeden kabukları  soyulma- 

dan yenilen yemişler kapalı yer veya kaplarda bulunduru- 
lacaktır. 

 
ç. Artıklar ve süprünlüler madeni veya plastik kapalı kaplara 

konacaktır. 
 
d. Sebzeler su içinde tutulmayacak, çamur ve top 

raklan ile satılmayacaktır. 
 
e. Bu yerlerde çalışan işçiler bej renkle kısa iş 

gömleği giyeceklerdir. 
 
f. Bu müesseselerde kar hadlerini gösterir (35x55 

cm. ölçüllü, beyaz taban üzerine siyahla yazılmış) bir lev- 
ha müşterinin görebileceği bir yere asılacaktır. 

 

TURŞU, ŞIRA, BOZA, MEŞRUBAT VE SU SATIŞ 
YERLERi: 

 
Madde 15 - Turşu, sıra, boza, dondurma, meşrubat ve su satış 

yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir. 
 
a. Dükkanların sokak cepheleri camekanla örtülü olacaktır. 
 
 
b. Bu yerlerin tabanı mermer, mozayik, karosiman 

döşenmiş olacak ve bir ucu mecraya bağlı, mecra bulun 
mayan yerlerde sabit veya septik çukurlara bağlı sifonlu 
ve ızgarah delikler bulunacak, duvarları tabandan en az 
l ,5 metre yüksekliğe kadar mermer, fayans,, veya benzeri 
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su geçmez parlak düz yüzlü malzeme ile kaplanmış ola 
cak, geri kısımları ve tavanı yağlı boya ile boyanmış veya 
badana edilmiş olacaktır. 

 
c. .Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz renkli iş elbisesi 

giyeceklerdir, 
 
ç. Cam bardakla su ve diğer içilecek şeyler ancak sıcak su, 

döner yıkama fırçası ve tazyikli su tertibatını havi yıkama yerleri olan 
dükkanlarda satılabilir. 

 
Su ve diğer içilecek şeyler hu sukildc yıkama tesisi olmayan 

yerlerde bir defa kullanılarak atılan cinsten bardaklarla satılacaktır. 
Açık su ve diğer içilecek şeyler satılmayacaktır. 

 
d. Şerbet satış yerleri yapım yerlerinden tamamen 

ayn olacak, şerbet yapılan yerlerin tabam mermer, fa 
yans, karomo/ayik olacak, duvarları 1,5 metre yüksekliğe 
kadar fayans, mermer, veya karomazayik olacak ve ta 
banda pis suların kanalizasyona veya kanal bulunmayan 
yerlere septik çukurlara bağlanmasına mahsus delikli, ız- 
garalı bir sifon bulunacaktır. Kullanılan kaplar emaye, 
paslanmaz çelik veya cam olacaktır. 

 
e. Bu yerlerde lavabo bulunacaktır. 

KURUYEMİŞ, ÇAY, KAKAO VE KAHVE SATIŞ YERLERİ:  

Madde 16 - Kuruyemiş, çay , kakao ve kahve satış yerleri aşağıdaki 
hükümlere tabidir. 

 
a. Bu yerlerin tabanı mermer, mozayik. marley, 

muşamba veya benzeri maddelerle kaplı, duvarları bada 
na veya yağlı boya ile boyanmış olacaktır. 

 
b. Ambalajsız satılan besin maddeleri kapılı came 

kanlı dolap veya kaplarda bulundurulacaktır. 
 
 
c. Bu yerlerde kuruyemiş yapma ve ha/jrlama veya 

kurukahve çekimi yapıldığı takdirde bu gibi kısımlar ayn 
bölmelerde olacaktır. (Bu bölmeler tamamen camekan 
olabilir.) 



 30

 
ç. Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz renkli iş gömleği 

giyeceklerdir. 
 
d. Kuruyemişçi dükkanlarında kuruyemiş dışında başka madde 

satılamaz. 

BAKKALLAR: 
Madde 17 - Bakkal dükkanları aşağıdaki hükümlere tabidir. 
 
a. Dükkanlar doğrudan doğruya başka dükkanlarla 

veya meskenlerle alakası olmayan yerlerde olacaktır. 
 
b. Dükkanların hiç bir tarafında delik deşik bulun 

mayacaktır.. 
 
c. Bu yerlerin cephesi sabit camekanlı olacak ve 

uygun havalandırma tertibatını ihtiva edecektir. 
 
ç. Pişirilmeden, yıkanmadan, soyulmadan yenilen bütün besin 

maddeleri ayn, ayrı ve camekanlı bölmelerde bulundurulacaktır. 
 
d. Besin maddeleri diğer maddelerden ayrı kısım 

ve bölmelerde satılacaktır. 
 
e. Bu yerlerde gaz satıldığı takdirde gaz satış yeri 

ayrı bir kagir bölme içinde bulunacaktır. 
 
f. Bu yerlerde kafi büyüklükle soğuk hava dolap 

veya vitrini bulunacak, bozulacak besin maddeleri bu do 
laplarda saklanacaktır. 

 
g. Erzak çuvalları tabandan en az 25 cm, yüksek- 

likte ızgaralar üzerine konulacaktır. 
 
h. Bu yerlerde çalışanlar bej renkli iş gömleği giyeceklerdir. 
 
ı. Bu yerlerde ekmek ve francala zeminden en az yanm metre 

yükseklikte ve lüzumu kadar raflı ve tamamen camekanla kapalı ve 
yalnız. bu işe mahsus mahallerde bulundurulacak, bu mahallerden 
ayrı yere ekmek ve frıncala koyulmayacak ve açıkta 
bulundurulmayacaktır. 

EKMEK SATIŞ YERLERİ: 
Madde 18 - Ekmek satış yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir. 
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a. Ekmek ve francala fırınlarında, bakkallarda ve mahalli 

ihtiyaçlara göre mevkileri Belediye tayin olunacak ekmek satışına 
mahsus dükkanlarda satılacaktır. 

 
b. Ekmek satışına mahsus dükkanlarda, ekmek ve francala 

zeminden en az yarım metre yükseklikte ve Iüzu-mu kadar raflı ve 
tamamen camekanla kapalı ve yalnız bu içe mahsus mahallerde 
bulundurulacak, bu mahallerden ayn yerlere ekmek ve francala 
koyulmayacak ve açıkta bulundurulmayacaktır. 

 
c. Ekmek ve francala satılan yerlerde otomatik ih- 

relî ve gram taksimatlı   tek kefeli terazi bulundurulacak 
tır, 

 
ç. Taze ve bayat francala ve ekmekler ayrı ayrı yerlere konacak 

ve Üzerlerinde taze ve bayat olduklarını gösterir levhalar 
bulundurulacaktır. Pişirilmesinin üzerinden 24 saat geçen ekmekler 
hayat sayılır ve bunların fiatı o günün azami fiatından aşağı olmamak 
şanıyla satan ile alan arasında kararlaştırılır. Bu gibi yerlerde 
ekmeğin cinsi randımanı rutubet derecesi fiatı ile imal edildiği fırını  
belirtir İlçe Belediye Başkanlığınca tasdikli 20x30 cm ebadında levha 
asılması mecburidir 

 
d. Talimatnamede gösterilen yerlerin dışında ek- 

mek ve francala satılması yasaktır. 
Büyüksehir Belediye hudutları damdaki köy ve belediyelerde 

bulunan fırın ve fabrikalarda imal edilen 
 

ekmek ve francalamı Belediye hudutları içinde satılmak üzere 
bakkallara veya ekmek satılan yerlere dağıtılması, gezici olarak açıkta 
veya camekan içinde satılması yasaktır. 

MEZECİLER: 
Madde 19- - Mezeciler aşağıda yazılı hükümlere tabidir. 
a. Bu yerlerde pişmiş veya pişmemiş olarak satışa 

hazırlanmış besin maddeleri satılacak, bu yerlerde ayakta 
veya oturarak yedirilip içirilmeyecektir. 

b. Ayrı bir hazırlama bölmesi, sıhhi ve fenni terti 
batı haiz bulaşık yıkama yeri olmayan ve W.C.'si bulun 
mayan mezeci dükkanlarında hazırlama ve imalat yapıla 
maz. 

 
 
c. Bulaşıkhane tabanı mermer, mozayik, karosi- 
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man, karomozayik döşenmiş olacak, tabanda bir ucu 
mecraya, bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara 
bağlı sifonlu, ızgaralı delikler bulunacak, duvarları taban 
dan en az l ,5 metre yüksekliğe kadar mermer, fayans ve 
ya benzeri su geçmez parlak düz yüzlü malzeme ile kap 
lanmış olacak, geri kalan kısımları ve tavanı yağlı boya 
ile boyanmış olacak veya badana yapılmış bulunacaktır. 

 
ç. Dükkan içinde besin maddelerini hazırlayan ve pişiren 

mezecilerde satış yerinde kagir bölme ile ayrılmış olarak ahçı 
dükkanlarında aranılan nitelikte ve ölçüde pişirme ve bulaşık yıkama 
yeri bulunacaktır. 

 
d. Bu yerlerde kafi büyüklükte soğuk hava buzdo 

labı veya vitrin bulunacak ve bozulacak besin maddeleri 
bu dolaplar içinde saklanacaktır. 

 
e. Bu yerlerde çalışanlar kısa beyaz iş gömleği giyeceklerdir. 
 
f. Bu yerlerde W.C. ve lavabo bulunacaktır. 

MARKET VE SÜPERMARKETLER: 

 
Madde 20 - Market ve süper marketler, besin maddeleri ile 

birlikle diğer ihtiyaç maddelerinin satıldığı büyük mağazalar olup. 
aşağıdaki hükümlere tabidir. 

 
a. Bu yerlerin ruhsat Özel veya Tüzel bir kişiye ait 

olup, tamamının sorumluluğu bu kişiye aittir. 
 
b. Marketlerde en az 150 ve süpermarketlerde en 

az 250 m2 alanında ve kagir binalarda olacaktır. (Tesbit 
edilen saha net satış sahası olup, malların satışa arzedildi- 
ği ve müşterilerin alış veriş için girebileceği yerleri gös- 
termektedir. Fazla malların muhafaza edildiği depolar, 
soğulma odaları, hazırlama kısımları ve personel servisle 
ri bu alana dahil değildir.) 

 
c. Duvarlarının tezgahlar dışında kalan kısımları 2 

metreye kadar fayans, mermer, aliminyum ve benzeri ko 
lay yıkanabilir düz ve cilalı bir madde ile döşenecek geri 
kalan kısımları ile tavanı yağlı boya ile boyanmış olacak 
tır. 

ç.Bu yerler gündüz ışığı ile aydınlatılacak ve yeterli suni 
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aydınlatma (Elektrik) tesisatı bulunacaktır. 
 
d. Bu yerlerin ısıtması mcrkezi ısıtma suretile yapı 

lacaktır. 
 
e. Bu yerlerin giriş, çıkış kapıları ayrı olacak ve 

mümkün olan hallerde bu kapılar ayrı sokaklara açılacak 
tır. 
 f..Bu yerlerde sebze ve meyve satış seksiyon ve re 
yonları Özellikle duvar tarafında olacak ve bu kısım diğer 
besin maddelerinin satıldığı seksiyondan bir metreye kadar olan 
kısmı iki tarafı fayans ve benzeri madde kaplı kagir bölme ile veya 
aliminyum. paslanmaz çelik gibi yıkanabilir ve parlak yüzlü bir madde 
ile bölünecektir. Bu bölmenin iki metreden sonra ki kısmı cam 
olabilir. 

Niteliği itibariyle ambalajlanmış olarak satılmayan besin 
maddeleri ayrı bölmelerde saklanacak ve kokuların diğer maddelere 
geçmesi önlenecektir. 

Ambalajlanarak satılması mümkün olan pişmemiş besin 
maddeleri, üzerlerine net gramajları yazılı, özel ambalajları içinde 
satılacaktır. Bu şekilde ambalajlı olarak satılan besin maddeleri 
arasında bölme yapılması zorunlu değildir, 

 
g. Bu yerlerde kanal sistemli havalandırma tertibatı bulunacak ve 

cebri çekiş ve itişli aspirasyon bacası binanın çatı seviyesinin üstüne 
kadar uzatılacaktır. 

 
h. Çeşitli iş kollarını muhtevi bu müesseseler l Mayıstan 30 

Eylül'e kadar saat 22.00'de. bunun dışındaki zamanlarda saat 21,00'de 
kapatılmış olacaktır. 

 
ı. Bu yerlerde satılan gıda maddelerinden hararet tesiri ile 

bozulabilecek nitelikte olanlar, vitrinli buzdolaplarında teşhir ve satışa 
arz edilecektir. Vasıfları itibariyle birbirini etkiliyecek gıda maddeleri 
ile değişik iş kollarına ait gıda maddeleri ayrı ayrı buzdolaplarına 
konulacaktır. 

Bu nitelikteki besin maddelerinin depolanması ve saklanması 
için ayrıca bir veya birkaç soğutma odası bulundurulacaktır. 

 
i. Reyonlarda birer kişinin çalışması gereken hallerde bir işçi 

yalnız bîr reyonda çalışacaktır, (Bütün besin maddelerinin ambalaj- 
lanmış olarak teşhir edildiği ve satıldığı yerlerde bu hüküm aranmaz.) 
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j. Buralarda satılan besin ve ihtiyaç maddelerinin fazlalarının 
depo edilmesi için ayrı depo mahalli veya mahalleri bulunacak, 
depoların ayrı servis kapısı olacak-tır. (Ayrıca servis kapısı olmayan 
yerlerde tamamlanma işlemleri, depolamalar çalışma saatleri dışında 
yapılacaktır.) 

 
k. Ruhsat sahibinin müessesede devamlı olarak bulunmadığı 

hallerde bir sorumlu müdür veya yetkili şef bulundurulacaktır. 
 
1. Bu yerlerde pişmemiş deniz ürünlerinin satılması halinde, bu 

maddeler soğulma depolarında muhafaza ve teşhir olunacak ve bu 
kısım diğer kısımlardan tavana kadar bölmelerle ayrılmış olacaktır. 

 
m. Bu mahallerde kullanılan teraziler gram taksi-mallı ve iki 

taraftan görülebilen ibreli cinsten olacaktır. 
 
n. Bu yerlerde çalışan isçiler için, içinde elbise dolap bulunan 

soyunma odası, W.C. ve lavabo bulunacaktır. 
 
o. Bu müesseselerde telefon bulundurulacaktır. 
 
ö. Bu yerlerde yemek veya meze grubuna giren besin 

maddelerinin pişirilerek hazırlanması halinde bu islerin yapıldığı 
kısımlar, ilgili iş yerlerinin bu bölümlerinin niteliğinde olacaktır. 

 
Birden fazla katlı market ve süper marketlerin bir katı lokanta 

veya kafeterya olarak kullanılmak üzere tahsis edilebilir. Bu takdirde 
bu yerler lokanta ve kafeteryalar vasfında olacaktır. 

Tek katlı market ve süper marketlerde lokanta ve kafeterya açılıp 
işletilmesi istenildiği hallerde bu kısımlar müessesenin satış alanından 
tamamiyle ayrılarak müstakil bir müessese durumuna getirilecektir. 

 
p. Belediye hudutları içinde birden fazla market ve süper 

marketleri bulunan müesseselerin market ve süper marketlerinde 
sattıkları maddelere ait faturaları bulundurma zorunluğu yoktur, Bu 
müesseseler faturalarını merkez idarelerinde bulunduracak ve her 
istenildiğinde ibraz edeceklerdir. 

 
r. Bu müesseselerin temizligi elektrikli vasıtalarla yapılacaktır. 

 
s. Bu müesseselerde satılan diğer maddelerin besin maddelerine 

zarar vermemesi için gerekli tedbirler alınacak, toz, koku, vesaire ile 
besin maddelerine zararlı tesiri olabilecek is kollan tavana kadar 
bölünmüş ayrı yerlerde yapılacaktır. 
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ş. Hazır kıyma ve parça et satışı yapan market ve süpermarketler 

bu yerlerle ilgili bu yönetmelikte belirlenmiş olan hükümlere tabidir. 
 
 
BESiN PAZARLARI: 
 
Madde 21 - Besin pazarları çeşitli besin maddelerinin satıldığı 

yerler olup, aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Bu yerlerde oturarak veya ayakta yemek yen 

mez, 
 
b. İki reyonlu besin pazarlarında iki reyondan biri 

nin et reyonu olması halinde 90 metre kare alanında ola 
caktır, 

 
c. Et reyonu olmadığı takdirde 70 metre kare alan 

yeterlidir. 
 
ç. İkiden fazla reyonlu olanlarda alan, her fazla reyon için 15 

metre kare ilavesi ile tespit edilir. 
 
d. Bu yerlerde: 
(1) Satış Yeri (Reyonlar) 
(2) Depo 
(3) Soğutma odası 
(4) Soyunma odası 
(5) W.C, ve lavabo kısımların) ihtiva edecektir. 
e. Duvarların tezgahlar dışında kalan kısımları 2 

metreye kadar fayans, mermer, porfir, alimunyum ve 
benzeri kolay yıkanabilir düz ve cilalı bir madde ile döşe 
necek, diğer kısımları ile lavanı yağlı boya ile boyanmış 
olacaktır. 

f. Satış seksiyon veya reyonların: 
(1) Birbirinden bir metreye kadar olan kısımları 

iki tarafı fayans veya benzeri madde kaplı ka 
gir bölme ile veya aliminyum, paslanmaz celi 
gibi yıkanabilir ve parlak yüzlü bir madde ile 
bölünecektir. 

(2) Gülmelerin 2 metre yüksekliğe kadar olan kı 
sımları cam olabilir. 

(3) Besin maddelerinin hepsi ambalajlı olarak sa- 
tıldığı takdirde bu bölümler aranmaz. 

(4) Mahiyeti itibariyle ambalajlanmış olarak satı- 
lamayan besin maddeleri ayrı bölmelerde sak- 
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lanacak ve kokularının diğer maddelere sin- 
mesi önlenecektir, 

g. Besin maddelerinden ısı tesiri ile bozıılabilecek 
olanlar, vitrinli buz dolaplarında teshir ve satışa arzedile- 
cikli. Nilelikleri itibarîyle birbirini etkileyecek besin 
maddeleri ile değişik iş kollarına ait besin maddeleri ayrı 
ayn buzdolaplarına konacaktır. 

 
h. Reyonlarda birer kişinin çalışması gereken hallerde bir işçi 

yalnız, bir reyonda çalıştırılacaktır. (Bütün maddelerin ambalajlanmış 
olarak teşhir ve satıldığı yerlerde bu hüküm aranmaz.) 

 
ı. Bu müesseselerde pişmemiş deniz mahsûlleri ve halik 

satılamaz. 
 
i. Bu yerler gündüz ışığı ile aydınlatılacak ve yeterli elektrik 

aydınlatma tesisatı bulunacaktır. 
 
j. Bu yerlerde fenni havalandırma tertibatı ve yeteri kadar 

aspiratör olacaktır. 
 
k. Bu yerlerin 200 metre kareden büyük olanlarında giriş veçıluş 

kapılan ayrı olacaktır. 
 
1. Bu yerlerde kullanılan teraziler gram taksimatlı ve iki taraftan 

görülebilen ibreli cinsten olacaktır. 
 
m. Yemek veya meze grubuna giren besin maddelerinin 

pişirilerek hazırlanması halinde bu işlerin yapıldığı kısımlar, ilgili iş 
yerlerinin bu bölümlerinin niteliğinde olacaktır. 

 
n. Duralarda temizlik iş saatleri dışında toz  kaldırılmadan ve 

elektrikli araçlarla yapılacaktır. 
 
o. Hazır kıyma ve parça et satışı yapan besin pazarları bu 

yerlerle ilgili bu yönetmelikte belirlenmiş özel hükümlere tabidir. 

SÜT MAMULLERİ SATIŞ YERLERİ: 

 
Madde 22 - Sütten mamul çeşitli besin maddelerinin satıldığı 

yerler olup. aşağıdaki hükümlere tabidir. 
 
a. Dükkanların sokak cepheleri camekanla örtülü 

olacaktır. 
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b. Duvarları tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar 

mermer, fayans veya benzeri su geçirmez parlak düz yüz 
lü malzeme ile kaplanmış olacak diğer kısımlar ve tavanı 
yağlı boya ile boyanmış olacaktır. 

 
c. Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz renkli iş elbise 

si giyeceklerdir. 
 

FASIL - 2 

Gıda Maddeleri, Bakkaliye Malzemesi, Sun'i ve 
Tabiî Hayvan Yemî Toptan Satış Yerlerinin Uyacağı 
Emir ve Yasaklar 

Özel Hükümler 

Madde 23 - Bu yerler aşağıdaki hükümlere tabidir. 

 
a. Bu yerler, besin maddelerini dış tesirlerden ko 

ruyacak ve kirlenmesine mani olacak nitelikti; bulunacak 
tır. 

 
b. Bu yerlerde her türlü böcek ve zararlı hayvanlar 

la mücadele için pencerelerinde delikleri 2 mm.yi geçme 
yen tel kafes ile binanın içinde fare kapanı hulundurula- 
caktır. 

 
c. Bu yerlerde çalışanlar kısa bej renkli iş gömleği 

giyeceklerdir, 
 
ç. Orjinal madeni kaplar içinde bulunanların haricindeki gıda 

maddeleri ahşap veya madeni ızgaralar üzerine konulacaktır 
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FASIL - 3 

Halkın Yiyip içmesine Mahsus Yerler Müşterek 

Hükümler 

Madde 24 - Bu yerler aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Sınıflandırma işleri Yönetmeliğe göre yapılır. 

Tarifeye tabi müesseseler bu yönetmelikte gösterilen şe 
kilde sınıflarını belirten özel işaretleri dış kapılarına koy 
mak zorunluluğundadırlar. 

 
b. Besin maddelerinin ayıklama, parçalama, temiz 

leme, tartılma ve hazırlama ve ambalajlamasında kullanı 
lan her türlü alet ve edavat ve tesisat besin maddelerinin 
niteliğini bozmayacak, kirlenmesine mani olacak küflen 
mez paslanmaz.temîzliği kolay cins ve nitelik ve biçimde 
olacak ve bu işte kullanılacak masa, sehpa, raf ve üzerine 
cam mermer, fayans gibi parlak ve temizliği kolay malze 
meden olacak ve bunlar dâima temiz bulundurulacaktır. 

 
c. Bu yerler, oturmak ve yatıp kalkmak için kulla 

nılmayacak ve besin maddelerinin sağlığa uygun nitelik 
lerini her hangi bir suretle ihlal edecek şekilde sair işlere 
tahsis edilmeyecektir. 

 
ç. Halkın yiyip içtiği yerlerde çalışanların elbiseleri besin 

maddelerine dokunacak yerlere konmayacaktır, Besin maddeleri 
yapım yerleri ve hazırlama yerlerinde günlük iş elbiseleri özel bir yer 
ve dolap içinde bulundurulacaktır. 

 
d. Besin maddelerinin taşınması için her türlü ted- 

birler alınacak ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde amba- 
lajlanmış olacaktır. 

 
e. Halkın yiyip içmesine mahsus yerlerde besin 

maddeleri gerek yapımdan evvel gerekse yapımdan sonra 
sağlık ve teknik şartlara göre istif ve muhafaza olunacak. 
Kokulan birbirine sinecek maddeler ayn ayrı konulacak, 
lüzumlu hallerde tabanla temas etmeyecek şekilde ızgara 
tertibatı yapılacaktır. 
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f. Bu gibi yerlerde çalışanların giysileri temiz ola 

caktır. 
 
g. Bu gibi yerlerde kullanılan bakır kaplar daima 

kalaylı bulundurulacaktır. 
 
h, Bütün kaplar temiz olacak kirlenmelerini önleyecek şekilde 

dolaplar içinde bulundurulacaktır. Kırık, çatlak, paslı ve sırları 
dökülmüş kaplar kullanılmayacak ve bulundurulmayacaktır. 

 
ı. Bu yerlerde el yıkama yerinde el kurulama için kağıt ve 

kağıtların atılması için bir sepet bulundurulacaktır. 
 
i. Bu yerlerde müfterilerin şapka ve paltolarını asmaları için 

yeteri kadar askı tertibatı veya vestiyer bulundurulacaktır. 
 
j. Bu yerlerde müşteriler tarafından kullanılan tuz. biber, 

baharat, sirke v.s. kapalı kaplarda bulundurulacaktır. 
 
Müfterilere ait masaların üzeri cam, mermer, formika veya 

benzeri düz veya düz yüzlü bir madde ile kaplanmış olacak ve açık 
renk örtü ile örtülmüş olacaktır. 

 
k. Bu yerlerde tuvaletler ücrete tabi olmayıp bu hususu belirten 

levhalar tuvalet mahallerine ve lavabolara asılacaktır. 
 

 
Halkın Yîyip İçmesine Mahsus İş Yerleri ve Uyacakları 

Emir ve Yasaklar 

Özel Hükümler 

LOKANTALAR. İÇKİLİ LOKANTALAR, 
BİRAHANELER, TAVERNALAR, KEPAPÇI VE 
İŞKEMBECİLER; 
 
Madde 25 - Bu yerler aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Lokantalar 
(1) Yemek pişirme. 
(2) Bulaşık yıkama, 
(3) Yemek yeme, (Salon) 
(4) El yıkama ve tuvalet 
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yerlerini ihtiva edecek ve kısımlar kagir bölmelerle birbirinden 
ayrılmış olacak ve bölmeler dış hava ile bağlantılı olacaktır. (Günlük 
ihtiyaçları fazla ham maddeler bulunan yerlerde, bu yerlerden başka aynca 
bir ham maddeler deposu bulundurulacaktır.) 

b. Yemek yeme yerlerinde insan başına bir metre 
kare yer isabet edecek şekilde masalar tertiplenecek ve 
salonun alanı lokantalarda ve tavernalarda enaz. 40 metre 
kare, kebapçılarda ve birahanelerde 35, işkembecilerde 
30 metre kare olacaktır. 

 
c. Bu yerlerin tabanı mermer, mozayik, karosiman, 

marley, muşamba ve benzeri maddelerden, duvarları ve 
tavam yağlı boya veya badana yapılmış olacaktır. (Yapı 
lacak dekorlar toz ve kir tutmayan maddelerle yapılacak 
tır.) 

 
ç. Bu yerler sağlığa uygun şekilde havalandırılacaktır. 
 
d. Yemek pişirme yerinin alanı, bir kenarı 2 metre 

den aşağı olmamak üzere enaz 5 metre kare olacak, taban 
mermer mozayik. karosiman veya karomozayik döşenec- 
ke, tabanda bir ucu mecraya bağlı, mecra bulunmayan 
yerlerde sabit veya septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızga- 
ralı delikler bulunackak, duvarları tabandan 15. metre 
yüksekliğe kadar mermer, fayans, malzeme kaplanmış 
olacak, geri kısımları ve tavan yağlı boya ile boyanmış 
veya badana edilmiş olacaktır. Bu yerlerde bulunacak 
olan tezgahın Üstü mermer, paslanmaz çelik ve benzeri 
madde İle kaplı bulunacak ve tezgah altlarında dolaplar 
bulunacaktır, olacaktır. 

 
e. Ocağın üzerinde yeler genişlikte davlunbaz bu 

lunacak baca ucu yakınında bulunan binaların çatısını aş 
mış olacaktır. 

 
f. Bulaşık yıkama yerinin alanı, bir kenarı 1,5 met 

re olmak üzere. 3 metre kare'den az olmayacaktır. Tabanı 
mermer, mozayik. karosiman, karomozayik döşenmiş 
olacak tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yer 
lerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı 
delikler bulunacak, duvarları tabandan 15, metre yük 
sekliğe kadar mermer, fayans, malzeme ile kaplanmış 
olacak geri kalan kısımları ve tavanı yağlı boya ile bo 
yanmış veya badana edilmiş olacaktır. 
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g. El yıkama ve tuvalet yerinin alanı bir kenan l 
metreden az olmamak üzere enaz 2,5 metre kare olacak 
tır. Tabanı mermer. mozayik, karosiman, karomozayik dö 
şenmiş olacak, tabanda bir ucu mecraya mecra bulunma 
yan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ız- 
garalı delikler bulunacak, tabandan olacak, geri kalan kı- 
sımları ve tavanı yağlı boya ile boyanmış olacaktır. Müşterilerin el 
yıkaması için konan lavabo tuvaletten ayrılmış olacak, lavaboda ayna. 
sabun ve kağıt peçete bulundurulacaktır. 
 

h. Bu gibi yerlerde buzdolabı bulundurulacak, zamanla 
bozulacak ve niteliğini değiştirecek maddeler buz,-dolabında 
saklanacaktır. 

 
ı. Lokantaların sokağa bakan cepheleri camekanlı olacak ve 

cemakanların iki metreye kadar olan kısımları buzlu cam veya tül 
perde ile örtülmüş olacaktır. 

 
i. Pişmiş yemeklerin satıldığı yerler aile mutfaktan hakkındaki 

hükümlere tabidir. 
 
j. Bu yerlerde çalışanlar beyaz ceket veya forma giyecekler, 

mutfakta çalışanlar beyaz. ceket ve başlık takacaklardır. 
 
k. Yapma, hazırlama yapmayan lokantalarda mutfak kısmına ait 

hükümler aranmayacak, ancak lokantaları işletenler kendi adlanna 
ruhsatlı bir mutfak göstereceklerdir. Bu gibi mutfaklar aile mutlakları 
hükümlerine tabidir. 

 
1. içkili lokanta, birahane ve tavernalarda belirtilen şartlan haiz 

erkek ve kadın W.C. 'leri ayrı ayrı olacaktır. 
 
m. Hazır ve Soğuk meze veren birahanelerde pişirme yeri 

olmayabilir. 

KAFETERYALAR: 
Madde 26 - Halkın pratik olarak yiyip içmesine, aparatif hafif 

içkiler almasına, dinlenmek için oturmasına mahsus müesseseler olup, 
aşağıdaki hükümlere tabidir. 
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a. Bu yerlerde izin almak şartıyle alkollü içkilerden votka, 
kokteyl, likör, vermut, cinfis, kanyak viski ve bira verilir. 

 
 
 
b. Yiyecek maddeleri sondöviç. hamburger, pasta, 

turta. tavuk göğsü, krem şokola, muhallebi, keşkül, tavuk, 
piliç, söğüş veya kızartma, soğuk etler, kadın budu köfte, 
zeytinyağlı dolma, sahanda yumurta, omlet, cips, patates 
kızartma patates köftesinden ibarettir. 

 
c. Bina Müştemilatı; 
(1) Salon 
(2) Amerikan Bar 
(3) Vestiyer 
(4) Personel servisi 
(5) Mutfak 
(6) Ofis, Kiler, yiyecek ihzar yerleri 
(7) Bulaşıkhane 
(8) El Yıkama yerleri ve tuvalet 
(9) Isıtma • soğulma 
yerlerini ihtiva edecektir. 

 
d. Salon; Lüks sınıflarda en az 60, birinci sınıflarda 

en az 40. ikinci sınıflarda en az 25 metre kare, şahıs bası 
na tahsis edilen yer 1,5 metre kare, şahıs başına düşecek 
hava asgari 4 metre küp'den aşağı olamayacak ve salonun 
havasını saatte asgari 4 defa değiştirebilecek aspiratör ve 
ya havalandırma tertibatı bulunacaktır. Salon zemini las 
tik döşeli, yapıştırma parke, mermer, trevertin, mozayik, 
marley ve en iyi cins veya emsali madde ile döşeli, du 
varları zeminden 1,5 metre yükksekliğe kadar kapitone, 
formika, cilalı kaplama veya emsali madde İle (lambiri) 
kaplanmış olacaktır. 

 
e. Amerikan har lüks sınıflarda bulunacaktır. 
 
f. Vestiyer; Lüks sınıflarda eb'adı en az, salon ala 

mayacak şekilde bankolu. birinci sınıflarda salondaki 
mevcut iskemle adedi kadar askısı veya hu miktara uya- çak sayıda 
portmanto veya bankolu vestiyeri, ikinci sınıflarda salonda mevcut 
iskemle adedinin yansından az olmamak üzere salonun girişinde ve 
muhtelif yerlerinde iyi cins askılar bulunacaktır. 
 

g. Personel sergisi; Personelin elhiselerini koyabilecekleri 
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dolaptan bulunan bir oda ile buralarda duş. W.C. lavabo ve gardrop 
bulunacaktır. 

 
 
 
 
h. Mutfak; 
(1) Lüks sınıflarda: Salon alanının 2/5'i nispetin 

den az olmamak üzere bu nispetin % 40'ı yi 
yecek hazırlama ve lüzumunda pişirme yeri 
ne, % 60'ı bulaşıkhane, ofis, kiler, yemek ha 
zırlama ve buzdolaplanndan müteşekkil müş 
temilata tahsis edilecektir. 

(2) Birinci ve ikinci sınıflarda; salon alanının 1/4 
nispetinden az olmamak üzere % 40'ı yiyecek 
hazırlama ve lüzumunda pişirme yerine.  
60'ı bulaşıkhane. ofis. kiler, yemek hazırlama 
ve buzdolaplanndan müteşekkil müştemilata 
tahsis edilecektir. 

Bu yerlerde fenni şekilde ısıtılan ocak kısmı, ocağın Üzerinde 
baca ile İrtibatlı uygun genişlikle bir davlun-maz ve mutfağın havasını 
saatte asgari 4 defa değiştirebilecek aspiratör veya emsali 
havalandırma cihazı bulunacaktır, Zemini mozayik veya emsali 
madde ile döşenmiş olacak, duvarları lüks sınıflarda tavana kadar, 
birinici ve ikinci sınıflarda 2 metreye kadar fayans veya emsali madde 
ile kaplanmış demir ve tahta kısımları ve tezgah altları yağlı boya ile 
boyanmış olacaktır. Tabanda bir ucu mecraya mecra bulunmayan 
yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler 
bulunacaktır. 

 
ı. Bulaşıkhane; Kirli kapların toplanacağı fayans veya emsali 

madde ile döşeli bir tezgah, fayanas veya emsali maddelerden mamul 
iki adet bulaşık yıkama seviyesi, mevcut musluklarda fennî şekilde 
temin edilmiş sıcak ve soğuk akarsu tertibatı, yıkanmış ve kurulunmış 
kapların muhafazasına mahsus raflar bulunacaktır. Tabanda bir ucu 
mecraya, mecra bulunmayan yerlerde şahit ve septik çukurlara bağlı 
sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacaktır. 

 
i. Ofis, kiler, yiyecek ihzar yeri; fayans veya emsali madde ile 

döşeli tezgah, servis takımlarının muhaazası için kapaklı dolap, el 
yıkama lavabosu, akar soğuk ve sıcak su tertibatı, erzak vesaire 
maddelerinin muhafazası için zemin mozayik döşeli, duvarları yağlı 
boyalı kiler vazifesini görecek kapaklı tezgah altı dolaptan buluna-
caktır. Tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve 
septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacaktır. 
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j. El yıkama yerleri ve tuvalet; kadınlar için el yıkama ve W.C. 

olmak üzere iki ayrı bölümü, erkekler için el yıkama W.C. ve pisuvar 
olmak üzere iki ayrı bölümü ihtiva edecektir. 

 
 
 
Bu mahallerin zeminleri lüks sınıflarda mozayik, duvarları 

tavana kadar fayans, tavanları yağlı boya olacak, c yıkama 
lavaboannda soğuk ve sıcak akarsu imbatı, kapasitesine uygun 
sayıdaki lavaboların münasip yerlerinde temiz ve kullanılmışların ayrı 
ayrı konacağı havlu yerleri ve iyi cins el havluları bulunacak, birinci ve 
ikinci sınıflarda ise zemini mozayik duvarları iki metreye kadar fayans, 
el yıkama lavabolarında akarsu tertibatı, kapasitesine uygun sayıdaki 
lavabolarda el kurulamaya mahsus iyi cins kağıt ve kullanılmış 
kağıtların konacağı bir mahal bulunacaktır. 

Bu yerlerde tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan 
yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler 
bulunacaktır. 

 
k. Isıtma - Soğutma ; Lüks sınıflarda müşterilerle ilgili olan 

yerler merkezi teshin ( ısıtma) sistemi ile ısıtılacak ve filtreli cehri 
havalandırma tesisatı ile kâfi miktarda serinletme cihazı bulunacak, 
birinci sınıflarda müşterilerle ilgili olan yerler merkezi teshin sistemi 
veya borulu gaz sobalarıyle ısıtılacak cebri havalandırma tesisatı ile 
kafi miktarda serinletme cihazı bulunacaktır, ikinci sınıflarda ise 
müşterilerle İlgili bulunan yerler gaz, mazot veya kömür sobalarıyle 
ısıtılacak ve kafi miktarda aspiratör ve vantilatör bulunacaktır. 

AŞÇI VE KÖFTECİLER, MİDYE VE 
KOKOREÇ SATIŞ YERLERİ: 
Madde 27 - Bu yerler aşağıdaki hükümlere tabidir. 
 
a. Bu yerler kagir binalarda. 

(1) Yemek Pişirme, 
(2) Bulaşık yıkama, 
(3) Yemek yeme (salon) 
(4) El yıkama. 

Yerlerini ihtiva edecek ve hu kısımlar kagir bölmelerle 
birbirinden ayrılmış olacaktır. Bölmeler dış hava ile bağlantılı 
olacaktır. (Günlük ihtiyaçtan fazla ham maddeler bulunan yerlerde bu 
yerlerden başka aynca bir ham maddeler deposu bulunacaktır.) 
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b.Bu yerlerin tabanı mermer, mozayik, karosiman marley 

muşamba ve benzeri, duvarları ve tavanı yağlı boya veya badana 
yapılmış olacaktır. (Yapılacak dekorlar toz ve kir tutmayan 
maddelerle yapılacaktır..} 

 
 
c. Bu yerler sağlığa uygun şekilde yapılmış teknik 

araçlarla havalandırılacak ve salon büyüklüğü 10 metre 
kareden düşük olmayacaktır. 

 
ç. Yemek pişirme yerinin alanı bir kenarı 2 metreden aşağı 

olmamak üzere en az 5 metre kare olacak, tabanı mermer mozayik 
karosiman, karomazayik döşenmiş olacak, tabanda bir ucu mecraya, 
mecra bulunmayan yer-lerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve 
ızgaralı delikler bulunacak, duvarları tabandan 1,5 metre yüksekliğe 
kadar mermer, fayans malzeme ile kaplanmış olacaktır. Geri kalan 
kısımları ve tavanı yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş 
olacaktır. Bu yerlerde bulunacak olan tezgah mermer, paslanmaz 
çelik ve emsali madde ile kaplanmış bulunacak ve tezgah alünda 
mazbul dolaplar olacaktır. 

 
d. Ocağın üzerinde kafi genişlikte davlunbaz bulu 

nacak baca ucu komşu binaların çatısını aşmış olacaktır. 
 
e. Bulaşık yerinin alanı bîr kenarı 1,5 metre olmak üzere 3 

metre kareden az olmayacaktır. Tabanı mermer, karosiman, 
karomozayik döşenmiş olacak, tabanda bir ucu mecraya, mecra 
bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı 
delikler bulunacak, duvarları tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar 
mermer, fayans, malzeme île yapılmış olacaktır. Geri kalan kısımları 
ve tavanı yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacaktır. 
 

f. El yıkama yerinin alanı   l metre kareden az ol 
mamak üzere tabanı mermer, mozayik, karosiman. karo- 
mozayik döşenmiş olacak tabanda bir ucu mecraya, mec 
ra bulunmayan yerlerde sahil ve septik çukurlara bağlı si 
fonlu ve ızgarah delikler bulunacak, tabandan 1,5 metre 
yüksekliğe kadar fayans, malzeme ile kaplanmış olacak 
tır. Müşterilerin el yıkaması için konan lavaboda ayna. 
sabun ve kağıt peçete bulundurulacaktır. 

 
g. Bu gibi yerlerde buzdolabı bulundurulacak ve 

zamanla bozulan ve niteliğini değiştiren maddeler dolapta 
saklanacaktır. 
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h. AŞÇI ve köfteci dükkanlarının sokağa bakan cepheleri 

camekanlı olacak ve camekanlann iki metre yüksekliğe kadar olan 
kısımları buzlu cam veya tül perde ile örtülmüş olacaktır. 

 
 
 
ı. Bu yerlerde çalışanlar beyaz ceket veya forma giyecekler, 

mutfakta çalışanlar beyaz ceket ve başlık takacaklardır. 
 
i. Midye ve kokoreç satış yerlerinde aşçı ve köfteci 

dükkanlarında bulunan şartlar aranır. 

KANTİN VE BÜFELER: 
Madde 28 - Bu yerler aşağıdaki hükümlere tabidir. 
 
a. Yönetmeliğe uygun mutfağı bulunmayan büfe 

lerde yapım hazırlama ve bulaşık yeri olmayan kantin ve 
büfelerde servis yapılmayacaktır. 

 
b. Ancak sıcak su ve döner yıkama fırçası ve ba 

sınçlı su tertibatı bulunan yıkama yerleri olan müessese 
lerde su ve sair içecek şeyler cam bardakla satılabilir. 

 
Bu tesisi olmayan yerlerde satılacak su ve diğer içilecek şeyler 

bir defa kullanılarak atılan cinsten bardaklarda satılacaktır. Bu hüküm 
dışında açıkta İçilecek şey salısı yapılmayacaktır. 

 
c. Mutfak ve bulaşık yıkama yerleri lokantalar hakkındaki 

hükümlere tabidir. 
 
ç. Bu yerlerde çalışanlar beyaz renkte kısa ceket biçiminde iş 

elbisesi giyeceklerdir. 

KIRAATHANELER: 
Madde 29 - Kıraathaneler aşağıdaki hükümlere tabidir. 
 
a. Bu yerler kagir binalarda ve tavanı en az 3,5 

metre yüksek olan yerlerde açılır. Salon, ocak, ve büfe 
yeri ve 50 kişi İçin bir pisuvar ve W.C. ihtiva eder. 

 
b. Salonu 35 metre kareden küçük olmayan oku 

ma, İstirahat ve oyun yerleri ayn, tabanı muşamba, mar 
ley, mermer, mozayik gibi yıkanabilen madde ile kaplı 
olacaktır. 
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c. Bu yerlerde sağlığa uygun şekilde yapılmış tek 

nik havalandırma tertibatı bulunacak pis su ve W.C. ana 
mecraya veya ana mecra bulunmayan yerlerde septik çu 
kurlara bağlanacaktır. 

 
 
 
ç. Salondaki masalar şahıs başına bir metre kare yer isabet 

edecek şekilde tertiplenecektir. Fincan, tabak, gibi kaplar camekan 
içinde veya raflarda temiz bulunacak, duvarlar daima temiz ve 
badanalı olacaktır. Masalarda günlük ve haftalık gazete ve mecmua 
bulundurulacaktır. Umumi hükümlere göre bulundurulmasına izin 
verilmiş oyun kağıdı, oyun aletleri ve masaları bulundurulur. 

 
d. Kıraathanelerde camlı kutular içinde sandöviç 

çörek gibi yiyecek maddeleri bulundurulabilir. Bu yerler 
de, ocak yerinin duvarları tabandan en az 1,5 metre yüksekliğe 
kadar fayans veya benzeri madde ile kaplanmış olacaktır. Bu yerlerde 
tost. sandöviç ve benzeri şeyler hazırlanmayacaktır. 

 
e. Ocak tezgahlan alanı, büfe yeri ile beraber bu 

lunduğu hallerde en az. 2 x 4 metre kare ocak ayrı bulu 
nan hallerde 4 metre kareden az olamaz. Ocaklarda du 
man veya kokulu hava bir baca ile binanın çatı hizasına 
çıkarılır. 

 
f. Büfe yerleri vasıflandırma ve sınıflandırma yö 

netmeliğine göre yapılır. Burada çalışanlar açık renkte te 
miz iş gömleği veya ceket giyeceklerdir. Bu yerlerde 24 
saatlik ihtiyacı karşılayacak özel su deposu bulunacaktır. 

 
g. Kıraathanelerde W.C. ve lavabo bulunacaktır. 

KAHVEHANELER: 
Madde 30 - Kahvehaneler aşağıdaki hükümlere tabidir. 
 
a. Tavanı enaz 3 metre yükseklikte olacak, salon 

ve ocak yerlerini ihtiva edecektir. Bu kısımlar birbirinden 
2 metreden aşağı olmamak üzere bir bölme ile ayrılmış 
olacaktır. 

 
b. Salon 20 metre kareden asağı olmayacaktır. Ta 

banı muşamba, marley, mermer, karomozayik, karosiman 
olacak, tabanı yıkanabilen salonlarda, mecraya mecra bu 
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lunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı ızgaralı 
ve sifolu delikler bulunacaktır. 

 
c. Salonda yapılacak dekorlar toz ve kir tutmayan 

maddelerle yapılmış olacaktır. 
 
 
 
 
ç. Salonda insan babına bir metre kare yer isabet edecek 

şekilde masalar tertiplenecektir. 
 
d. Tabak ve fincan gibi kaplar cemakan içinde te- miz şekilde 

bulundurulacaktır. 
 
e. Ocak yerinin duvarları tabandan 1,5 metre yük 

sekliğe kadar fayans ve benzeri madde ile kaplanmış ola 
cak, geri kalan kısımları yağlı boya ile boyanmış veya ba 
dana edilmiş bulunacaktır. 

 
f. Kahvehanelerde enaz İki adet günlük gazete bu 

lundurulacaktır. Bu yerlerde kullanılan oyun aletleri ve 
kağıtları daima temiz bulundurulacaktır. 

 
Bu yerlerde içilicek şeylerin soğutulması ve soğuk halde 

muhafazası için soğulma dolabı bulundurulacaktır. 
 
g. Kahvehanelerde W,C. ve lavabo bulunacaktır, 
 
h. Bilgisayarlı Oyun (Atan) Salonlun: 
(1) Bu gibi yerler Belediyenin ruhsatına tabidir. 

(Polis vazife ve sealahiyet kanununa göre mül 
ki Amirlikten izin alındıktan sonra) 

(2) Bilgisayarlı Oyun Salonları kagir, zemin kat 
ve sokağa doğrudan çıkışlı yerlerde açılır. 

(3) Salonu 12 m² den aşağı olmayacak, tavanı 3 
m, yüksekliğinde olacak, tabanı muşamba, 
marley, mermer, karomozayik, karosiman ola 
caktır. 

ÇAY OCAKLARI: 
Madde 31 - Çay ocakları aşağıdaki hükümlere tabidir. 
 
a. Bu yerler, oyun kağıt, alet ve masası bulundur 

mayan, sanıkları içecekleri el veya askılarla müşterilerine 



 49

dağıtan han, apartman ve geçitlerdeki iş yerleridir. 
 
b. Bu yerlerin ocak mahalleri 3 metre kareden kü 

çük olamaz ve kahvehanelerin ocak yerleri hükümlerine 
tabidir. 

 
 
 
 
 
 

c. Müstakil olarak çalışan ocak mahalleri kahve- 
hanelerdeki ocak mahalleri hükümlerine tabidir. 

 
ç. Bu yerlerde çalışanlar beyaz renkle kısa ceket biçiminde iş 

elbisesi giyeceklerdir. 
 
d. Bardak, fincan, tahak ve saire yi yıkamak için şe 

hir suyu varsa şehir suyu musluğu, yoksa birgünlük ihti 
yacı karşılayacak depolu musluk bulundurmak zorunlu- 
ğundadırlar. 

KIR KAHVELERİ : 

Madde 32 - Kır kahveleri aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Bu yerlerin ocak yeri kagir olacaktır. 
 
b. Ocak yerinin duvarları tabandan 1,5 metre yük 

sekliğe kadar fayans ile kaplanmış olacak, geri kalan kı 
sımları yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş ola 
caktır. Tabanı mermer, mozayik, karosiman, Karomoza- 
yîk olacak ve tabandan bir ucu mecraya, mecra bulunma 
yan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı ızgaraları ve 
sifonlu delikler bulunacaktır. 

 
c. Ocak yerinin alanı en az 1x1.5 metre kare ola 

caktır. Ocağın üzerinde yeteri büyüklükle davlunbaz bu 
lunacak ve baca bina çatısını aşmış olacaktır. Ancak likit 
gaz kullanılması halinde baca ucunun bina çatısına asma 
sı şart değildir. 

 
ç. Bu yerlerde çalışanlar beyaz önlük giyeceklerdir. 
 
d. Akar su tesisatını havi sifonlu ve bir ucu mecra 

ya mecra bulunmayan yerlerde sabit veya septik çukurla 
ra bağlı ve umumi hükümlerdeki şartları haiz 100 kişiye en az l 
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erkek l kadın W.C. ve iki pisuvar bulundurulacaktır. 
 
c. Fincan ve bardaklar kapalı camekanlarda muha- 

faza edilecektir, 
 
 
 
 
 

MUHALLEBİCİ VE PASTAHANELER: 
Madde 33 - Bu yerler aşağıdaki hükümlere tabidir. 
 
a. Bu yerler tam kagir binalarda; 
(1) Salon 
(2) Bulaşıkhane 
(3) Pişirme 
(4) El yıkama 
Yerlerini ihtiva edecek ve bu tasımlar birbirinden kagir 

bölmelerle ayrılmış olacaktır. 
 
b. Bulaşıkhane, pişirme ve el yıkama yerinin taba 

nı mermer, mozayik.karosiman, karomozayik döşenmiş 
olacak, tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yer 
lerde şahit ve septik çukurlara bağlı ızgaralı delikler bulu 
nacak, duvarları (tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar 
mermer, fayans, malzeme ile kaplanmış olacak geri kalan 
kısımları ve tavanı yağlı boya ile boyanmış veya badana 
edilmiş olacaktır. 

 
c.Salonun alanı 20 metre kareden az olmayacaktır. Tabanı 

muşamba, marley, mermer, mozayik, karosiman olacak, tabanı 
yıkanabilen salonlarda mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve 
septik çukurlara bağlı ızgaralı ve sifonlu delikler bulunacaktır. 

 
ç. Bu yerler sağlığa uygun şekilde yapılmış teknik araçlarla 

havalandırılacaktır. Salonda yapılacak dekorlar toz ve kir tutmayan 
maddelerle yapılmış olacaktır. 

 
 d.Salonda insan başına l metre kare yer isabetedecek şekilde 
masalar tertiplenecektir. 
 

e. Bu yerlerin sokağa bakan cepheleri camekanlı 
olacak, camekanların 2 metre yüksekliğe kadar olan kı- 
sımları buzlu cam veya tül perde ile Örtülmüş olacaktır. 
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f. Muhallebi ve pasla pişirilen yerlerin alanı bir ke 

narı 2 metreden aşağı olmamak üzere enaz 5 metre kare 
olacak, tabam mermer, mozayik, karosiman, karomoza- 
yik döşenmiş olacak, tabanda bir ucu mecraya, mecra bu 
lunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu 
ve ızgaralı delikler bulunacak duvarları tabandan l .5 met 
re yüksekliğe kadar mermer, fayans malzeme ile kaplan 
mış olacak, geri kalan kısımları ve tavanı yağlı boya ile 
boyanmış veya badana edilmiş olacaktır, (imalat bulun 
mayan yerlerde pişirme yeri aranmaz.) 

g. Bulaşık yıkama yerinin alanı bir kenarı 1,5 met 
re olmak üzere 3 metre kareden az olmayacaktır. Tabanı 
mermer, mozayik, karosiman. karormozayik döşenmiş ola- 
cak, tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerler 
de sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı de 
likler bulunacak, tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar fa 
yans malzeme ile kaplanmış olacak, geri kalan kısımları 
ve tavanı yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş 
olacaktır. 

 
h. Bu yerlerde kullanılan önü ve peçeteler temiz olacaktır. 
 
ı. Bu yerlerde çalışanlar beyaz ceket veya forma giyecekler, 

yapım yerinde çalışanlar beyaz ceket giyecek ve başlık takacaklardır. 
 
i. Bu yerlerde W.C. ve lavabo bulunacaktır. 

 
AYAKTA ALKOLLÜ İÇKİ VERİLEN YERLER: 
Madde 34 - Ayakla alkollü İçki verilen yerler aşağıdaki 

hükümlere tabidir. 
 
a. Bu yerler hazırlanmış halde soğuk besin madde 

leriyle ayakta kadehle içki verilen yerlerdir. 
 
b. Servis yapılan yerlerde bulaşık yıkama yeri bu 

lundurulacaktır. Bulaşık yıkama yerinin alanı bir kenarı 
1,5 metre olmak üzere 3 metre kareden az olmayacaktır. 
Tabanı mermer, mozayik. karosiman, karomozayik dö 
şenmiş olacak, tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunma 
yan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ız- 
garalı delikler bulunacak, duvarları (abandan 1,5 metre 
yüksekliğe kadar mermer, fayans ile kaplanmış olacak, 
geri kalan kısımları yağlı boya ile boyanmış ve badana 
edilmiş olacaktır. 
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c. Tabak, bıçak, servisi verilmeyen yerlerde döner 

yıkama fırçalı ve basınçlı su tertibatı, bardak yıkama yeri 
bulunacaktır. 

 
ç. Bu yerlerin tabanı muşamba, marley, mermer, mozayik, 

karosiman, olacak tabanı yıkanahilen salonlarda bir ucu mecraya mecra 
bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı ızgaralı ve sifonlu 
delikler bulunacaktır. 

 
 
 
d. Bu yerlerde el yıkama ve tuvalet yeri olacaktır. 

Tuvaletle el yıkama yerinin alanı bir kenarı l metreden az 
olmamak üzere enaz 2,5 m. kare olacaktır. Tabanı mer 
mer, mozayik, karosiman, karomozayik ile döşenmiş ola 
cak, tabanı bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde 
Sabit veya septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delik 
ler bulunacak, tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar olan kısımları 
mermer veya fayans malzeme ile kaplanmış olacak, diğer kısımları 
yağıl boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacaktır. 

 
e. Bu yerlerde çalışanlar beyaz ceket giyeceklerdir. 

GAZiNOLAR: 
Madde 35 - Gazinolar aşağıdaki hükümlere tabidir. 
 
a. Gazinolar yemekten ziyade eğlenmek maksadiy- 

le tesis edilen programlı, propramın icrasına mahsus kı- 
sımları ihtiva eden içkili veya içkisiz yerlerdir. 

b. Bu yerler kagir binalarda: 
(1) Yemek pişirme, 
(2) Bulaşık yıkama. 
(3) Ham maddeler deposu, 
(4) Salon. 
(5) El yıkama ve tuvalet, 
Kısımlarını ihtiva edecek ve her bölme birbirinden en az 2 metre 

yükseklikte sabit duvarlarla ayrılmış olacaktır. 
 
c. Yemek pişirme yerinin alanı, bir kenarı 2 metre 

den aşağı olmamak üzere 5 metre kare olacak, taban mer 
mer, mozayik, karosiman, karomozayik döşenmiş olacak 
tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sa- 
bit veya septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler 
bulunacak, fayans, malzeme ile kaplanmış olacak, geri 
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kalan kısımları ve tavanı yağlı boya ile boyanmış veya 
badana edilmiş olacaktır Bu yerlerde bulunacak olan tez 
gahın üzeri mermer, paslanmaz çelik ve benzeri madde 
ile kaplı bulunacak ve tezgah altlarında dolaplar olacak 
tır. 

ç. Ocağın üzerinde yeteri genişlikte davlunmaz bulunacak komşu 
binaların çatısını aşmış olacaktır. 

 
d. Bu gibi yerlerde buz dolabı bulundurulacak, za 

manla bozulacak ve niteliğî değişecek maddeler dolapta 
saklanacaktır. 

 
 
e. Bulaşık yıkama yerinin alanı bîr kenan 1,5 mel- 

re olmak üzere 3 metre kareden az olmayacak. 7'abanı 
mermer, mozayik, karosiman, (carornozayîk döşenmiş 
olacak, [abanda bir ucu mecraya, mecra olmayan yerlerde 
sabit veya septik çukurlara bağlı sifonlu ızgaralı ve delik 
ler bulunacak, duvarları tabandan 1,5 metre yüksekli|e 
kadar mermer, fayans, malzeme ile kaplanmış olacak, ge 
ri kalan kısımları ve tavanı yağlı boya İle boyanmış veya 
badana edilmiş olacaktır. 

 
f. Gazionalarda müzik ve aletlerin çalındığı kısmın 

dışında programın icrai veya dans edilmesi için en az 15 
meıre karelik bir yer bulunacaktır. 

 
g. Bu yer salonda sabit şekilde işaretlenerek ayrıla- 

caktır. 
 
h. Bu yerler belirtilen maksat dışında kullanılmayacaktır. 
 
ı. Salon duvarları ve tavam yağlı boya veya badana yapılmış 

olacaktır. Yapılacak dekorlar, toz ve kir tutmayan maddelerden 
yapılmış olacaktır. 

 
i. Salonda programın icra edildiği ve dans edilen yer hariç 

olmak üzere konacak sandalye adedi, şahıs başına l metre kare yer 
olmak üzere ayrılarak konacaktır, Salon alanı pist hariç 40 metre 
kareden az olmayacaktır. 

 
j. Bu yerler sağlığa uygun şekilde yapılmış teknik araçlarla 

havalandırılacaktır. 
 
k. El yıkama ve tuvalet yerinin alanı bir kenarı l .5 metre olmak 
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üzere en az 3 metre kare olacaktır. Tabanı mermer, mozayik, 
karosiman. karomozayik ile döşenmiş olacak tabanda bir ucu mecraya 
mecra bulunmayan yerlerde sabit veya septik çukurlara bağlı sifonlu 
ve ızgaralı delikler bulunacak, tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar 
fayans, malzeme île kaplanmış olacak, diğer kısımları ve tavanı yağlı 
boya veya badana olacak, umumi hükümlerdeki şartları haiz yeleri 
kadar kadın ve erkek için W.C. ayn ayn bulundurulacaktır. 

 
1. Müşterilerin el yıkaması için konan lavabo tuvaletten ayrılmış 

olacak, lavaboda ayna. sabun, kağıt peçete bulundurulacaktır. 
 
m. Bu yerlerde çalışanlar özel forma giyeceklerdir, 
 
 
n. Gazinolarda 
 
o. Deniz kenarında olup, müşterilerin denize girdiği gazinolarda 

bu kısımlarda plajlarda aranan nitelikler aranır. 
 
ö. Gazinolarda biri tahliye kapısı olmak şartıyla en az İki kapı 

bulunması zorunludur. 

KIR GAZİNOLAR : 

 
Madde 36 - Kır gazinoları aşağıdaki hükümlere tabidir. 
 
a. Bu yerler gazinoların salon dışındaki diğer hü 

kümlerine tabidir. 
 
b. Salon yerine kullanılacak açık yerin tabanı en az 

çakıl dökülü olacak, böylece toz ve çamura mani oluna 
çaktır. 

 
c. Programın icrasına ve dansa mahsus yerin alanı 

en az 15 metre kare olacak ve tabanı saplı çimento, moza- 
yik, karomozayik. tahta parke, muşamba, marley veya 
benzeri ile döşenmiş olacaktır. 
 

ç. Bu yerlerde kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere yeleri 
kadar W.C. ve lavabo bulundurulacaktır. 

 
d. Bu yerlerde çalışanlar beyaz ceket veya özel for 

ma giyeceklerdir. 
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e. Turistik belgeyi haiz bulunsun veya bulunmasın 
açık hava eğlence yerlerinde  müzik yayınına saat 
24.00'de son vermek şartıyle, saat 01.00'e kadar müsaade 
edilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASIL - 4 

Halkın Yatıp Kalkmasına Mahsus Yerler Müşterek 

              Hükümler 

Madde 7 - Halkın yatıp kalkmasına mahsus yerler aşağıdaki 
hükümlere tabidir. 

 
a. Bu yerlerin akar suyu binanın en üstünde en az 

24 saat su ihtiyacını karşılayacak kapasitedeki depolardan 
dağılım yapacak donatıma sahip olacaktır. 

 
b. Bu yerlerin kullanılmış suları, mecra olan yer 

lerde mecraya, mecra olmayan yerlerde sabit veya septik 
çukurlara akıtılacaktır. 

 
c. Binanın her kısmı açık renk badanalı ve boyalı 

olacak, hiçbir kısımda delikdeşik olmayacak, sıhhi ve 
teknik şekilde fare, zararlı böcek mücadelesi yapılacaktır. 

 
ç. Bu yerlerde umumi temizlik elektrikle çalışan araçlarla 

yapılacaktır. 
 
d. Bu yerlerde lüzumu kadar çöp kabı, izmarit ku 

tuları, temizlik malzemesi bulundurulacaktır. 
 
e. Bu yerlerde çalışanlar kendisi de çalışan mües 

sese sahipleride dahil, işe başlamadan sağlık muayene 
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cüzdanlarını alacakJar ve l ve 7'nci aylar içinde Belediye 
doktorlarına sağlık muayenelerini yaptıracaklardır. 

 
f. Bu yerleri işletenler; Müşteriler veya burada ça 

lışanlar arasında hastalananları asla zaman geçirmeden o 
yerin Belediye Doktorlarına derhal bildireceklerdir. 

 
g. Binanın tamamını ve odaların yatak adetleri öl 

çülü olarak gösteren bir plan yapılacak ve plan ruhsat ko 
misyonunca tasdik edilerek ve ruhsatla birlikte müdür 
odasında asılı bulundurulacak ayrıca kat planları, ait oldukları 
katardan görünür yerlere asılmış olacaktır. 

 
 
h. Ruhsal ve tasdikli plan dışında odalara veya koridorlara yatak 

serilmeyecek ancak müşterinin isteği üzerine odaya portatif ilave 
yalak konulabilecektir, 

 
j. Bu yerlerde telefon bulundurulacaklar. 
 
İ. Bu gibi yerlerde bu yönetmelikti! gösterilen yangın söndürme 

aleı ve malzemeleri bulundurulacaktır. 
 
j. Bu yerlerde kullanılan yatak, yastık kılıftan, yatak örtüleri, 

havlu ve benzeri eşyaların parazit ve mantar gibi haftalık yapan 
manillerle bulaştığı şüphesi halinde, Belediye doktorlarının göstereceği 
lüzum üzerine Belediye Teşhişhanelerinde teşhir ettirilmesi 
zorunludur. 

 
k. Otuz kişiye kadar insan yatak umuma mahsus binalarda 

merkezi ısıtma tesisatı yaptırılması zorunlu olmamakla beraber, bu 
gibi yerlerin ısıtılması, katı yakıt sobalı, elektrikli ısıtma aracı ile 
yapılacaktır. 

Otuz kişiden fazla insan yatan umuma mahsus yerler merkezi 
teshin usulü ile ısıtılacaktır. 

 
I. Turizm ve Tanıtma Bakanlığından turistik olduğuna dair 

belge almak suretiyle kısmen veya tamamen ahşap olan tarihi yalı ve 
konaklar, merkezi ısıtma ile ısıtılmak ve yangına karşı her türlü 
koruyucu tedbir almak ve devam ettirmek şartı ile halkın yatıp 
kalkmasına mahsus yer olarak isletilebilir. 

 
m. Bu gibi yerlerde yangın merdiveni yapılması mecburidir. 
 
n. Bu yerlerden odaları banyolu olmayanların her katında kadın 
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ve erkekler için ayrı ayrı W.C. bulunacaktır. 
 
Halkın Yatıp Kalkmasına Mahsus İş Yerleri ve 
Uyacaktan Emir ve Yasaklar 
Özel Hükümler 

OTELLER: 
Madde 38 - Oteller aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Bu yerler müstakil kagir binalarda olacak ve 

aşağıdaki bölümleri ihtiva edecektir. 
(1)Giriş Yeri 
(2) istirahat Salonu 
(3) Yalak Odaları 
(4) Banyo, tuvale!, el yıkama yeri 

 
 

(5) Depo 
b. Giriş, istirahat salonu, yalak odaları, depo yerle 

rinin tabanı tahta parke, mermer, mozayik, karomozayik. 
karosiman. marley, muşamba veya benzeri ile döşeli ola 
caktır. 

 
c. Giriş yeri danışma ve idare odasını ihtiva ede 

cektir. 
 
ç. istirahat salonu, yatak adedinin % İÜ oranında oturma 

yerlerini ihtiva eder. 
 
d. Yatak odaları tek yataklarda 7 metre kare, çift 

yalaklarda 10 metre kare, 3 yataklılarda 15 metre kare 
olacaktır, 3 yataklıdan fa/la olanlarda şahıs hasına 5 met 
re kare İlave edilerek hesaplanacak her odanın cephesinde 
pencere bulunacaktır. 

 
e. Her odada zil veya diyafon veya ışıklı çağırma 

lambası veya telefon ile termometre bulunacak, yangın 
talimatı, yatak adedini ve ücret tarifesini gösterir levha 
kolayca görülebilecek yere asılacaktır. 

 
 f.Yalak odalarında müşteri elbiselerini koymak için her 
müşteriye ayrı bölmeli kilitli gardrop veya yetecek kadar askı tertibatı 
bulundurulacaktır. 
 

h. Karyolalar boyalı, nikelajı veya cilalı, somyalar sağlam ve 
muntazam, somya olmaması halinde yaylı yatuk bulunacaktır. Yatak 
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ve yastık kılıfları, yorgan yüzleri beyaz ve açık renk, çarşaf veya 
örtüler beyaz renkte olacaktır. El, ayak ve banyo havlu takımları, yalak 
ve yastık örtüleri ile yorgan çarşaflarının müfteri değiştikçe ve aynı 
müşteri için her hafta temizleri ile değiştirilecek ve çıkanlar 
kaynatılarak yıkanacak ve ütiilenecektir. 

 
ı. Yatak odalarında müşteriler için terlik, saç fırçası ve tarak 

bulundurulmayacaktır. (Müşterinin talebi ürerine havlu ve 
yıkanabilen. temizlenebildi cinsten terlik verilebilir. 

 
j. Yatak odalarının pencerelerinde keten veya benzerinden kalın 

bir perde bulunacaktır, 
 
 
 
 
j. Her odasında banyo. VV.C. ve lavabo bulunmayan otellerde 

her katta akarsuyu bulunan en az 10 yatağa bir tane isabet edecek 
şekilde hela, lavabo ve banyo bulunacaktır. Banyoda akar sıcak su 
tertibatı ve elbise asmaya mahsus askı bulunacaktır. 

 
k. Banyo, tuvalet, el yıkama yerlerinin tabanı mermer, mozayik. 

karosiman. karomozayîk ile döşeli olacak, duvarları tabandan 1.5 
metre yüksekliğe kadar fayans, mozayik, mermer, karomozayik. 
karosiman veya benzeri madde ile kaplanmış geri kalan kısımları ve 
tavanı badana edilmiş veya benzerî madde ile kaplanmış geri kalan 
kısımları ve tavam badana edilmiş veya yağlı boya ile boyanmış 
olacaktır. 

 
1. Tuvalet, lavabo ve banyolar sifonla mecraya, mecra 

bulunmayan yerlerde sabit veya septik çukurlara bağlı olacaktır. 
 
m. Kala ait genel tuvalet yeri bir kenarı l metreden az olmamak 

üzere asgari l ,5 metre kare olacak, el yıkama yerleri tuvaletlerden 
ayrılmış bulunacak, buralarda ayna, ve sabun bulundurulacaktır. 

 
n. Bu yerlerde kullanılmış yatak ve yatak takımlarının 

saklanmasına mahsus yeteri büyüklükte dolap bulundurulacaktır. 
 
o. Kullanılmış yatak takımları depo dışında saklanmayacaktır. 
 
ö. içinde lokanta, çamaşırhane v.s. bulunan otellerin bu kısımları 

için yönetmeliğin bu gibi yerlere ait hükümleri uygulanır. 
 
p. Bu gibi yerlerde ilk yardım maksadiyle içersinde koher pensi, 
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esmark bandı, sargı bezi, tentürdiot, oksijenli su, alkol ve plastik 
enjektör (10'luk ve 5'lik) gibi ilacı ve aracı havi bir dolap bulunacaktır. 

 
r. Bu yerlerde çalışanlar iş elbisesi olarak beyaz ceket veya özel 

forma giyeceklerdir. 
 
s. Deniz kenarında kurulan otellerin müşterileri denizden istifade 

ettirildi|i takdirde bu kısımlarda plajlara ait hükümler aranır. 

 

 

 

 

MOTELLER: 
Madde 39 - Moteller aşağıdaki hükümlere tabidir. 
 
a. Karayolları üzerinde veya karayolları ile direk 

bağlantısı olan yerlerde kurulan ve araçları ile seyahat 
edenlerin konaklamalarına mahsus araç koyma   yerleri 
bulunan tesislerdir. 

 
b. Bu yerler aşağıdaki bölümleri ihtiva edecektir. 
(1) Giriş 
(2) Dinlenme Salonu 
(3) Yatak odaları 
(4) Banyo, Tuvalet, el yıkama yeri 
(5) Depo 
(6) Otopark 
 
c. Giriş dinlenme salonu, yatak odaları, depo yerle 

rinin tabanı, tahta parke, mermer, mozayik. karosiman, 
karomozayik, marley muşamba veya benzen ile döşeli 
olacaktır. 

 
ç. Giriş yeri, danışma ve idare odasını ihtiva edecektir. 
 
d. Yatak odaları; Tek yataklarda 7 metre kare, çift 

yalaklarda 10 metre kare, 3 yataklarda 15 metre kare ola 
caktır. 3 yataklıdan fazla odalarda şahıs basma 5 metre 
kare ilave edilerek hesaplanacak her odanın cephesinde 
bir pencere bulunacaktır. 
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e. Her odada zil veya diyafon veya ışıklı çağırma 

lambası veya telefon ile termometre bulunacak yatak 
adedini ve ücret tarifelerini gösterir levhalar kolayca gö 
rülebilecek yerde asılı olacaktır. 

 
f. Yatak odalarında müşteri elbiselerini koymak 

için her müşteriye ayrı bölmeli kilitli gardrop bulunduru 
lacaktır. 

 
g. Karyola ve yalaklar müşterilerin rahatını temin 

edecek kadar rahat, yumuşak, sağlam olacaktır. Ot. sa 
man, kıtık ile doldurulmuş yatak kullanılmayacak ve bu 
lundurulmayacaktır. 

 
 
 
h, Karyolalar boyalı, nikelajlı veya cilalı, somyalar sağlam ve 

muntazam, somya olmaması halinde yaylı ya-lak bulunacaktır. Yatak 
ve yaşlık kılıfları, yorgan yüzleri beyaz veya açık renk, çarşaf ve 
örtüler beyaz renkte olacaktır. El, ayak ve banyo havlu takımları, 
yalak ve yasuk örtüleri ile yorgan çarşaflarının müşteri değiştikçe ve 
aynı müşteri için her hafta temizleri ile değiştirilecek ve çıkanlar 
kaynatılarak yıkanacak ve ütülenecektir. 

 
ı. Yalak odalarında müşteriler için. terlik, saç fırçası ve tarak 

bulundurulmayacaktır, (müşterinin talebi üzerine havlu yıkanarak 
temizlenebilecek cinsten terlik verilebilir.) 

 
i. Yatak odalarının pencerelerinde bir kalın bir ince (tül veya 

benzeri) perde bulundurulacaktır, 
 
j. Her odasında banyo bulunmayan motellerde umumi banyo 

bulundurulacaktır. 
 
k. Her katla en az 10 yatağa l tane isabet etmek üzere yeter 

miktarda tuvalet ve el yıkama yeri bulunacaktır. 
 
1. Banyo, tuvalet, el yıkama yerlerinin tabanı mermer, mozayik. 

karomozavik. karasimon ik döşeli olacak, duvarlar tabandan 1,5 
metre yüksekliğe kadar fayans, moayik.mermer. karomozayik. 
karosiman veya benzeri madde ile kaplanmış geri kalan kısımları ve 
tavanı badana edilmiş veya yağlı boya ile boyanmış olacaktır. 

 
m. Tuvalet, lavabo ve banyolar sifonlu mecraya, mecra 
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bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı olacaktır. 
 
n. Kata aiı umumi tuvalet yeri bir kenarı l metreden az 

olmamak üzere en az 1,5 metre kare olacaktır. El yıkama yerleri 
tuvaletlerden ayrılmış bulunacak buralarda ayna ve sabun 
bulundurulacaktır. 

 
o. Hu yerlerde kullanılmış yatak ve yalak takımlarının 

saklanmasına yarayan yeter büyüklükle depo bulundurulacaktır. 
 

ö. Kullanılmış yalak takımları depo dışında saklanmayacaktır. 
 
p. Motellerde yalak .sayısının 1/4 miktarında araç alabilecek 

otopark yeri bulundurulacaktır. 
 
 
 
 
r. içinde lokanta, çamaşırhane bulunan motellerin bu kısımları 

için yönetmeliğin bu gibi yerlere ait hükümleri uygulanır. 
 
s. Lokantası bulunmayan motellerde müşterilerin yemek 

pişirmesine mahsus mutfak malzemesi bulaşıkhane ve akar sıcak su 
tertibatı bulundurulacaktır, 

 
ş. Moteller merkezi ısıtma usulüne veya teknik şartlan olan 

sobalarla ısıtılacaktır. 
 
t. Bu gibi yerlerde ilk yardım maksadıyle içersinde koher, pensi, 

esmark band, pamuk, sargı bezi, tentürdiyot, oksijenli su, alkokj ve 
plastik enjektör (10'luk ve 5'lik) gibi ilacı ve aracı bulunan bir dolap 
bulundurulacaktır. 

 
u. Bu gibi yerlerde çöpler madeni veya plastik kapaklı çöp 

kutularında saklanacak, uzun süre beklemeye dayanıklı olmayan 
çöpler ise toprağa gömülecektir. 

 
ü. Bu gibi yerlerde çalışanlar 15 kıyafeti olarak beyaz ceket veya 

forma giyeceklerdir. 

PANSİYONLAR; 

 
Madde 40 - A: Pansiyonlar aşağıdaki hükümlere tabidir. 
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a. Pansiyon utun süreli kalacak şahıs veya ailelere 
oturma, yatma, pişirme, yeme ve temizlenme imkanlarını 
verebilecek şekilde, sıhhi tesisleri bulunan ve bu tesisleri 
şahıs veya ailelerin kullanmalarına tahsis edilen bina, dai 
re ve odalara denir. 

 
b. ilci odasında veya müstakil bölümünde banyo. 

 
tuvalet ve lavabo bulunmayan pansiyonlarda her kaita akar suyu 
bulunan en az 10 yatağa kadın ve erkeklere mahsus 2 adet düşücck 
şekilde hela. lavabo, ve banyo bulunacaktır. Banyoda akar sıcak su 
tertibatı ve elbise asmaya yarayan askı bulunacaktır. Bunların 
nitelikleri otellerdekinin aynı olacaktır. 
 
 
 
 
 
 

c. Bu yerlerde; içinde tezgah, bütangazı veya hava 
gazı ile çalışan ihtiyacı karşılayabilecek büyüklükte pişir 
me ocakları bulunan mutlak ile bulaşık yıkama tesisat ve 
tertibatı bulunacaktır. Bu yerlerin tabanı, ve tabandan 1,5 
metre yüksekliğe kadar olan kısımları mermer, mozayik, 
karomozayik, karosiman, fayans veya benzeri madde ile 
döşenmiş, diğer kısımları badana edilmiş veya yağlı boya 
ile boyanmış olacaktır. 

 
ç. Bu yerlerde çamaşır makinesi ve çamaşır kurulma yerleri 

bulunacaktır. 
 
d. Tabildot sistemi ile pansiyonerlerinin ihtiyacını 

karşılayan pansiyonlarda, aynca sağlık ve teknik şartlan 
haiz bir mutfak ile bulaşıkhane bulundurulacaktır. 

 
c. Tabildot sistemi bulunmayan pansiyonlarda her katta ihtiyacı 

karşılayacak genişlikte sağlık ve teknik şartlan haiz bulunan birer 
mutfak ile bulasıkhane bulundurulacaktır. 

 
f. Dinlenme salonu, yalak sayısının % 50'si oranın 

da oturma yerini ihtiva edecektir. (Bu yer tek olabildiği 
gibi müteaddit salonlara da ayrılabilir) 

 
g. Odalarda ihtiyacı karşılayacak sayıda askılık ve 

ya aynalı gardrop bulunacaktır. 
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h. Her odada termometre, zil veya diyafon veya ışıklı çağırma 

lambası veya telefon bulunacak ayrıca fiyat tarifesî ve yangın talimatı 
asılı bulunacaktır. 

 
1. Yatak odaları tek yataklarda 7 metre kare, çift yataklarda 10 

metre kare 3 yataklılarda 15 metre kare olacaktır. 3 yataklıdan fazla 
olanlarda şahıs basma 5 metre kare ilave edilerek hesaplanacak, her 
odanın cephesinde pencere bulunacaktır. 

 
i. Karyolalar boyalı ve nikelajlı, somyalar sağlam ve muntazam 

yatak ve yastık kılıfları, yorgan yüzleri beyaz açık renk çarşaf ve 
örtüler beyaz renkli olacaktır. Yatak ve yastık örtüleriyle yorgan 
çarşaflarının müşteri değiştikçe ve aynı müşteri için her hafta 
temizleriyle değiştirilecek ve çıkanlar kaynatılarak yıkanacak ve 
ütülenecektir. 

 
 
 
 
j. Yatak odalarının pencerelerinde bir kalın bir ince (tül veya 

benzeri) perde bulundurulacaktır. 

EV PANSİYONCULUĞU 
Madde 40 - B 
Tanımı: 
Ev pansiyonculuğu ev, apartman dairesi, köşk, villa, yalı v.b. 

müstakil konuların normal bir ev düzeni içinde pansiyon haline 
dönüştürülmesi ve gerek yerli ve gerekse yabancı turiste bir ücret 
karşılığı verilmesidir. 

EV PANSİYONLARINDA ARANACAK 
NİTELİKLER: 
A- Ev pansiyonları kagir binalarda olacaktır. Ancak kısmen 

veya tamamen ahşap bina ve tarihi yapılar yangına karşı daima 
koruyucu tedbir ve yetkililerden de izin almak şanı ile bu binaları ev 
pansiyonu olarak kullanabilirler. 

 
B- Yatak Odalarında: 
a) En az l, ençok 5 odalı konutlar ev pansiyonu 

olarak açılabilir. 
b) 6 m2'den küçük odalara yatak konulamaz. 
6-9 m2 arasındaki odalara l yalak. 
9-13 m2 arasındaki odalara 2 yatak, 
13 m2'den büyük odalara 3 yatak konulabilir. 
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c) Oda duvarları temiz boyalı veya kağıt kaplı ola 
cak, 

d)Pencerelerde kalın güneşlik ve ince tül perde 
bulunacak. 

e) Dolap veya küçük gardrop bulunacak, 
f) Gece lambası bulunacak, 
g) Oda zemini uygun malzeme ile kaplı olacaktır. 
 
C- Salonda: 
a) Yemek masası ve sandalyeleri bulunacak, 
b) Televizyon ve radyo bulunacak. 
c) Oturma grubu veya grupları oluşturulacak, 
d) Pencerelerde kalın güneşlik ve ince tül perde 

bulunacak, 
e) Zemini halı veya benzeri uygun malzeme ile dö 

şenecektir. 
 
D- Evin banyo ve helasında: 
a) Bir alafranga hela ve tesisatı, 
b) Bir fayans lavabo ve batarya tesisatı, 
c) Duş takımı, duş teknesi veya küveti, duş perde 

si. 
d) Etajer ayna, traş prizi, 
e) Su ısıtıcısı (termosifon veya şofben), 
f) Çamaşır makinası bulunacaktır. 
 
E- Mutfakta. 
a) Buzdolabı, 
b) En az iki gözü olan ocak, 
c) Yemek ve kahvaltı için gerekli techizat buluna 

caktır. 
 
F- Hol - Antre veya koridorda: 
a) Telefon, 
b) Ecza dolabı, 
c) 6 kg'lık yangın söndürme cihazı, 
d) Ütü ve ütü masası, 
e) Kapaklı çöp kabı bulunacaktır. 
O Belediye ruhsatı, Dernek tasdikli tarife, yangın talimatı, acil 

telefon numaralan çerçeveli olarak kolaylıkla görülebilecek şekilde 
asılacaktır. 

g) Belediye denetimi için teftiş tefleri bulunacaktır. 
 
G-Çalışma Düzeni: 
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Ev Pansiyonları müstakil olarak müşteriye teslim edilebileceği 
gibi, pansiyon sahihi tarafından yemek imkanıda sağlandığı takdirde 
ev-kahvaltı, tam pansiyon şeklinde de çalıştırılabilir, 

 
H- Açma ve işletme: 
Ev pansiyonculuğu açılabilmesi ve işletilebilmesi için; 
a) Mahalli mülki amirlikten açış izin belgesi, 
h) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden bu iş için kayıt belgesi. 
c) Otelciler derneğinden kayıt belgesi, 
d) Apartman dairesi olması halinde diğer kat malik 

ve kiracıları muvafakatinin alındığına ilişkin noter tasdik 
li belge, 

e) Yukarıdaki istek ve belgeler tamamlanarak bele 
diyeden işletme ruhsatı alınması zorunludur. 

 

 

 

 
FASIL - 5 

Halkın Taranıp Temizlenmesine Mahsus Yerler Müşterek 
Hükümler 

Madde 41-Halkın taranıp temizlenmesine mahsus yerler 
aşağıdaki hükümlere tabidir. 

a. Bu yerlerin kullanılan sulan mecra olan yerlerde 
mecraya, mecra olmayan yerlerde şahit veya septik çukurlara 
akıtılacaktır. 

b. Bu yerlerde genel temizlik, müşterilerin bulunmadığı 
zamanlarda sağlığa zarar vermeyecek teknik usul 
lerle yapılacaktır. 

 
c. Bu yerlerde luzumu kadar çöp kapı, izmarit kutuları ve 

temizlik malzemesi bulundurulacaktır. 
 
ç. Bu yerlerde kullanılan havlu, örtü v.s. gibi eşyaların parazit ve 

manlar gibi haftalık yapan parazitle bulaştığı şüphesi halinde Belediye 
hekimlerinin göstereceği lüzum üzerine Belediye Teşhishanesinde 
teşhis etmek zorundadır. 
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Halkın Taranıp Temizlenmesine Mahsus İş Yerleri ve 
Uyacakları Emir ve Yasaklar 
 ÖzelHükümler 

ERKEK BERBERLERİ 
Madde 42 - Erkek berberleri aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Ru yerler en az 8 rneire kare alanında olacak ve 

tabam mermer, mozayik, karomozayik. karosiman, mu- 
şamha veya benzeri ile döşeli olacak ve tabanda bir ucu 
mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çu 
kurlara bağlı ızgaralı sifonlu delik bulunacaktır. 

 
b. Tabandan itibaren duvarları 1,5 metreye kadar 

olan kısımları fayans, mermer veya sudan müteessir ol 
mayan parlak yüzlü malzeme ile kaplı bulunacak, diğer 
kısımlar ve tavan badana edilmiş veya yağlı boya ile bo 
yanmış olacaktır. 

 
c. Masaların üzerleri mermer, fayans, cam, formika 

veya benzeri ile döşeli olacaktır, 
 
ç. Berber dükkanlarında başka bir san'at icra edilmeyecek 

lavanta, kolanya. pudra, sabun gibi tuvalet eşya sından başka bir şey 
satılmayacak başka işlerin yürütûldüğü dükkanlarda berberlik 
yapılmayacaktır. 

 
d. Dükkanların sokak tarafındaki yüzü camekan İle 

örtülü olacak ve uaş olunan kısmın dışarıdan görülmeme- 
Sİ için gerekli yüksekliğe kadar tül perde veya benzeri bir 
önü ile örtülü bulundurulacaktır 

 
e. Bu yerlerde işler vaziyette aspiratör bulunduru 

lacaktır, 
 
f. Her türlü levazım gayet temiz, havlular. Örtüler 

ve benzerleri beyaz, renkte olacak ve bir defa kullanıldıktan sonra 
kaynatılıp, yıkanıp. ütülenecektir. 

 
g. Bütün traş ve tuvalet malzemesi ve aletleri daima kapalı 

kaplarda veya canı dolaplarda bulundurulacak, pudralar her müşteriye 
ayrı pamuk parçası veya hususi surette yapılmış kağıt pudriyer ile 
sürülecek ve kullanılmış kağıt ve pamuk derhal çöp kutusuna 
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atılacaktır. 
 
h. Traş ederken ustura üzerine biriken kıl ve sabun parçalanı 

hususi, ince yazısız ve evvelce kullanılmamış kağıtlarla 
temizlenecektir. Bu maksatla lastik küvet ve benzerleri kullanıl 
mayacaktır, 

 
ı. Ustura, makas makina gibi şeyier ya özel kuru hararet 

fırınlarında veya her Iraktan evvel ve kayışa vurduktan sonra ya 
alevden geçirmek yahut % 3,4 likrol veya lysol veya yeter yoğunlukta 
antiseptik mamullerden birine batırılarak temizlenecektir. Tahta saplı 
ustura kullanılmayacaktır. Tarak ve fırçalar kırık, dökük olmayacak 
ve sık sık sabunlu sularla yıkanacaktır. Bu suretle temizlenen vır 
yıkanan aletler daimi formol buharı çıkaran kapalı cihazlarda 
muhafaza edilecektir. 

Ayrıca bu aletler 44'ncü maddenin g fıkrasında belirtilen oranlar 
dahilinde hipokrolitle dezenfekte edilecektir. 

(AiDS hastalığına karşı koruyucu tedbir olarak ilave edilmiştir.) 
 
 
 
 
i. Tras olurken müşterilerin kollukta baslarını dayadıkları yer 

her defasında temiz bir kağıt veya bu maksat için yapılmış ufak 
ölçüde beyaz teiniz bir bezle örtülecektir. 

 
j. Berberlerde cilt buruşukluğu düzeltilmeyecek, kıl 

çıkartılmayacak, cilt arızalan izalesi için elektrikli cihaz 
kullanılmayacaktır. 

 
k. Burada çalınanlar uzun ve beyaz renkte iş gömleği 

giyeceklerdir. 
 
l. Gezici berberlik yasaktır. 
 
m. Bu yerlerlerde çalışanların, bu işi yapabileceklerine dair 

ehliyetnameler bulunacak ve müesseselerde asılı olacaktır. 

KADIN BERBERLERİ VE GÜZELLİK 
ENSTİTÜLERİ 
 
Madde 43- Kadın berberleri ve güzellik enstitüleri aşağıdaki 

hükümlere tabidir. 
a. Bu yerlerde saç kesme ve düzeltme yeri cnaz 12 

metre kare olacak ve kullanılacak alet ve cihazların, tek 
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nik nitelikleri ile kıvırma ve boyama için kullanılacak 
kimyasal maddelerin formülleri Belediyenin müsaade ve 
denetimine tabi olup, bunlar müşterilere zarar vermeye 
cek surette sağlık ve teknik esaslara uygun olarak tatbik 
edilecektir. 

 
b. Bu yerlerin camekanları dışarıdan görülmeyecek 

şekilde tül perde veya benzeri ile kapatılacaktır. 
 
c. Bu yerler sağlık şartlarına uygun teknik araçlarla 

havalandırılacak tır, 
 
ç. Kadın berberlerinde diğer hususlarda; erkek berberlerindeki 

hükümler aynen uygulanacaktır. 
 
d Bu yerlerde çalışanlar temiz iş gömleği giyeceklerdir. 

{Laboratuarda boyanın hazırlanamsında renkli Önlük giyilebilir.) 
 
e. Bu yerlerde boya v.s. hazırlanmasına mahsus sa 

bit tezgahlı bir bölme bulunacaktır. Bu bölmenin tabanı 
yıkanabilir bir madde ile döşenmiş olacaktır. 

 
 

 f.Bu gibi yerler bir kısmı bekleme yeri halinde ayrılmış 
olacaktır. 

 
g. Bu yerlerde sağlık şanlarına uygun yeteri kadar W.C. ve 

lavabo bulunacaktır. 
 
h. Bu yerlerde çalışanların, hu işi yapabileceklerine dair 

ehliyetnameleri bulunacak ve müessesede asılı olacaktır. 

HAMAMLAR, DUŞLU BANYOLAR ve SAUNALAR: 

 
Madde 44- Hamamlar, duşlu banyolar ve saunalar aşağıdaki 

hükümlere tabidir. 
 
a. Bu yerlerin dışa açılan kapıları iç içe çift olacak 

ve her iki tarafa açılacaktır. 
 
b. Müşterilerin soyunup giyinme yerleri ikamet 

gahla ayrılmış olacak ve uygun yerlerinde bir termometre 
İle yıkanma ve duş tarifelerini gösterir bir levha camlı 
çerçeve ile asılı bulundurulacaktır. 
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c. Soyunma ve giyinme yerlerinde ve hamam içer 

sinde kullanılacak terlikler, (plastik cinsinden) ve nalınlar 
temiz olacaktır. 

 
ç. Ahşap döşeli kısımların tabanı kolay yıkanır ve temizle 

nebilen cinsten muşamba, plastik ve benzeri gibi maddelerle kaplı 
bulunacaktır. 

 
d. Yeni ruhsat alacak hamam, duşlu banyo, sauna 

larda soyunup giyinme yerleri merkezi ısıtma usuliyle ısı 
tılacak, buralarda ısı 20 derecenin altına düşürülmeyecek- 
ür. 

e. Bu yerlerin soyunma ve yıkanma yerlerindeki 
camlar ve çerçeveler sağlam ve muntazam olacaktır. 

 
f. Bu gibi yerlerin içi daima acık renk badanalı bu 

lunacaktır. 
 
 
 
 
 

g. Takımlar mutlaka her müşteri için temizleriyle 
değiştirilecek ve kullanılmış olanlar sabunlu, sodalı suyla yıkanıp 
kuruduktan sonra ütülenecekti r, 

Yıkanma sırasında dezenfektan olarak Hipoklorit 
kullanılacaktır. Yıkama suyuna hipoklorit, saf olduğu takdirde 1/300 
oranında katılacaktır. Piyasada kullanılan ve çamaşır suyu diye anılan 
takriben içinde % 20 oranında hipoklorit bulunan mahlut kullanıldığı 
takdirde bu oran 1/60 olacaktır. 

 
h. Kirli yıpranmış, yırtılmış takımlar kullanılmayacaktır, 
 
ı. Yıkanma yerleri ile tuvaletlerin tabanı mermer, mozayik veya 

karomozayikle döşeli olacak ve tabanın uygun yerlerinde mecraya, 
mecra bulunmayan yerlerde sahil ve septik çukurlara bağlı ızgaralı ve 
sifonlu delikler bulunacak ve kullanılmış sular muntazam kanallarla 
hu-deliklere akıtılacaktır. 

 
i. Yıkanma yerlerinin ve tuvaletlerin tabandan iıi-haren 

duvarları 1.5 metre yüksekliğe kadar olan tasımlan mermer, fayans, 
mozayik veya karomozayik ile döşeli olacaktır. 

 
j. Yıkanma yerlerinin tuvaletlerin tabanları ve duvarları ile 
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kumalar yıkanarak daima temiz tutulacaktır. 
Yıkama ameliyesi için kullanılacak sulara 44'üncü maddenin g 

fıkrasındaki oranlar dahilinde hipoklorit katılacaktır. 
 
k.Hamamlarda duş tertibatı olan enaz iki oda bulundurulacaktır. 
 
l. Hususi temizleme aletleri kullanıldıktan sonra kaynatılacak 

veya alevden geçirilerek ve % 2 Lysol mamulüne batırılacaktır. Tahta 
saplı usturalar kullanılmayacaktır. 

Bu aletlerin temizliği için alet ve edevatlar g fıkrasındaki oranlar 
dahilinde ayrıca dezenfekte edilecektir. 

 
m. Bu yerlerde kan alınmayacak, sülük tatbik edilmeyecek ve 

benzeri hareketler yapılmayacaktır. 
 
n. hu yerlerde kirli ve temiz takımlar açıkla bulun-durulmayıp 

ayrı ayrı ve kapalı dolaplar içerisinde muhafaza edilecektir. 
 
o. Buralarda ilk yardım dolabı bulunacaktır. (Plajlara ait 

listedeki H harfi ile işaretli olan) 
 
 
 
ö. Buralarda kahve ve çay ocağı bulunduğu takdirde, çay ocağı 

hakkındaki hükümler aranacaktır. 
 
p. Buralarda berber bulunduğu takdirde erkek berberleri 

hakkındaki hükümlere tabidir. 

PLAJLAR: 

Madde 45- Plajlar aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Plajların 10 metreye kadar sahil kısmı çakılsız 

ve kum olacak ve suyun derinliği en az 25 metre uzaklığa 
kadar en çok 1,5 metreyi geçmeyecektir. Bu derinlikten 
fazla olan kısmına birbirinden 20 metre aralıkla tesbit 
edilmiş kırmızı küçük şamandıralar konulacaktır. Sahille 
şamandıralar arasındaki yüzme sahasının tabanı kaya, yo 
sun ve midyelerden temizlenmiş ve mümkün ise kum 
kaplı olacaktır. 

 
b. Plaj sahası içinde sandal veya motorla gezilme- 

yecektir. 
 
c. Bu yerlerin kara kısmında tatlı ve temiz su akan 



 71

yeter miktarda duş ile el yıkama muslukları ve sağlık 
Şartlarına uygun yapılmış her 200 kişiye l erkek l kadın W.C si ile 2 
pisuvar bulunacaktır. Tuvalet ve el yıkama murıda kullanılan sular 
sifonla mecraya veya mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik 
çukurlara bağlanmış olacaktır. 

 
ç. Duşların sulan denize akıtılmayacaktır. 
 
d. Plajların kumsal kısmına konulacak kumlar iyice yıkanmış, 

taranmış topraklan an olacak ve üzerlerinde çöpler, yemek artıkları 
bulunmayacak, cam, çivi gibi kesici ve delici maddelerden tamamen 
temizlenmiş olacaktır. 

 
c. Müşterilerin beraberinde getirdikleri köpek, kedi gibi 

hayvanlar plaja alınmayacaktır. 
 
f. Plajlarda kira ile mayo ve havlu gibi eşyalar ve 

rilmeyecektir, 
 
 
 
 
 
g. Plaj gardroplarına alınacak müşteri sayısı kabine 

müfterisinin 1/4'iinden çok olmayacak, plajdaki soyunma 
yerlerine fazJa müşteri alınmayacaktır, Plajın kırmızı şa 
mandıralarla sınırlandırılmış yüzme sahası içinde herhan 
gi bir yerden denize aranmayacaktır. 

 
h. Plaj isletenler plajlarında daimi ve her zaman yardıma hazır 

bir tabip ile motorlu ve kürekli bir sandal, bir yüzücü ve iki imdatcı 
bulundurulacaktır 

 
ı. Plajların uygun bir yerine yeler genişlikte, kapısı üzerinde (ilk 

sıhhi imdat odası) yazılı bir oda bulunacak-ve bu odada ekli listede 
yazılı araç, sıhhi levazım, aletler ve imdatçılar bulundurulacaktır. Bu 
oda kiraya verilmeyecektir. 

 
i. imdatçılar beyaz tahliye simidi işaretli kırmızı fanila 

giyeceklerdir. 
 
j. Kuyulu girdaplı ve emniyet tertibatı alınmamış 

yerlerde,kanalizasyon ağızlarında ve Belediyece temiz olmadığı tespit 
ve ilan edilen yerlerde denize girilmeyecektir. 

 



k. Plajlarda gişe, müdürlük (idare) odası bulunacak, teftiş 
defteri ve sağlık muayene cüzdanları, ruhsatname v.s. kontrola lahi 
evrak burada saklanacak ve her istekte gösterilecektir. 

 
m. Kabineler kagir, tabanları şaplı beton veya benzeri ile döşeli 

olacak, kabineler arasında delik, aralık v.s. olmayacak, kabineler açık 
renk badana İle badanalanmış veya boyanmış olacaktır.kabinelerde 
soyunanların eşyalarını asmaya yeler sayıda askı veya tertibat 
bulunacaktır. Kabine alanı en az. l metre kare olacak ve kabinden 
faydalanma alanı şahıs başına 0,75 metre kare yer düşecek şekilde 
hesaplanacaktır. Kabine kapıları yerden 20 cm. lik kısmı açık olmak 
üzere yapılacaktır. 

 
n. Plajda büfe veya lokanta bulunduğu takdirde büfe ve 

lokantalar hakkındaki hükümlere tabidir. 

YÜZME HAVUZLARI: 

Madde 46- Yüzme havuzlan aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a ve b fıkralarındaki klor miktarlarının mütehassıs-larca 

belirlenme si, 
 
 
a. Yüzme havuzlarının, suyu ister denizden isterse 

şehir şebekesinden temin edilsin, otomatik cihazlarla klor 
lanmadan halkın istifadesine sunulması yasaktır. 

 
b. Havuz her hafta suyu boşaltılıp klorlu su ile ve 

fırça ile yıkanıp temizlenecektir. 
 
c. Buralar bina nitelikleri ve diğer hususlarda plaj 

hükümlerine tabidir. Ancak taban kum olmadığı için bu husustaki 
hüküm İle, dinlenme için kum sahası olmayanlarda buna ait 
hükümler aranmaz, 

ç. Buralarda yeteri kadar W.C. ve lavabo bulunacaktır. 
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FASIL - 6 
Halkın Eğlenmesine Mahsus Yerler  
Müşterek Hükümler 

Madde 47- eğlenmesine mahsus yerler aşağıdaki hükümlere 
tabidir. 

a. Bu yerlerde kullanılan sular, mecra olan yerlerde 
mecraya, mecra olmayan yerlerde sabit veya septik çu 
kurlara akıtılacaktır. 

 
b. Bu yerlerde genel tcmi7.Uk, müşterilerin bulun 

madığı samanlarda elektrikle çalışan temizlik araçları ile 
yapılacaktır. 

 
c. Bu yerlerde yeteri kadar çöp kapı. i/mariı kutu 

ları ve temizlik malzemesi bulundurulacaktır. 
 
ç. Yatılı okul, hastahane. garaj, müze ve mabetler bitişiğinde 

altında ve üstünde parlayıcı, patlayıcı madde yapan depo veya bu 
maddelerin çalışan iş yerleri tesis edilemez. 
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. 
d. Ayrı bir çıkış kapısı bulunmayan bodrum katla 

rında bu fasılda bulunan eğlence yerleri inşaa ve tesis edi 
lemez. 

c, Bu yerlerde müşterilerinin istifadesine sunulan W.C.'ler 
ücretsiz olup. bu hususu belirtir yazılar asılacaktır. 

KAPALI SİNEMALAR VE TİYATROLAR: 

 
Madde 48 - Kapalı sinemalar ve tiyatrolar aşağıdaki hükümlere 

tabidir, 
a. Bu yerler kagir binalarda olacak ve her kısmın tabanı mermer, 

mozayik veya karosiman döşeli ve merdivenleri beton veya mozayik 
olacaktır. 
 

b. Salon, loca ve balkonlarla dinlenme yerlerinin (abanı beton 
üzerine parke, linolyum ve benzeri olabilir. 

 
c. Parter ile balkon ve balkon ile bir diğer balkon 

arası en az 3 metre, üst balkon anfısi arkasından tavana 
en az 3 metre olacaktır. 

 
 
ç. Projeksiyon alt hüzmesi anfi döşemesine 2,5 metreden 

fazla yaklaşmayacatır. 
 
d. Parter ve balkonların on sıralarının perde ile ara 

sı en az 5 metre olmak üzere, pende uzun kenarının 5/6'sı 
kadar olacaktır. 

 
e. Bodrumların salon ve koridor ve merdivenlerle 

ve keza dışa çıkış kapılan ile asla irtibatı bulunmayacak 
tır. Ancak fenni şanları haiz sığınaklar bu kayıt dışında 
dır. 

 
f. Sinemalarda koltuk genişliği en az 50 cm, ve iki sıra arası en 

az 90 cm. olacaktır. 
 
g. Sıralar en çok 20 kişilik olacak ve salon ortasında sahneye 

dik en az 1.5 metrelik bir geçiş yolu bırakılacaktır. 
 
h. Sıralar ile duvar arasında 1,5 metre aralık bulunacak, ayrıca 

her çıkış kapısı karşısına gelecek şekilde salonu enine kesen en az 1,5 
metre genişliğinde geçiş yolları bırakılacaktır. Balkonlardaki ön 
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sıralar ile korkuluk arasındaki boş mesafe en az 1,5 metre olacaktır. 
 
ı. Koridorlar balkonlar ile parterin en az iki tarafında ve bunlarla 

aynı seviyede olacak ve genişlikleri parter ve keza balkonların 
alabileceği seyirci sayısına göre her 500 kişiye kadar eıı az 2'ser metre 
olacak ve 500'den fazla her 250 kişi için koridor genişliklerine en az 
yarımşar metre ilave edilecektir, koridorlar parter ve balkonlardan 
duvarla tamamen ayrı olacak ve her koridor ayrı ayrı olarak doğrudan 
doğruya çıkış kapılarına açılacaktır. Parteri doğrudan doğruya sokağa 
açılan sinemalarda parter için sokak tarafında koridor bulunmasına 
lüzum yoktur. 

 
i. Koridorlar basamaksız olacak ve koridorlarla merdivenlerde 

serbestçe girişi bozacak çıkıntılı ve girintili engeller bulunmayacaktır. 
İnşaat bakımından koridorların basamaksız yapılmasına imkan 
olmayan yerlerde iyici ışıklanma kaydı ile bir koridor üzerine normal 
ölçüde bir veya iki basamak bulunabilir. 

 
j. Parterin içinde gezinti yerinde basamak olmayacak ve eğimi % 

10 oranını geçmeyecektir. Balkonlarda basamakların yüksekliği en az 
5 cm. olacaktır. 

 
 
 
 
l. Balkonlarda ve keza parterden koridora açılan kapılar eşiksiz 

olacak ve koridora doğru açılmayacaktır. Açıldığı takdirde koridorun 
genişliğini daraltıp geçişe engel olunmayacak şekilde olacaktır. Yine 
bu kapılar seyirci sayısına uygun adet ve büyüklükte olacak ve 
bulunduğu duvarın uzunluğu ile orantılı şekilde bölünmüş bulu-
nacaktır. Dışa çıkış kapıları eşiksiz ve dışarıya doğru açılır olacaktır. 
Bütün kapılar açıldıklarında otomatik bir yay ile tesbit edilecektir. 
Sinemada halk varken kapılar herhangi bir şekilde kilitli veya sürgülü 
bulunmayacaktır. 

 
m. Sinemalarda giriş ve dışa çıkış kapılan ayrı ayrı olacaktır. 

Dışa çıkış kapıları en az ikişer metre genişliğinde olmak üzere; 
(1) Seyirci sayısı 500 kişiye kadar olanlarda 2, 
(2) Seyirci sayısı 1000 kişiye kadar olanlarda 4, 
(3) Seyirci sayısı 1000'den 2000'e kadar 

olanlarda 6. 
(4) Seyirci sayısı 2000'den yukarı olanlarda 

bu miktara birer kapı ilave edilecektir. 
 

Balkonlarda ve keza parterden koridora açılan kapı adet ve 
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genişliği istiab haddine göre aynı oranda artacaktır. Çıkış Kapılarının 
üstü tehlike ışığı ile aydınlatılacak ve hiçbir surette 
kilitlenmeyecektir. 

n. İstiab haddi binden fazla olan sinemaların dışa çıkış kapılan 
iki sokağa açılmış bulunacak, çıkış kapıları en az 6 metrelik sokaklara 
açılmış bulunacaktır. Sinema salonu ensiz fakat uzun olduğu ve uzun 
kenarı geniş bir cadde üzerinde bulunduğu takdirde ölçü ve miktar 
oranı aynı kalmak üzere dışa çıkış kapılan bu caddeye açılabilir. 
Koridor ve merdivenlere ait hükümler saklıdır. 

 
o. Sinemanın bulunduğu bina içinde tiyatro, lokanta, bar, 

kahvehane veya ikinci bir sinema v.s. gibi umumun toplandığı yerler 
bulunduğu takdirde her birinin dışarıya çıkış kapıları ayrı olacaktır. 

 
ö. Sinema makinasını idare eden ve işletenler Belediyeden 

ehliyetname alacaklardır. Sinema makinesi çalış-ğı müddetçe makinist 
makine başından hiçbir vesile ve hatla film sarmak için dahi 
ayrılmayacaktır. Sinema makinelerini idare edenlerin 18 yaşını ikmal 
etmiş olmaları ve Bayındırlık Bakanlığının 3 'ncü sınıf elektrik 
tesisatçı ehliyetini haiz olmaları şarttır, bu şahıslar sinema maki-
sinden sorumlu oldukları gibi sinemanın bütün elektrik tesisatının 
bakımından da sorumludurlar. 

 
 
 
 
p. Makinistin makine dairesine girip çıkmasına mahsus 

geçitte bir merdiven var ise, merdiven 0.75 metreden, basamakları 
0.25 metreden dar ve 2 basamak arası yüksekliği de 0.20 metreden 
fazla olamaz. Merdiven yanmaz malzemeden yapılır. Makine dairesi 
ile merdiven arasında en az 0.75 metre bir sahanlık bulunacaktır, 

 
r. Makine dairesinden sorumlu müdür odasına ve sorumlu 

müdür odasından makine dairesine karşılıklı kuvvetli çalar birer 
tehlike zili telefon irtibatı bulunacaktır. 

 
s. Makine dairesinde ancak o gün gösterilecek filmler 

bulundurulacak ve bu makine üzerinde bulunan filmden gayrisi 
makineden en az l metre yükseklikte; bulunan hususi bir dolap içine 
konacaktır. Film muhafazasına mahsus olan bu dolap sert ağaçtan 
yapılmış ve her bir tek film alabilecek büyüklükte dikey bölmeli 
gözlerle ayrılmış olacak ve bu dolap her tarafı demir ve kapaklı bir 
muhafaza içinde bulundurulacaktır. 

 
ş. Makine dairesinde film yapıştırmaya mahsus eczadan 30 
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gramdan fazlası bulundurulmayacaktır. 
 
t. Film muhafazasına mahsus ve film sarma cihazının bulunduğu 

oda ile makine dairesinin arasındaki duvarda pencere bulunmayacak 
ancak demir kapı ile irtibat sağlanacaktır. 

 
u. Sinema makinesinin mesnedi yanmaz, maddeden yapılmış 

olacak ve kullanılmış kömürleri koymaya mahsus ve kapağı kendi 
kendine kapalı demir muhafazasının içinde bir tabaka kum 
bulunacaktır. Makine lambası aralarında 2,5 cm. mesafe olan ve içi 
aspesti veya buna benzer ateşten yanmaz bir maddeyi havi bulunan iki 
katlı bir muhafaza içinde bulunacaktır. 

 
ü. Bu dairede ancak film sarmak için lazımı cihazlar 

bulundurulacak ve hepsi yanmaz, maddeden yapılmış olacaktır 
 

 v. Makine dairesinde yangın söndürmek için yapılacak adi ve 
otomatik tertibat ve tesisat ile bulundurulacak söndürücü cihazların 
tayin ve teshilini itfaiye Müdürlü Sinema makinesini idare eden. 
işleten ve sinema müstahdemi olan bir makinist muavininden gayrisi 
makine dairesine girmeyecek ve makine dairesinde ateş ve parlayıcı 
maddeden her hangi biri bulundurulmayacaktır. Bu husus kapının iç ve 
dış tarafına asılacak birer levha ile gösterilecektir. 
 
 
 
 

z. Projeksiyon odalarında her makine için İki delik bulunması ve 
bu delikten birisinin gözetlemeye, diğerinin projeksiyona ayrılması 
mecburidir. Bu deliklerden belli ölçü ve yapılış tardında kapaklan 
bulunacak ve bu kapaklar tehlike anında kendiliğinden birden bire 
kapanabilecek tertibatı ihtiva edecektir. 

aa. Projeksiyon odalarında bulunacak bütün eşya 
nın yanmaz cinsten olması mecburidir. 

 
ab. Projeksiyon odalarında havalandırma tertibatı 

bulundurulmayacaktır. 
 
ac. Filmlerin silinmesi, parlatılması, tamir ve sarma işleri 

sipringler tesisatı bulunan projeksiyon odalarında yapılabilir. 
 
aç. Projeksiyon odasından sorumlu müdür odasına ve sorumlu 

müdür odasından projeksiyon odasına karşılıklı ve kuvvetli çalar birer 
tehlike zili bulunacaktır. 
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ad. Projeksiyon odasında o gün gösterilecek film 
ler bulunacak ve makinede bulunan filmden gayrisi maki 
neden en az bir metre uzaklıkta bulunan özel bir dolap 
içine konulacaktır. Bu dolap ateşe mukavim bir madde 
den yapılmış ve her biri film alabilecek büyüklükte ve di 
key bölmeli gözlerle ayrılmış olacaktır 

 
ae. Projeksiyon odasında film yapıştırmaya mahsus 

eczadan 30 gramdan fazla bulundurulamaz. 
 
af. Amme sektörüne dahil veya özel müesseselerde 

bulunan ücrete tabi olan kapalı ve açık eğlence yerlerinin projeksiyon 
odaları da bu hükümlere tabidir. 

 
ag. Film (reklam v.s. filmler dahil) başladıktan sonra sinema 

salonuna müşteri alınamaz 
 
ah. Boş yerlerin veya yolların ayakla durarak, sandalye koyarak 

İşgali yapılmayacaktır. 
 
aı. Sinema biletleri yalnız sinema gişesinde satılır bunun dışında 

bilet satmak ve sattırmak yasaktır. 
 
 
 
 
 

 
ai. Her sinema ve tiyatroların kanuni ehliyeti haiz  bir veya 

yeleri kadar sorumlu müdürü olması ve sinema halka açık olduğu 
müddetçe sorumlu müdürün sinemada bulunması mecburidir. 
Sorumlu müdür bulunmadan sinema gösterilmeyecektir. Ancak 
sorumlu müdür bulunan sinemalarda sorumlu müdür mazeret 
sebebiyle sinemada bulunmayacak olursa sinemayı idare eden veya 
işletenle onun yerine aynı yetki ile başka birini tayin ve ikame 
edeceklerdir. 

 
aj. Bu yerlerde oyun icabı acık ateş bulundurulması veya ateşli 

oyunlar gösterilebilmesi için, yangın vukuuna mani tedbirleri almağa 
müessese müdürleri mecburdurlar. 

 
ak. Bu yerlerde yangın anında duman ve yanıcı gazların dışarı 

çıkmasını temin edecek duman ve sıcaklık vantilasyonu yapılması 
mecburidir. 
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al, Her ne sebep ve surette olursa olsun açıkta film 
bulundurulmayacak ve makara kapağı açık olarak film 
çevrilmeyecektir. 

 
am. Bu yerlerde seansların devam etliği müddetçe, müessesede 

mevcut yangın söndürme alel ve araçların kutlanmağa muktedir ve 
itfaiye müdürlüğünden verilecek ehliyetnameyi haiz resmi elbiseli bir 
veya yeteri kadar itfaiye memuru bulundurulması mecburidir, (kıyafet 
itfaiye müdürlüğünce tayin edilecektir.) 

 
an. Sinemalardan gayri açık ve kapalı diğer yerlerde sellüloit 

(yanan film) gösterilmesi Belediyenin müsaadesine bağladır. Bu 
yerlerde itfaiye Müdürlüğünce lüzum gösterilecek (yangına karşı) 
koruyucu tedbirler alınması mecburidir. 

 
ao. Alabileceği seyirci adedine göre bu yerlerde birer gardrop 

bulunacak, bunlar koridor üzerinde bulunduğu takdirde koridorların 
genişliğini daraltmayacak şekilde olacaktır. 

 
aö. Buralarda büfe bulunduğu takdirde bu yerler yönetmeliklerin 

büfelere ait hükümlerine uygun olacaktır. Ancak bu yerlerde hazırlama, 
ısıtma ve pişirme işleri için elektrik ocakları kullanılacaktır. Bu yerler 
koridor üzerinde bulunduğu takdirde koridorların genişliğini daraltma-
yacak şekilde olacaktır. 

 
ap. Sinemalar merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılacak. 
 
 
 
ar. Sinemalarda uygun bir yerde ilk sıhhi imdat çantası 

bulundurulacaktır. 
 
as. Sinemalarda salon, loca, balkon ve koridorlarla gardrop ve 

makina dairesinde sigara içilmeyecek ve içirilmeyecektir. Bu yasağı 
İfade eden levhalar bu kısımlara ayrı ayrı asılacaktır. 

 
as. Bu yerlerde girişleri ayrı sihhi ve fenni şartlara uygun seyirci 

sayısına göre her iki yüz, koltuk için biri kadın biri erkeklere ait W.C. 
bulunacak, erkekler için ayrıca W.C. adedinin iki misli sayıda pisuvar 
bulunacaktır. 

 
at. 12 yaşından aşağı çocuklar sinemalara sokulmayacak ve 

kabul edilmeyecektir. Ancak 6 yaşından 12 yaşına kadar olanlar 
gündüzleri eğitimle ilgili veya özel nitelikte film gösteren sinemalara 
girebilir. 
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au. Arka arkaya birden fazla esas flim gösteren sinemalarda her 

biten esas filmin sonunda 10 dakika ara verilecektir. Kondisyone 
havalandırma tertibatı olmayan sinemalarda bu ara 15 dakika 
olacaktır. Tek film gösterilen sinemalarda keza filmin yarısında 10 
dakika ara verilecektir. Sağlık bakımından zaruri olan bu aralarda rek-
lam filmi dahil hiçbir film (gelecek program vs) gösterilemez. 
Sinemalar gösterdikleri filme ait şanstır belgesinin bir surelini, filmin 
gösterildiği sürece müdürlük odasında muhafaza edecekler ve her 
talepte göstereceklerdir. 

 
aü. Buraları işletenler sinemanın her tarafım daima temiz, 

bulundurulacaklardır. Temizlik süpürge usulü ile değil toz 
kaldırmadan fenni surette seyirci bulunmadığı zamanlarda 
yapılacaktır. Ve seyirci girmeden evvel bitirilmiş olacaktır. 
Belediyece yaptırılan dezenfeksiyondan başka, müşterilerin 
değdikleri yerler her gün antiseptik madde ile temizlenecek ve 
sinemalarda daima olarak pülverizatör bulundurulacaktır. 

 
av. Sinema işletenler sinemanın parter, balkon, loca, koridor, 

merdiven, giriş ve çıkış kapılarını oturulacak yerleri n durumu ile geçil 
yerlerini, tehlike aydınlatma ve yangın söndürme havalandırma ve 
ısıtma donatımı ile, makine dairesinin ve serbest şehir telefonu ile ilk 
sağlık yardım çantasının bulunduğu yerleri ve yine müşterilere ait 
mevkileri ve bu mevkilere düşen sıra veya kollukların dağıtım seklini 
ve adedini gösteren belli ölçekli 4 nüsha planı Belediyeye tasdik 
ettirecekler ve tasdikli planın bir adedini, müdür odasına ve Belediyece 
tasdikli tarifeyi bilet satılan yerlerin yanına ve kolayca görülebilecek 
uygun bir yerinde camlı çerçeveler içinde asılı olarak bulundura-
caklardır. Projeler Teknik Talimatnameye uygun olarak 
hazırlanacaktır, 

ay. Seyirciler dinlenme yerlerinden parasız istifade ederler. 
Buralarda seyirciler hiçbir şey yemeğe, içmeğe icbar edilemez, Fuaye, 
sinemanın seyirci sayısına göre insan başına 0.30 metre kare isabet 
edecek büyüklükte olacaktır, 

 
az. Programcılar koyu renkli ceket şeklinde forma 

giyeceklerdir, 
 
ba. Sinemalarda istiab haddinin lüks ve l A sınıfla 

rında % 7Ö'i kolluk ve balkon. % 30'u birinci mevki, dî- 
|er sınıflarda %65'i koltuk ve balkon, % 35'i birinci 
mevki olarak ayrılacaktır. Koltukların sıra haslarına ön 
den başlamak suretiyle florasan boyalı 1.2,3.... müteselsi- 
Ien numaralar konacaktır. 
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bb. Sinemalarda seyirci sayısından fazla müşteri 

kahul edilmeyecek, yer gösterme veya program verme 
karşılığında müşterilerden para istenilmeyecek, tasdikli 
tarifeden fazla müşteriden para alınmayacak, esas planda 
gösterilmiş olan müşterilere mahsus mevkilere ve hu 
mevkilere düsen sıra veya koltukların dağıtma sekli veya 
adedi değiştirilmeyecektîr. 

 
bc. Sinemalarda saat 11.00'den önce başlamak partiyle saat 

14.00'ten önce yapılan matineler fiat bakımından % 50 tenzilatlı 
olacaktır. Tenzilatlı matinenin biletleri film haşlamadan bir saat önce 
satışa çıkarılacak ve film haşladıktan sonra 30 dakika devam 
edecektir. Haftanın hir günü Belediyeye bildirilmek ve halka 
afişlerle ilan edilmek suretiyle bütün matine ve seanslar için % 25 
tenzilatlı halk günü yapılacaktır. Halk gününün değişikliği ancak 
Belediyenin izni ile yapılabilir. 

 
 

AÇIK SİNEMALAR: 
Madde 49 - Açık sinemalar aşağıdaki hükümlere 

tabidir. 
a. Bu gibi yerler Mayıs başından Ekim sonuna ka 

dar açık bulunabilir. Bu zamanlar dışında uygun havalar 
da çalışabilmeleri İçin Belediyeden izin alacaklardır.. 

 
b. Açık sinemaların sahaları basamaksız olacak, 

arazi bakımından mutlak basamak yapmak zarureti varsa 
merdivenlerin yükseklikleri en çok 15 cm., derinlikleri de 
en az 30 cm. olacaktır. 

 
c. Seyircilerin oturacağı yerler sandalye olmayıp 

kolluk şeklinde olacak. Tabanının toprak veya kumlu ol 
mayıp beton şeklinde yıkanabilir bulunması ve bunların 
tabana ve aynı sırada olanla birbirine tesbit edilmiş bulu 
nacak ve koltuk genişlikleri en az 50 ve arka arkaya 2 sıra 
arasındaki mesafe en az 90 cm. olacaktır. Kolluklar sağ 
lam, boyalı ve temiz bulundurulacak, görüşe mani olma 
mak için her iki sıradaki kolluklar birbirine nazaran zik 
zak olarak yerleştirilecektir. Sıralar ile duvar aracında en 
az 1,5 metre aralık bulunacak, sıralar en çok 14 kişilik 
olacak ve sinema sahasını boyuna ve her 10 sırada bir 
enine kat eden geçit yerler l .5 metre olacaktır. Perde ile il 
sıra arasındaki açıklık perde kenarının 5/6'sı kadar olacak 
en arka sıra makina dairesinden 2 metre önde bulunacak 
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tır. 
 
ç. Sahne yüksekliği ön sıradaki koltuk platosundan en az. 125, en 

çok 150 cm. olacak ve perdenin alt kösesinin ön kolluk platosundan 
yüksekliği en az. 180 cm. olacaktır, bu yerlerdeki makine daireleri 
elektrik tesisatı sorumlu müdür ve makinistler için kapalı sinema ve 
tiyatrolardaki hükümler aynen uygulanacaktır. 
 

d. Kapalı sinema ve tiyatrolardaki W.C. lavabo, pi-suvar 
hükümleri buralarda da uygulanacaktır, 

 
e. Bu yerlerde büfe ve benzer iş yeri mevcut ise bu 

yönetmelikteki o müesseselere ait hükümler aynen uygulanacaktır. 
 
f- Bu yerlerde programcılar koyu renkte ceket seklinde forma 

giyeceklerdir. 
 
g. Parlayıcı ve patlayıcı maddeler imal ve depo yahutta hu 

maddelerle çalışılan her nevi iş yerleriyle, açık olduğu zamanlarda, 
yatılı okul. hastahane. garaj, mabetlere 50 metreden daha az, 
mesafede açık sinema ve tiyatro tesis edilemez. (Bu mesafe sinema 
ve tiyatroların etrafını çeviren duvar ile yukarıda bahsedilen tesislerin 
beden duvarlarından ve akaryakıt depo edilen tanklar ve bunların 
dolum ağızlarından itibaren hesap edilir.) 

 
h. Iskan kesafeti olan yerlerde, etrafı rahatsız, etmeyecek şekilde 

film ses hoparlörünün ayarlanması mecburidir. 
 
 
 

BARLAR: 
Madde 50- Barlar aşağıdaki hükümlere tabidir. 
 
a. Bar, kagir binalarda en az 15 metre kare büyük 

lükte pisti bulunan içki verilen, konsomatris çalıştıran caz, 
kadrosu, müzik, şekil ve atraksiyon programına göre tas 
dikli tarifede gösterildiği üzere tanzim edilen eğlence 
yerlerine denilir. Buralarda loca veya benzeri bölmeler 
bulunabilir. Yemek verilmez. 

 
b. Bu yerler müstakil kagir binalarda veya kagir bi 

naların zemin katlarında olacak ve tüm sahası 100 metre 
kareden az olmayacaktır. 

 



 83

c. Bu yerler: 
(1) Antre ve vestiyer 
(2) Salon 
(3) Bulaşıkhane 
(4) Ofis ve Kiler 
(5) Personel servisleri kısımlarını ihtiva edecek ve 

hu kısımlar birbirinden kagir bölmelerle ayrılmış olacak 
tır. 
 

ç. Antre en az (vestiyer sahası hariç) 5 metre kare olacak ve 
vestiyerde salonun alacağı insan sayısı kadar askılık bulunacaktır. 

 
d. Bölümlerin tabanı yıkanabilir bir madde ile dö 

şeli olacak ve uygun yerlerinde umumi mecraya, umumi 
mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağ 
lı sifonlu ve ızgara!) delikler bulunacaktır. 

 
e. Kadın ve erkekler için sağlık ve teknik şartları 

olan yeleri kadar (en az birer) W.C. ve lavabo bulunacak 
tır. 

 
f. Personel, konsomatris ve artislerin soyunmaları 

için dolapları olan kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak 
üzere en az birer oda bulunacaktır. 

 
g. Genel telefon bulundurulacaktır. 
 
h. Bulaşıkhane müessesenin ayrı bir yerinde ve tam kagir 

bölme ile ayrılmış bulunması zorunludur, buranın duvarları 1,5 metre 
yüksekliğe kadar fayans veya benzeri bir madde ile; döşeli olacaktır. 

 
 
ı. Kirli kapıların toplanacağı mermer ve benzeri bir madde ile 

döşeli her tegahın, yıkanmış kapların saklanması için kolay 
temizlenen bir cinsten madde ile yapılmış raflar bulunacaktır. 

 
i. Sıcak ve soğuk akarsu tertibatı ve otomatik döner fırçalı 

bardak yıkama tesisatı bulunacaktır. 
 
j. Buralarda sağlık şartlarına uygun leknik araçlarla çalışan 

havalandırma tertibatı bulundurulacaktır, 
 
k. Bu yerlerde çalışanlar iş elbiseli olarak beyaz renkle ceket 

veya forma giyeceklerdir, 
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PAVYONLAR: 
Madde 51- Pavyonlar aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Kagir binalarda en az 15 metre kare ölçüde pisti. 

cazı bulunan, içki verilen yerli veya yabancı programlı at 
raksiyon yapılan eğlence yerleridir. Buralarda yemek ve 
rilmez ve lokanta olarak kullanılmaz, loca ve benzeri bö 
lümler bulunamaz. 

 
b. Döner fırçalı ve akar sıcak sulu bardak yıkama 

yerinin tabanı karomozayik ile döşeli ve tabanda bir ucu 
mecraya mecra bulunmayan yerlerde septik çukurlara 
bağlı sifonlu, ızgaralı bir delik bulunacaktır, duvarları ta 
bandan 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans veya karomo- 
zayik döşeli olacaktır. Servis yerinde kirli kapların yıkan 
masına mahsus ayrı bölümde sağlık ve teknik sarıları 
olan bulanık yıkama ve temiz kaplan saklama verini ihti 
va edecektir. 

 
c. Salon sağlık şartlarının gerektirdiği teknik şekil 

de havalandırılacaktır. 
 
ç. Yeter miktarda kadın ve erkek W,C. bulundurulacak ve W.C. 

nitelikleri diğer bölümlerdeki W.C. niteliklerinin aynı olacaktır. 

KOKTEYL SALONLARI VE 
DİSKOTEKLER: 
Madde 52- Kokteyl salonları ve diskotekler; içki verilen, pikap, 

teyp gibi müzik bulunan, yemek verilmeyen loca ve benzeri bölmeleri 
bulunmayan eğlence yerleri olup, aşağıdaki hükümlere tabidir. 

a. Bu yerler kagir binalarda; 
(!) Antre 
(2) Salon 
(3) Servis mahallerini ihtiva edecek ve bu kısımlar 

birbirinden kagir bölme İle aynlmış olacaktır. 
 

b. Antre en az 5 metre kare olacak, salonun alacağı 
insan sayısı kadar askısı olan ayrı bir vestiyeri bulunacak 
tır. 

 
c. Salon, amerikan bar dahil. 50 metre kareden kü 

çük olmayacaktır. Salonda müşteri başına en az 1.20 met 
re karelik yer isabet edecektir. 

 
ç. Salon sağlık şanlarına uygun teknik, araçlarla havalandırı     

lacaktır. 
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d. Bu yerlerin tabanı mermer, mozayik. karomoza- 

yik. tahta parke, muşamba veya benzeri ile döşeli olacak 
tır. 

 
e. Bu yerlerde kadın ve erkekler için ayrı ayn giriş 

leri olan genel hükümlerde yazılı sarılan olan W.C. ve la 
vabo bulunacaktır. 

 
f. Servis yerinde, kirli kapların yıkanmasına mah 

sus ayrı bolümde sağlık ve teknik şartları olan, bulaşık yı 
kama ve temiz kapları muhafaza yeri olacaktır. 

 
g. Döner fırçalı ve akar sıcak sulu aşağıdan yukarı 

ya basınçlı bardak yıkama yeri bulunacaktır. 

DÜĞÜN SALONLARI: 
Madde 53- Düğün salonları aşağıdaki hükümlere tabidir. 

  
a. Bu yerler tamamen kagir binalarda tesis edilecektir. 
 
b. Düğün salonlarında idari İşlerin yürütülmesi ve 

gelinle damadın hazırlıklarını tamamlamaları için ayrı ay 
rı birer oda bulunacaktır. 

 
c. Bu yerlerin tabanı mermer, mozayik, karomoza- 

yik. tahta parke, muşamba veya benzeri olacaktır. 
 
ç. Bu yerlerde kadınlar ve erkekler için ayn ayrı en az ikişer 

tane W.C. bulundurulacaktır. iler W.C. için-birer lavabo, erkekler 
için her W.C.'ye ikişer tane olmak üzere pisuvar bulundurulacaktır.    
W.C. lavabo ve pisuvarlar fayans olacaktır. Lavobalarda ayna, sabun 
ve el kurulamak için ince kağıt bulundurulacaktır. 

d. Salon sağlık şanlarına uygun teknik araçlarla 
havalandırılacaktır, 

 
e. Bu yerlerde büfe ve benzeri bulunduğu takdirde 

yönetmeliğin büfelere ait hükümleri aynen uygulanacak 
tır. 

 
f. Düğün salonlarında ayrıca düğün yaptıranın bü- 

fesini kurabileceği masalı bir oda bulunacaktır. 
 
g. Normal giriş kapısından başka ayrı bir çıkış ka- 

pısı bulunmayan yerlerde düğün salonu açılamaz. 
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LUNAPARKLAR: 
Madde 54- Lunaparklar aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Bu yerlerin tabanı en az stabilize edilmiş olacak 

tır. 
b. Elektrikli Makine ve hareketli aletlerle çalışan 

tesisler Makine, Elektrik ve Sanayii İşleri Müdürlüğüne 
çalışmaya başlamadan ve çalışmaya başladıktan sonra her 
üç ayda bir kontrol ettirilecektir. 
 

c. Bu yerlerde büfe ve benzeri iş yerleri mevcutsa Yönetmeliğin 
bu müesseselerle ilgili hükümleri aynen uygulanacak. 

 
ç. Bu yerlerde her 100 kişi için bir adet olmak üzere kadın ve 

erkek İçin ayrı ayrı W.C. ve lavabo bulunacaktır. 
 
FASIL - 7 
Daimi ve Geçici Pazar Yerlerinin Uyacağı Emir ve Yasaklar 

özel Hükümler 

Madde 55- Daimi ve geçici pazar yerleri aşağıdaki hükümlere 
tabidir. 

a. Semt sakinlerine, yaş. kuru meyve sebze, günlük 
ihtiyaç maddeleri ile giyim ve ev eşyası gibi birçok ihti 
yaçlarının evlerine yakın ve dışarıya nisbeten daha ucuz 
olarak temin etmeleri imkanını vermek amacı ile bu mad 
deleri satan esnafın toplanarak, haftanın bir veya iki gü 
nünde veya devamlı olarak her gün satış yapmaları için 
Belediyece evvelden tesbit edilmiş yerlere pazar yeri de 
nir. Bu yerlerde satış yapan esnafa da pazarcı esnafı de 
nir. 

 
 
b. Belediye hudutları içerisinde kurulan pazar yeri 

daimi ve geçici olmak üzere iki türlüdür. 
 
(1) Daimî Pazarlar: Hergün kurulan pazarlardır. 
(2) Geçici Pazarlar: Haftanın bir veya iki muayyen 

günlerinde kurulan pazarlardır 
 

c. Daimi ve geçici pazarlar yeniden kurulurken ve- 
va başka yere taşınırken. kurulacakları veya taşınacakları 
yerlerin vaziyetleri, bağlı bulundukları belediye Başkan 
lıklarınca idari, inzibati, sıhhi içtimai iktisadi, itfaiye tu 
ristik şahsi mülkiyet ve şehrin imar durumları bakımın 
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dan incelenecektir. 
Belediye Başkanlıkları bu incelemeleri yaparlarken ayrıca 

Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve Vilayet Trafik Müdürlüğü ile de 
temasa geçip, trafik durumunun da mezkur Müdürlükçe 
incelenmesini temin edileceklerdir. 

 
ç. Üçüncü fıkrada bahsi geçen inceleme sonunda. yukarıda sıra 

ile sayılan yönlerden herhangi bir sakınca bulunmadığı anlaşıldıktan 
ve pazara katılacak pazarcı esnafı da temin edildikten sonra, en çok 6 
ay müddetle tecrübe mahiyetinde kurulup, hu tecrübe devresi 
sonunda her bakımdan olumlu sonuç verdiği anlaşıldığı takdirde 
leşçili bilahare ilçe Belediye Meclisince yapılmak üzere pazarın 
faaliyeti için ilgili Müdürlük tarafından Belediye Başkanlığına teklif 
yapılacak, pazarın kurulacağı veya taşınacağı yeri gösterir üç nüsha 
basit kroki yaptırılacak ve Müdürlükçe tasdik edilerek teklif yazısına 
ekli olarak gönderilecektir. Bu teklif Başkanlık Makamınca onaylan-
dıktan sonra pazar yeri çalışmaya başlayacaktır. 

 
d. Dördüncü fıkrada bahsi geçen 6 aylık tecrübe 

sonrasında olumlu sonuç verilen pazarların tescili yapıl 
mak üzere ilgili Müdürlük tarafından Belediye Başkanlı 
ğına teklif yapılacak ve hu teklif Belediye Başkanının 
olurundan sonra Belediye Meclisinin onanmasına sunula 
caktır. 

 
e. 6 aylık tecrübe neticesinde olumlu sonuç verme 

yen ve zararlar meydana getiren pazarlar yine Başkanlık 
Makamının onayı ile kaldırılır. 

 
f. Tescil edilmiş olup zamanla çeşitli zarar mey 

dana getiren ve kaldırılmasına kat'i zaruret hasıl olan pa 
zar yerleri ancak Belediye Meclisince verilecek kararla 
kaldırılır. 

 
g. Pazar hakkında yapılacak şikayetler, ilgili Bele- 

diye Başkanlıklarınca yerinde yaptırılacak İncelemeden 
sonra haklı oldukları anlaşıldıkları takdirde: 

(1)   Yukarıda bahsi geçen Başkanlıklar alacakları 
idari inzibati, sıhhi, sağlık tedbirlerle şikayeti 
gidereceklerdir. 

(2) Şikayet (1) bendinde belirtilen tedbirlerle önlenmediği ve 
pazarın başka yere taşınması kati zaruret hasıl olduğu 
taktirde ilgili Müdürlükler bölgeleri içinde pazar kurmaya 
uygun 3'ncü fıkrada belirtilen niteliklere sahip yerlere 
taşınmasında Başkanlık makamına teklif yapacaklardır. 
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h. Pazar yerlerinde nizam ve intizam ilçe Belediye 

Başkanlıklarına bağlı Belediye Zabıtasınca temin edilecektir 
 
ı. Pazar yerleri mahalli Belediye Zabıtası, Sağlık ekipleri vs. 

İlgili yetkililer tarafından sık, sık ve devamlı olarak kontrol 
edilecektir. 

 
i. Belediye emir ve yasaklarını ihlal etmeyi alışkanlık haline 

getiren, özellikle aşağıda yazılı suçları isleyenlerin izînleri iptal 
edilerek pazarlardaki faaliyetlerine son verilir. 

 
(1) Kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını 

veya tamamını başkasına kiralayan veya dev 
redenler. 

(2) Bir yıl içinde 5 defa fatura ibraz edemeyenler. 
(3) Bir yıl içinde 3 defa fahiş fiyatla satış yaptığı 

tespit edilenler. 
(4) Bir yıl içinden birden fazla hileli satış yaptığı 

tesbit edilenler. 
(5) Çöplerini plastik çöp torbasına koymayanlar 

 
 j. Pazarcıların Belediye Meclisi kararında veya Başkanlık 
onayında pazar yeri olarak gösterilen mahallelerin sınırlarım aşmaları 
yasaktır. 
 

k. Daimi ve geçici pazar yerlerinde faaliyette bulunacak her çeşit 
esnafın Belediye Başkanlıklarınca tescil edilerek tescil cüzdanı 
almaları zorunludur. Daimi pazar yerlerinde çalışan esnaf o pazarın 
bulunduğu yerin bağlı olduğu ilçe Belediye Başkanlığından tescil 
cüzdanı alacak, geçici pazar yerinde çalışan esnaf ise, tescil cüzdanını 
ikametgahının bulunduğu yerdeki Belediye Başkanlığından alacak ve 
iştirak edeceği pazar yerini bağlı bulundukları Belediye 
Başkanlıklarından vize alacaklardır. 

 
1. Pazarcılar, pazar yerini ve çevresini temiz tutma, hususi çöp 

kabı kullanmaya pazarın devam etliği müddetçe sağlık muayene ve 
tescil cüzdanlarını (ruhsatı) yanlarında taşımaya ve ilgililere her 
isteyişte göstermeye, temiz iş gömleği giymek zorunluluğundadırlar. 

 
m. Pazarcı esnafı yerden aynı yükseklikte olan bir çeşit satiş 

tezgahları kullanmaya ve tezgahların sağ başına isim ve soyadları, 
sicil nosunu ve yaptığı işi belirten 25 x 40 cm, ölçüsünde kırmızı 
üzerine beyaz renkle yazılmış bir çeşit tabelaları asmaya 
zorunludurlar. 
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n. Pazarcı esnafı ölçeler kanunu gereğince damgalanmış ölçü 

aleti kullanmaya zorunludurlar, El terazisi kullanmak yasaktır. 
 
o. Pazarcıların rahatsızlık verecek derecede bağırıp çağırmaları, 

mesken, apartman ve dükkan gibi taşınmaz malların kapılarının 
Önlerine geçilmez bir şekilde kapamaları, duvarlara çivi çakmak 
pencere demirlerine ip bağlamak gibi zarar verici hareketlerde 
bulunmaları ve her türlü yıkım yapmaları yasaktır. 

 
ö. Pazar yerlerinin ortası halkın ve lüzumu halinde taşıt 

araçlarının serbestçe geçmesine uygun bir şekilde açık ulundurulacak 
ve bu geçit yerleri geçici bir suretle araba ve işporta ile satış yapanlar 
tarafından hiçbir şekilde işgal edilmeyecektir, işgal edenler hakkında 
cezai hükümler tatbik olunacaktır. 

 
p. Pazarlar Sabah 7'den itibaren faaliyete geçecekler ve faaliyet 

akşam ortaklık kararına kadar devam edecektir. Pazarın kurulmasından 
bir gün evvel pazar yerlerini işgal etmek ve pazarın kurulduğu günün 
akşamı ortalık karardıktan sonra burada kalarak satışa devam etmek ya-
saktır. 

 
r, Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenecek 

her türlü besin maddeleri açıkta satılmayacaktır. 
 
s. Geçici pazar yerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi 

getirip satanlar, müstahsil olduklarına dair Ziraat memurluğu, yoksa 
ihtiyar heyetinden fotoğraflı müstahsil belgesi almaya ve bu belgeyi 
daima yanında bulundurmaya zorunludur. 

 
ş. Kavun, karpuz ve narenciye sergileri kurulması gayesiyle 

Belediye Başkanlıklarından müsaade almak sorunludur. Müsaadeler 
münhasıran mevsimlik olarak geçerli olup, müsaade belgesinde 
yazılı olanlar dışında satış yapılamaz. 

GEZİCİ SATICILAR: 
Madde 56- Gezici satıcılar aşağıdaki hükümlere tabidir. 
 
a. Gezici satıcıların ilçe Belediye Başkanlıklardan izin almadan 

çalışmaları yasaktır, (Bu işlem yapılırken nüfus cüzdan sureti ile her 
ikametgah değişikliğinde yeni ikametgah getirilecek ve 6 ayda bir 
ikametgah senetleri yenilenecektir.) 

 
b. Yol, meydan, yaya kaldırımı, geçit, pazar, iskele, köprü ve 

denizlerin hiçbir vesile ile devamlı işgaline müsaade edilemez. 
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Belediyece izin verilmeyen yerlerde gezici satıcılık yapılamaz. 
 
c. Desin maddesinin satıldığı kapların her tararı kapalı ve 

camekanlar dışındaki yerler yağlı boya olacak ve kaplar devamlı kapalı 
bulunacaktır. Satış kapları özel olarak tayin edilmiş olan satıcıların 
başka tip satış kabı kullanmaları yasaktır. 

 
ç. Sancıların elbiseleri, el ve yüzleri temiz olacak, pişirilmeden, 

yıkanmadan ve soyulmadan yenen gıda maddeleri kullanılmamış 
kağıtlara sarılarak ve el değmeden müşteriye verilecektir. Bu 
maddelerin müşteriler tarafından elle tutulup bırakılmasına meydan 
verilmeyecektir. 

 
d. Sağlık muayenelerini 3 ayda bir (1.4.7 ve 10'noı 

aylar içinde) belediye Hekimlerine yaptırmış olacaklar 
dır. 

Sağlık muayene cüzdanı olmayan veya muayenelerini zamanında 
yaptırmayanların çalışmaları yasaktır. 

e. Kıyafetleri: 
Kurşuni siperlikti jokey tipi şapka 
Kurşuni bir çekel 
Kurşuni bir önlük 
Unlu mamuller satıcılarının satış kapları üzerine satışa çıktığı 

fırın veya yapım yerinin isim ve adresi yazı imiş olacaktır. 
 
f. Gezici olarak satış yapanlar sattıkları malın alış 

faturasını daima yanlarında bulunduracak ve her isteyişte 
göstereceklerdir. 

 
g. Açıkla bardakla su, ayran ve benzerlerinin satışı yasaktır. 

 
h. Her türlü sakatat mamulü, köfte, lahmacun ve yemek türü 

gıda maddelerinin gezici olarak satılması yasaktır. 
 
 
ı. Motorlu vasıtalar içinde gıda maddesi satan gezici satıcılar 

ruhsatlarını Büyükşehir Belediye Başkanlığından alacaklar ayrıca 
faaliyette bulunacakları ilçe Belediye Başkanlıklarına ruhsatlarını 
vize ettireceklerdir. 

 
(1) a. Motorlu araç içinde gıda maddesi satanlar 

gezici satıcılar hükümlerin tabidir. (Ruhsat hariç) 
 

(2) b. Motorlu Vasıtalarda gıda maddesi satılabil 
mesi için yalnız bu ise tahsis edilen her tarafı kapalı hu 
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susi kamyonetler kullanılacak, bu vasıtalarda müteaddit 
havalandırma menfezleri bulundurulacaktır. Bu vasıtaların 
gıda maddesi salısından başka maksatla kullanılması ya 
saktır. 
 

(3) c. Motorlu vasıtalarda mamut gıda maddesi sa 
lan esnafın bu maddeleri ruhsatlı imal yerlerinden almala 
rı mecburidir. 
 
 

(4) d. Vasıtaların müşterilerce görülen bir yerine 
satılan maddenin cinsi, gramajı, fiatı ve imal yerini belir 
tir 20x30 ebadında beyaz zemin ürerine siyah yağlı boya 
ile yazılmış levha asılması mecburidir. 
 
BÖLÜM - 3 
İKTİSADİ NİZAMLA İLGİLİ BELEDİYE EMİR VE       
    YASAKLARI 

Madde 57- 
a. ETİKET: 
(1) Dükkan, büfe. mağaza, depo gibi yerler ile sa 

tılmak üzere mal teşhir edilen bütün yerlerde- 
perakende olarak satışa arz edilen bilumum 
malların üzerine veya o mala ait olduğu kolay 
ca anlaşılacak şekilde yakınına kolayca görü 
nür okunabilir şekilde etiket konulması, malın 
niteliği icabı etiket koymaya uygun olmayan 
hallerde, müşterilerin görebileceği bir yere, 
etiket muhteviyatını gösterir bir liste asılması 
mecburidir. 

(2) Etiket veya listelere malın alış ve satış fiatları 
ile fatura tarih ve numaralan yazılacaktır. 

 
 
 

(3) Etikette aranan hususlar basılı olarak üzerinde 
veya ambalajında görünür şekilde yazılı bulu 
nan mallar için etiket veya liste koyma mecbu 
riyeti yoktur. 

 
b. FATURA: Dükkan, büfe. mağaza, depo gibi 

yerler ile satılmak üzere mal teşhir edilen bütün yerlerde 
malların alış faturalarının bulundurulması ve kontrollarda 
gösterilmezi zorunludur. 



 92

 
c. Satışa arz edilen her türlü maddeyi fıatına tesir 

edecek şekilde fazla ağır ambalaj malzemesi ile veya am 
balajının içine kaşık, mandal, sehpa örtüsü vs. gibi eşya 
ve mal koyarak satmak yasaktır. 

 
ç. Belediyece verilen tarife, en çok fıat, ücret ve narhtan 

fazlasına satış yapılmayacaktır. 
 
d. Her türlü tartı ve Ölçü aletleri 621   sayılı Yasa 

hükümlerine göre zamanında kontrol ettirilecek ve dam 
galattırılacaktır. 

 
e. Herhangi bir malın fiatını yükseltmek gayesiy 

le cinsi değiştirilmeyecek, karıştırılmayacak, çürük ve 
bozukları satılmayacaktır. Belediyece tesbit ve ilan edilen 
besin maddelerinin toplan ve perakende satışları orjinal 
ambalajlan içersinde yapılacaktır. 

 
f. Tesbit edilen toptan ve perakende azami satış fi- 

atları veya kar hadlerine, ücret Tarifelerinde, alınan karar 
lar ve yapılan ilanlar hükümlerine riayet etmek mecburi 
dir, 

 
g. Azami satış fıatları ve kar hadleri tesbit edilen 

maddelerin sansa arz edilmemesi, satıştan imtina edilme 
si, kaçırılması, saklanması veya satılmadığı halde satılmış 
gibi gösterilmesi ve ücret tarifeleri teshil edilen hizmet 
lerden kaçınılması yasaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
h. TARİFE: 
(1) Ruhsatları Belediyece verilen, halkın yiyip iç 

mesine, yatıp kalkmasına, taranıp temizlenmesi 
ve eğlenmesine   mahsus yerlerde Belediyece 
tasdik ve sınıf ve ücretini gösterir tarifeler, aç 
ma ruhsatı ile birlikte çerçevelenip görünür bir 
yere asılacaktır. 

(2) Tarifeye tabi müesseselerde tasdikli tarifenin 
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40x60 cm. ölçüsünde, büyütülmüşü gece dışarı 
dan okunabilecek hiçimde ışıklandın imiş olarak 
kapı girişine 35x55 cm. ölçüsünde, büyütül 
müşleri ise müessesenin müşterilerce kolayca 
görülebilecek değişik yerlerini; asılacaktır. 

(3) Halkın yatıp kalktığı, taranıp temizlendiği mü 
esseselerde oda veya bölmelere, yiyip içilen 
yerlerde masalara, ayrıca tarife konacaktır. Yi 
yip içilecek ve eğlenilecek müesseselerde alış 
fiatına muayyen kar ilavesiyle satılan meyve. 
halik, tavuk gibi maddelerin porsiyon, gramaj 
ve fîatları her gün masa tarifelerine yazılmış 
olacaktır, 

(4) Tarifesinde bulunmayan herhangi bir maddeyi 
satan müessese, o madde hangi tarifede bulunu 
yorsa sınıfına uygun o tarifedeki fiattan fazla 
talep edemez. Tarifeye tabi bir madde tarifeye 
tabi olmayan her hangi bir müessesede satıldığı 
takdirde, en az sınıf tarifesindeki fiattan fazlaya 
satılamaz. 

(5) Müessesenin sınıflandırılması, Belediye Mecli 
sinin hazırlayacağı talimatnameye göre yapılır. 
bu talimatnamede gösterilen şekilde müessese 
lerin sınıflarını belirten özel işaretler herkesin 
gerebileceği şekilde hu müesseselerin dış kapı 
larına asılacaktır. 

ı. HESAP PUSULASI (ADİSYON): Lokanta, gazino. bar, 
pavyon ve kokteyl salonları ile benzeri müesseselerde; 

(1) Müessesenin unvanı, sınıfı, adresi ile sahibinin adı, soyadı 
yazılı sahifeleri cilt ve varak numaralarım muhtevi, altındaki 
sütunlarda yenilen. içilen maddelerin cinsi, miktarı, birim 
Matları ile toplamını gösterir şekilde tanzim edilmiş, o günkü 
tarih alılmış ve sorumlu müdür veya servis garsonu tarafından 
imzalanmış en az 2 nüshalı hesap pusulaları kullanılması ve 
bir nüshanın istensin veya istenmesin müşteriye verilmesi 
zorunludur, 

 
 
(2) 1475 sayıIı İş Kanununun 48'incî maddesi 

uyarınca % usulü uygulanan müesseseler, en az 
3 kopyalı hesap pusulası kullanmak ve Beledi 
yeye soğuk damga yaptırmak zorundadırlar. 

(3) Hesap pusulası kullanan bütün müesseselerdi; 
pusulalar, servis süresince masada bulundurula 
cak, masaya getirilen her madde getiriliş sırası 
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na göre birim fiatı ile birlikte müşterinin gözü 
önünde hemen yazılacaktır. Hesap pusulasının 
3'ncü nüshası müşteri islemeden kendisine veri 
lecektir. Hesap pusulaları mutlaka soğuk dam 
galı olacaktır. özel hesap makinesi kullanılan 
müesseseler de bu hükme tabidir. 

 
i. TARTI ALETLERİ: Gramaj ve fiatları resmi makamlarca 

tayin ve tespit edilmiş bulunan malların satışı ile uğrasan 
müesseselerde terazi bulundurulması zorunludur. 

 
j. TEFTİŞ DEFTERİ: Pazarlıksın salış kanunu kapsamına 

girmekle beraber, Belediyenin ruhsalına tabi olmayan .tuhafiye, 
züccaciye, ayakkabı, manifatura, konfeksiyon, bijuteri v.s. gibi 
müesseselerde Belediyece tasdikli teftiş defleri bulundurulması, dolan 
defterlerin 3 yıl süre ile saklanması mecburidir. 
 
BÖLÜM-4 

TURİZM ÎLE UĞRAŞAN İŞYERLERİNİN UYACAĞI EMİR 
VE YASAKLAR 

Madde 58 - Turizm İle uğradan iş yerleri aşağıdaki hükümlere 
tabidir. 

a. Gezi   maksadiyle İstanbul'a gelen yabancılara 
(turistlere) profesyonel tercüman - rehberlik yapmak iste 
yenler Belediyeden (Basın - Yayın ve Turîzm Müdürlü 
ğünden) çalışma izni almak zorunluluğundadırlar. Beledi 
yeden ruhsat almadan turistlere profesyonel tercüman 
rehberlik yapmak yasaktır. 

 
b, Yabancı turistler ikametleri sırasında ve gezileri 

esnasında ve alış veriş yaparken rahatsız edilmeyecek, 
huzur ve rahatı bozulmayacak, aldatılmayacak ve kötü 
muamelede bulunulmayacaktır. 
 
 
 
BÖLÜM - 5 
508 SAYILI GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER 
YÖNETMELİĞİNE TABİ İŞYERLERİNİN 
UYACAĞI EMİR VE YASAKLAR 

Genel Hükümler 
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Madde 59- Gayri sıhhi müesseseler aşağıdaki hükümlere tabidir. 

 
a. Bu yönetmelikte yer alan ve gayri sıhhi müesse 

seler listesinde bulunan işyerlerinin ruhsatlan, yönerge ve 
sınıflarına göre Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkla 
rı tarafından verilir. Ruhsat verme işlemleri sırasında Be 
lediye Zabıta Yönetmeliği kurallarına uygunluk şartı da 
ayrıca aranır. 

 
b. Bu yerler kagir binalarda olacak, tabanı mermer, 

mozaik veya karomozavik ile döşenmiş, her bölümün du 
varlar) 1,5 metreye kadar fayans veya mermer paslanmaz 
çelik kaplanmış olacaktır. Diğer kısımları daima badanalı 
Boyalı ve temiz bulundurulacaktır. Temizlik İs saatleri dı 
şında sıhhi ve fenni usullerle toz kaldırılmadan yapılacak 
tır. 

 
c. Bu gibi yerlerin her bölümünde mecraya, mecra 

bulunmayan yerlerde septik çukurlara bağlı ızgaralı si 
fonlar bulunacaktır, 

 
ç. Bu müesseselerde şehir suyu tesisatı bulunacak. ayrıca 24 

saatlik su ihtiyacını karşılayacak akar su tertibatlı su deposu 
bulunacaktır. 

 
d. Meskenlerle veya başka işyerleri ile bağlantısı 

olmayacaktır. 
 

 e. işçilerin soyunmasına ve giyinmelerine mahsus yeterli 
büyüklükle oda ve odalarda elbise dolapları bulunacaktır. 
 

f. Çalıştırılacak işçi adedine göre yeterli miktarda duşlu banyo, 
W.C. ve lavabo bulunacaktır. 

 
g Bu müesseselerde isçi yatırılamayacaktır. 
 
 
h. işçilerin sağlık cüzdanları ile müessese sahihi veya 

Müdürünün ikametgah senedi ve nüfus sureti bulundurulacaktır. 
Sağlık muayeneleri 3 ayda bir (1.4,7 ve 10'ncu aylar içinde) 
Belediye Doktorlarına yaptırılmış olacaktır. 

 
ı. Bu yerlerde Belediyece hazırlanmış. Zabıta Müdür veya 

Amirlerince tasdik edilmiş teftiş defleri bulundurulacak, dolan 
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defterler 3 yıl müddetle muhafaza edilecektir. 
 
i. Bu yerlerde lüzumu kadar madeni veya plastik, mazbut kapaklı 

akıntı ve koku neşretmeyecek şekilde çöp kabı bulundurulacaktır. 
 
j. Yangın çıkmasına mani tedbirler ile yangın cihazları bu 

yönetmeliğin yangından koruma İle ilgili emir ve yasakları 
bölümündeki hükümlere uygun olacaktır 

 
k. Bu yerlerde aydınlatma elektrikle yapılacaktır. 
 
I. Çalışanların üst ve başlan daima temiz olacaktır. 
 
m. Bu müesseselerde hayvan bulundurulmayacaktır. 
 
n. Bu yerlerde sigara içmek yasaktır. 
 
o. Zararlı böceklerle mücadele için gerekli ensektisît ilaçlarla 

bunların tahkikine mahsus gereçler bulunacaktır. 
 
ö. Kullanılmış kapların detarjanlı maddelerle yıkanması 

vaşaktır. 
 
 
 
508 SAYILI GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER 
YÖNETMELİĞİNE TABİ İŞYERLERİ VE 
UYACAĞI EMİR VE YASAKLAR 

Özel Hükümler 

DEĞİRMEN VE KIRMACILAR: 
Madde 60- Değirmen ve kırmacılar aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Dedirmen ve kırmacılar öğütüp hazırladıktan 

unların çuvalları üzerine en az 0.08 x 0.05 M. Ebadında 
francala unları için beyaz, ekmeklik unlar için kırmızı. 
çavdar ekmeklik unlar için mavi renkte birer etiket koy 
maya ve bu etiketlerle, değirmenci veya kırmacının ismi 
ni ve ticaret adresini, randımanını ve unun nev'ini yazı ile 
göstermeye mecburdurlar. 

Değirmenlerde, un depolarında etiketsiz veya etiketi açılmış un 
çuvalı bulundurmak ve un çuvallarına içindeki unun nev'ine uymayan 
etiket yapıştırmak yasaktır. 

 
b. Değirmenlerde hububat ve müstahzaratın temiz 
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lenme, öğütme elenme ve doldurulmasında çıkacak tozla- 
rın etrafa yayılmalarına meydan vermeyecek tesisat ve 
tertibatın bulunması mecburidir. 

 
c. Bu iş yerlerinde çalışan personelin bej renginde 

uzun is gömleği giymeleri mecburidir 
 
ç. Bu is. yerlerinde W.C. lavabo ve banyo bulunacaktır. 

 
 

EKMEK FABRİKALARI: 
Madde 61- Ekmek fabrikaları aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Bu yerler; 
(1) Pişirme tesisi 
(2) Un deposu 
(3) Harman yeri odası 
(4)Otomatik elek 
(5) Hamurhane 
(6) Hamur dinlendirme odaları 
(7) Tuz odası 
(8) Satış yeri 
(9) Yemekhane 
(10) Soyunma, giyinme odası 
(11)Banyo 
(12) W.C. lavabo 
( 1 3 )  Jeneratör grubu odası. 

bölümlerini ihtiva edecek ve bu bölümler, birbirinden kargir 
duvarlarla ayrılmış olacaktır. 

b. 
(1) Pişirme tesisi; taban yüzünde mahrukat yakı 

larak ve direkt püskürtme ile ısıtılmayacak, 
ısı dolaşımını temin eden kanallar veya boru 
larla tamamen dışarıdan bir ısıtma tesisatı ile 
ısıtılacaktır, 

 
 
 
 
 

(2) Un deposu; Fabrika kapasitesinin 7 günlük 
miktarını alabilecek büyüklükte, tabanı kalın 
doğramadan tahta ızgaralarla kaplanmış ola 
caktır. 
Bu bölümün müsait bir yerine en az, iki adet boş çuval 
silkme makinesi monte edilmiş olacaktır. 
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(3) Harman yeri odası; odanın içinde yerden en 
az 0.50 mı. yükseklikle etrafında dolaşılabilen 
havuz şeklinde bir harman yeri yapılacak ve iç 
kısmı fayanas ile kaplanmış olacaktır. 

(4) Otomatik elek; Harman yeri ile hamurhane 
arasındaki bir bölüme kapasiteye ve fabrika 
nın çalışma temposuna uygun olarak monte 
edilmiş olacak ve daima çalıdır halde bulun 
durulacaktır. 

(5) Hamurhane; alanı en az 50 m2, yüksekliği 3 
mt, işçilerin beheri için 40 m2 hava hacmi te 
min edilmiş olacaktır. Kapasiteyi karşılaya 
cak büyüklükle en az iki hamur yoğurma ma 
kinesi daima çalışır halde bulundurulacaktır. 
Su, hamur yoğurma makinelerini; akarsu terti 
batı ile temin edilecektir. Hamura konacak 
tuz, madeni kaplarda eritilerek ve süzülerek 
ilave edilecektir, bu bölümün müsait bir yeri 
ne kapasiteyi karşılayacak takat ve adette kes 
me, tartma ve şekillendirme makineleri monte 
edilmiş olacaktır. 

(6) Hamur dinlendirme odaları; mevsim icapları 
na göre ısıyı dışarıdan kontrol edebilen sıcak 
veya soğuk hava temin eden sistemle donatıl 
mış tamamen müstakil olarak tesis edilecek 
tir. 

(7) Tuz odası; en az üç ton ince ve temiz tuzu 
alabilecek büyüklükle içi fayans veya iyi cins 
mermerle kaplı müstakil bir oda halinde ola 
caktır. 

(8) Satış Yeri; Ekmek satış yerlerine ait hüküm 
leri; uygun olacaktır. 

(9) Yemekhane; çalışan işçilerin sayısına göre İh 
tiyacı karşılayacak büyüklükte olacak, uygun 
bir yerinde yemekhaneden ayrılmış bir bö 
lümde lavabo bulunacaktır. 

 
 
 
 

(10) Soyunma, giyinme odası; işçi sayısına göre 
yeterli büyüklükle olacak ve içinde işçilerin iş 
elbiseleri ile diğer giyim eşyalarını asabile 
cekleri ayrı ayrı bölümlü dolaplar bulunacak 
tır. 
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(11) Banyolar; işçi sayısına yetecek adette ve sı 
cak su tertibatlı ve duşlu olacaktır. 

(12) W,C. ve lavabolar; işçi sayısına göre yeterli 
adette W.C. ve lavabo olarak iki ayrı bölüm 
halinde olacaktır. 

(13) Jeneratör grubu odası; tesisi çalıştırmak ve 
aydınlatmalar için gerektiğinde kullanılmak 
üzere kafi takatta bir jeneratör grubu monte 
edilecek ve daima çalışır halde bulundurula 
caktır. 

 
c. Ekmek fabrikalarının her bölümünün duvarları 

iki metre yükseklikte fayans veya iyi cins mermerle 
kaplı olacaktır. 

 
İdare odaları, yemekhaneler, soyunma, giyinme odaları ile 

jeneratör grubu odaları yağlı boya olabilir  
 
ç. Bu yerler, merkezi ısıtma tesisi ile ısıtılacaktır. 
 
d. Lüzumlu görülen pencerelere 2 mm.lik tel kafes 

takılacaktır. 
 
e. Fabrikada işçi yatırılamaz. Yatakhaneler fabrika 

binası dışında tamamen ayrı olarak tesis edilebilir. 
 
f. Fabrikanın teras veya uygun bir yerinde 10 ton 

luk bir su deposu bulunacak ve bu depo otomatik tertibat- 
la çalışacaktır. 

 
g. Un deposu, harman yeri, hamurhane, hamur din 

lendirme odaları, satış yeri, yemekhane, soyunma, giyin 
me odası, banyo ve W.C. bölümlerinde kafi adet ve bü 
yüklükte pencere olmadığı takdirde ve gerekli görülen 
yerlerde hava temizleme tertibatı yaptırılmış olacaktır. 

 
h. Tezgah bulunduğu takdirde bir metre yüksekliğinde, diğer 

yerlerden yeterli genişlikte gezinti aralığı ile ayrılmış bulunacak, 
tezgahın genişliği üzerine çıkılmaksızın ekmeklerin uzanılıp 
alınabileceği genişlikle olacaktır, 

 
ı. Belediyece tayin ve teshil edilen gramaj, evsaf ve şekil 

haricinde ekmek ve diğer unlu mamuller imal edilmeyecektir. 
Ekmek imalinde fenni maya kullanılacaktır. 
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i. Pasa bezi kullanıldığında 7 takım olacak ve kullanılmış pasa 
bezleri yıkanmadan tekrar kullanılmayacaktır. 

 
j. Belediyece birden fazla randımanlı undan ekmek imaline izin 

verildiği takdirde, aynı fabrikada birden fazla vasıfla ekmek imal 
edilemez. Ekmek imaline izin verilen undan başka randımanlı un 
bulundurulamaz. 

 
k. Ekmeklere belediyece verilecek etiket yapıştırılacaktır. 
 
I. imalat bölümlerinde çalışanlar beyaz iş gömleği, başlık 

giyecek ve önlük takacaktır. Pişiriciler, tezgahlarlar, imalat 
bölümlerinden başka yerlerde çalışan çıraklar bej rengi ceket şeklinde 
İş elbisesi giyeceklerdir. 

 
m. Ekmekler, içi tamamen çinko veya galvanize saç döşenmiş 

her tarafı toz girmeyecek şekilde kapalı, ka- 
 
pılan yan veya arka kısmımdan açılan üzerleri açık renkli yağlı boya 
ile boyalı, yan taraflarında fabrika sahibinin veya firmanın ismi yazılı, 
ekmekler ayrı ayrı konacak raf tertibatlı Özel motorlu araçlarla 
taşınacaktır. 

SİMİTÇİ, GALETA, SANDÖVİÇ, 
TOST EKMEĞİ VE BÖREKÇİ FIRINLARI: 

Madde 62- Simitçi, galeta, sandöviç, tost ekmeği ve börekçi fırınlan 
aşağıdaki hükümlere tabidir, a. Bu yerler; 

(1) Pişirme tesisi 
(2) Satış yeri 
(3) Un deposu 
(4) Harman yeri 
(5) Hamurhane 
(6) Soyunma, giyinme odası 
(7) Banyo 
(8) W.C. ve lavabo 

bölümlerini ihtiva edecek ve bu bölümler tamamen birbirinden kagir 
duvarlarla ayrılmış olacaktır,  

b. 
(1) Pişirme Tesisi Akaryakıtla direkt püskürtme 

şeklinde ısıtılmayacaktır. 
 
 

(2) Satış yeri: Fırında bulundurulan veya satışa 
arz edilen maddeler her tarafı kapalı, camekan 
lı raflarda veya camekan tezgahlarda bulundu.- 
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rulacaktır. 
(3) Un deposu: Yeterli büyüklükte olacak un çu- 

valları tahta ızgaralar üzerinde bulunacaktır 
(4) Harman yeri; yerden en az 0.50 mt yükseklik- 

te bir duvar ile ayrılacak, etrafın gezilebilir halde olacaktır. 
İç kısmı fayans veya iyi cins mermer ile kaplanmış 
olacaktır. Harman yeri ile hamurhane arasında bir bölüme 
otomatik elek monte edilmiş olacak ve daima çalışır du-
rumda bulundurulacaktır. 

(5) Hamurhane; Yeterli büyüklükte olacak, hamur 
hamur yoğurma makinesi İle yoğrulacak, bu 
makineye su akar tertibatla sağlanacaktır. 
Hamurhanede bulunan maya tekneleri paslanmaz çelikten 
yapılmış olacak, en az 20 cm. yükseklikte, fayans veya iyi 
cins mermerle kaplı hamurun yere düşmesine mani olacak 
geniş bir tezgah üzerine konulacaktır. Üzerine çuval 
örtülmeyecek temiz ve toz bırakmayan bezler 
kullanılacaktır. Yeteri kadar yedek önü bezi 
bulundurulacaktır. 

(6) Soyunma, giyinme odası; işçi sayısına göre 
yeterli büyüklükte içinde iş ve diğer elbiseleri 
asmaya mahsus dolaplar bulunacaktır. 

(7) Banyolar; isçi sayısına yetecek adette sıcak su 
tertibatlı ve duşlu olacaktır. 

(8) W.C, lavabolar; işçi sayısına göre yeterli 
adette W.C. lavabo olarak iki ayrı bölüm ha 
linde olacaktır. 

 
c. Bu yerlerden başka fırın veya İş yerlerinde sandöviç, simit, 

börek ve tost ekmeği imal etmek, bu yerlerde de ekmek ve diğer unlu 
mamulleri imal etmek yasaktır. 

 
ç. Bu müesseselerde çalışan işçiler, ekmek fabrikalarında yazılı iş 

elbiselerini giyecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
KURUP ASTA, PASTA, ÇÖREK, PEYNİR KIYMA V.S. 
İLAVESİYLE YAPILAN PİDE LAHMACUN, PİZZA 
FIRINLARI: 
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Madde 63- Kurupasta, pasta, çörek, peynir k. v.s. ilavesiyle 
yapılan pide, lahmacun, pizza fırınlar, -ğıdaki hükümlere tabidir. 

a. Bu yerler: 
(1) Pişirme tesisi 
(2) Satış yeri 
(3) İmalathane 
(4)Bulaşıkhane 
(5) W.C.ve lavabo 
 
b. 

 
(1) Pişirme tesisi; akaryakıtla ve direkt püskürtme 

ile ısıtılmayacaktır. 
(2) Satış yeri; Fırında bulundurulan veya satışa ar- 

zedilen maddeler camekanlı vitrin ve tezgah 
larda veya camekanlı raflarda bulundurulacak- 
tır. 

(3) imalathanede bulunan tezgahlar, mermer, pas 
lanmaz çelik veya benzerleri ile kaplanmış ola 
caktır. Hamur yoğurma makinesi ile yogrula- 
caktır. Un, imalatanenin ayrı bir bölümünde 
çuvallar içinde veya kapalı kaplar içinde bu 
lundurulacak ve elenmeden kullanılmayacak 
tır. 

(4) Bulaşıkhane; Bulaşıkhanede sıcak ve soğ|uk 
akarsu tertibatı bulunacak bulaşık yıkama yer 
leri mermer, fayans veya paslanmaz, çelikten 
sıcak ve soğuk iki kısmı ihtiva edecek, ayrıca 
kapların süzülmesine mahsus bir oluklu kısım bulunacaktır. 

(5) W.C. ve lavabo; W.C. ve lavabo olarak iki ayrı bölüm 
halinde olacaktır. 

 
c. Bu yerlerde çalışan personel ekmek fabrikalarında giyilen iş 

elbiseleri giyeceklerdir. 

YUFKA, KADAYIF VE EMSALLERİ İMAL 
YERLERİ: 

 
Madde 64- Yufka, kadayıf ve emsalleri imal yerleri aşağıdaki 

hükümlere tabidir. 
 
a. Bu yerler imal ve satış yeri olmak üzere birbirin 

den ayrılmış olacaktır. 
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b. İmalathane, pasta, çörek ve pide fırınlarındaki- 
nin aynı olacak ve bacaya bağlı davlunbaz tertibatı bulu 
nacaktır. 

 
c. Satış yerlerinde satışa arz edilen mallar temiz ca- 

mekanlar içinde muhafaza edilecektir. 
 
ç. Hamur yalnız hamur yoğurma makinesi İle yoğrulacaktır. 
 
d. Bu yerlerde çalışan personel ekmek fırınlan için 

kabul edilen is elbisesini giyeceklerdir. 
 
e. Bu müesseselerde unlar elenmeden kullanılmayacaktır. 
 
f. Bu müesseselerde W.C. ve lavabo bulunacaktır. 

MAKARNA, ŞEHRİYE, İRMİK, GÜLLAÇ, PERHİZ GIDA 
MADDELERİ VE 
BENZERLERİ İMAL YERLERİ: 
Madde 65- Makarna. Şehriye güllaç, perhiz gıda maddeleri ve 

benzerleri imal yerleri aşağıdaki hükümlere 
tabidir. 

a. Bu yerler kagir binalarda; 
(1) Ham madde depo 
(2) İmal 
(3) Mamul madde depo 

yerleri ihtiva edecek ve bu yerler kagir bölmelerle birbirinden ayrılmış 
olacaktır. (Depoların tabanında en az 25 cm. yükseklikte ızgaralar 
bulunacaktır.) 
 

b. Bu yerlerin tabanı mermer, mozayik veya karo- 
mozayik ile döşenmiş olacak, tabandan itibaren 1,5 mt. 
yüksekliğe kadar duvarları mermer, fayanas, mozayik ile 
döşenmiş bulunacak, tabanın uygun bir yerinde bir ucu 
mecraya ve mecra bulunmayan yerlerde sabit veya septik 
çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacaktır. 
Duvarlarının diğer kısımları ve tavanı yağlı boya veya 
badanalı olacaktır. Her bölme gündüz ışığı ile aydınlatıla 
cak ve uygun tabii havalandırma mümkün olmadığı yer 
lerde sun'i havalandırma tesisat ve tertibatını ihtiva ede 
cektir. Pencereleri, delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel kafes 
ile hariçten örtülü bulunacaktır. 

 
c. Ocaklar, dumanları içeriye ve dışarıya rahatsız 

lık vermeyecek surette çekecek tertibatı havi olacaktır. 
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ç. Artıklar ve süprüntüler kapalı silindir seklinde madeni veya 

plastik kaplara konacak ve bu kaplar her gün yıkanarak temizlenecektir. 
 
d. İşçiler beyaz renk iş elbisesi ile başlık giyecek 

lerdir. 
 
e. Bu yerlerde W.C. lavabo ve duşlu banyo buluna 

caktır. 
 

ÇİKOLATA, PASTA, ŞEKERLEME, ŞEKER, TAHİN 
HELVASI VE BENZERLERİNİN YAPILDIĞI YERLER: 
Madde 66- Çikolata, pasta, şekerleme, seker, tahin helvası ve 

benzerlerinin yapıldığı yerler aşağıdaki hükümlere tabidir, 
a. Bu yerler: 
(1) Ham maddeler deposu 
(2) Yapım yeri ve ocak 
(3) Hazırlanmıs maddeler deposu 
(4) Bulaşık yıkama yeri 

kısımlarını ihtiva edecek ve bu yerler birbirinden kagir bölmelerle 
ayrılmış olacaktır. 
 

b. Bu yerlerde bulunan masaların üzerleri mermer. 
fayans,   paslanmaz çelik gibi düz yüzlü bir madde ile 
kaplı olacaktır. 

 
c. Her bölme sıhhi ve fenni havalandırma tertibatı- 

nı ihtiva edecek ve pencereleri, delikleri 2 mm.yi geçme- 
yen tel ile dıştan örtülmüş olacaktır. 

 
ç. Kazanlar, tencereler, formalar v.s. kaplar temiz dolaplara 

veya raflara konacak, ham maddeler ağızlan tapalı kaplar veya 
kapalı dolaplar içinde bulundurulacaktır. 

d. Bu yerlerde kullanılan bakır kaplar kalaylı ve te 
miz olacaktır. 

 
 e.Bu yerlerde çalışan isçiler beyaz renkli iş elbisesi ile başlık 
giyeceklerdir, 
 

f.Yapım yerinde çalışan işçiler ağızlarına beyaz tülbent 
takacaklardır. 

g. Bu yerlerde hamur yalnız hamur yoğurma maki-nesi ile 
yoğurulacak, hamur yoğurmada el ve ayak kulla- 
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nılmayacaktır, 

SÜT VE SÜTTEN YAPILMIŞ GIDA MADDELERİ İMAL 
YERLERİ: 

 
Madde 67- Süt ve sütten yapılmış gıda maddeleri imal yerleri 

aşağıdaki hükümlere tabidir. 
 
a. Satış yeri aynı yerde ise hu kısım tamamen ayrı 

bir bölümde olacaktır. 
 
b. Çalışanlar beyaz renkli iş elbisesi giyeceklerdir 
 
c. Kullanılmış kapların yıkama yeri 1,5 mt. yük 

seklikte kagir bölme ile ayrılmış, akar sıcak ve soğuk su 
tertibatlı, yıkama ve durulama kısımlarını ihtiva edecek 
ayrıca yıkanan kapların süzülmesine mahsus oluklu veya 
süzgeçli bir kısım bulunacaktır. 

SÜT TOZUNDAN ÇOCUK MAMASI YAPILAN 
YERLER: 
Madde 68- Süt tozundan çocuk maması yapılan yerler 67'nci 

madde hükümlerine tabidir. 

SÜT YAĞINDAN BAŞKA YEMEKLİK DiĞER HAYVANI 
YAĞLAR VE HAYVANİ MARGARİN İMAL YERLERİ: 
Madde 69- Süt yağından baş.ka yemekli diğer hayvani yağlar ve 

hayvani margarin imal yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Bu gibi yerler; 
(1) Hammadde saklama deposu 
(2) Ayıklama ve temizleme 
(3) Eritme ve çökertme 
(4) Kutulama ve ambalaj 
(5) Yapılmış maddeleri saklama deposu yerlerini ihtiva edecek 

ve hu yerler birbirinden kagir bölme ile ayrılacaktır. 
 
b. Saklama yeri soğulma tesisatlı olacak, duvarları 

ve [avam fayans, emaye, plasti. paslanmaz, çelik ve emsa 
li gibi kolay temizlenir parlak ve düz yüzlü maddelerden 
yapılmış olacaktır. 

 
 
Saklama yerinde raflar ve kaplar kolay temizlenebilir ve 

paslanmaz madededen yapılmış olacaktır. Burada ispirtolu bir 
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termometre bulundurulacaktır. 
 
c. Temizleme ve ayıklama yerinde bulunan yıkama 

havuzları ve tezgahlar mermer veya paslanmaz çelikten 
yapılmış olacaktır. 

 
ç. Ayıklama sonunda çıkan artıklar kapalı, sızmaz madeni veya 

plastik kaplara konacak ve kokularına mani tedbir al ı nacaktır. 
 
d. Yapma yerinin duvarları tavanı, tabanı temizle 

me ve ayıklama yerlerindeki şartlara haiz olacaktır. 
 
e. işçiler beyaz renkli iş elbisesi ile başlık, tanla 

pabuç veya lastik çizme giyecek ve su geçmez önlük ta 
kacaklardır. Ayıklama. hazırlama, pişirme ve kutulara 
koyma yerlerinde çalıdan isçiler ağızlarına beyaz renkli 
tülbent maske takacaklardır, 

 
f. Bu yerlerde hayvani yağlarda başka yağlar yapıl 

mayacak ve bulundurulmayacaktır. 

ET KONSERVESİ YAWLAN VKRLER: 
Madde 70- Et konservesi yapılan yerler aşağıdaki hükümlere 

tabidir. 
a. Bu yerler müstakil binalarda: 
(1) Ham maddeleri saklama, ayıklama, hazırlama 
(2) Pişirme, kululara koyma  
(3)Takim etme. 
(4) Etiketleme, depo etme 
(5) Bulaşık yıkama 
(6) Kuru yapma (Kutu yapım, konserve yapım 

yerinde yapıldığında aranır. 
yerlerini ihtiva edecek ve bu yerler birbirinden kagir bölmelerle 
ayrılmış olacaktır. 
 

b. Her bölme gündüz, ışığı ile aydınlatılacaktır. Ta 
bii  havalandırma mümkün olmayan yerlerde suni hava 
landırma tesisat ve tertibatını ihtiva edecektir. Pencereler, 
delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel kafes ile dışlan örtülü bu 
lunacak ve tavanları sıvalı, badanalı veya boyalı olacak 
tır. 

 
 
c. Ocaklar, içeriye veya dışarıya rahatsızlık verme 
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yecek surette buharı ve dumanı çekecek tertibatlı olacak 
tır. 

ç. Ham maddelerin ayıklanıp hazırlanmasına mahsus masaların 
üzerleri mermer, fayans paslanmaz çelik veya emsali gibi düz ve 
parlak yüzlü madde ile kaplanmış olacaktır. 

 
d. Konservesi yapılacak etler soğuk hava dolap ve 

odalarında saklanacaktır. 
 
e. İşçiler beyaz renkte iş elbisesi ile başlık, tahta 

papuç veya lastik çizme giyecekler ve su geçirmez önlük 
takacaklardır. Ayıklama, hazırlama, pişirme ve kutulara 
koyma yerinde çalışan işçiler ağızlarına beyaz renkli 
maske takacaklardır. Bu yerlerde sigara içilmeyecektir. 

 
f. Artıklar ve süprüntüler kapalı silindir seklinde 

madeni veya plastik kaplara konacak ve bu kaplar her 
gün yıkanarak temizlenecektir. 
 

g. Et konservesi yapan yerlerde diğer konserveler 
yapılmayacaktır. El konserveleri yalnız Belediye damgasını havi 
kesilmiş ellerden yapılacak, bu yerlerde frigorifik tesisatlı kafi 
genişlikte soğuk hava odaları ile kontrol numunelerini almaya yetecek 
genişlikte muntazam işler ve rcgilatörlü bir etüv bulunacaktır. 

PASTIRMA, SUCUK, SOSİS VE SALAM İMAL 
YERLERi: 
Madde 71- Pastırma sucuk, sosis ve salam yerleri aşağıdaki 

hükümlere tabidir. 
a. Bu yerler bağımsız, binalarda; 
(1) Ham maddeleri saklama, ayırma, kıyma, doldurma 
(2) Pişirme 
(3) Kumlunu 
(4) Etiketleme, depo etme 
(5) Bulaşık Yıkama 

yerlerini ihtiva edecek ve hu yerler birbirinden kagir bölmelerle 
ayrılmış olacaktır. 
 

b.Her bölme gündüz ışığı ile aydınlatılacak ve uygun 
havalandırma tesisatı ile, mümkün olmadığı yerlerde sun'i 
havalandırma tesisat veya tertibatını ihtiva edecek-tir. Pencereleri, 
delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel kafes ile dıştan örtülü bulunacaktır. 

 
c. Ham maddelerin ayrılma, kıyılma ve doldurulmasına mahsus 

masaların üzerleri mermer, fayans, paslanmaz çelik ile kaplı olacaktır. 
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ç. Yapım yerinde eller soğuk hava dolap veya odalarında 

bulundurulacak ve başka bir yere konulmayacaktır. 
 
d. İşçiler beyaz renkli iş elbisesi ile başlık tahta 

papuç veya lastik çizme giyecek ve su geçmez önlük ta 
kacaklardır. 

 
e. Kıyma makineleri ile bıçak, testere, huni v.s. 

aletler passız olacak ve daima yıkanarak temizlenecektir. 
 
f. Ocak ve kazanlar etlerin bulundurulduğu ve tuz 

landığı yerlerden ayrı olacaktır. Duman veya gaz çıkara 
rak yapım yerinin içine ve dışına zarar vermemeleri için 
muntazam bacaları bulunacaktır. 

 
g. Yapımda yalnız et ve etin kendi yağı bulunacak 

tır, işkembe, 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 müessir olmayan maddeden 
yapılmış olacak ve üzerine ham maddeleri gösterir etiketler 
konacaktır. 

 
ı. Sucukların kurutulmasına mahsus yer bol hava cereyanlı 

olacaktır. 

DENİZ ÜRÜNLERiNE AİT İMAL YERLERİ:  

Madde 72- Deniz ürünlerine ait imal yerleri aşağıdaki hükümlere 
tabidir. 

a. Bu yerler bağımsız ve kagir binalarda;  
(1),Saklama 
(2) Ayıklama ve temizleme 
(3) Yapma 
(4) Ambalaj 
(5) Kutu içersinde sterilize (Takim etme) 
(6) Depo 
(7) Bulaşık yıkama 
yerlerini ihtiva edecek ve bu yerler kagir bölmelerle birbirinden 

ayrılmış olacaktır. 
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b. Saklama yerinde raflar ve kaplar kolay temizle 

nebilir ve paslanmaz maddeden yapılmış olacak ve bura 
da İspirtolu bir termometre bulunacaktır. 

 
c. Temizleme ve ayıklama kısmında bulunan yıka 

ma havuzlan ve tezgahlar mermer veya paslanmaz çelik- 
ten yapılmış olacaktır. 

 
ç. Ham maddelerin ayıklanıp hazırlanmasına mahsus masaların 

üzeri mermer, fayans, paslanmaz çelik gibi düz ve parlak yüzlü bir 
madde ile kaplanmış olacaktır. Ayıklama sonunda çıkan artıklar 
kapalı, sızmaz madeni veya plastik kaplara konacak ve kokmalarını 
önleyici tedbir alınacaktır. Kaplar her gün yıkanarak temizlenecektir. 

 
d. İşçiler beyaz renkli iş elbisesi ile başlık .tahta 

papuç veya lastik çizme giyecekler ve su geçirmez önlük 
takacaklardır. Ayıklama, hazırlama, pişirme ve kutulara 
koyma yerinde çalışan işçiler ağızlarına beyaz renkli tül 
bent takacaklardır, bu yerlerde sigara içilmeyecektir. 

BiTKiSEL YAĞ YAPIM YERLERi: 
Madde 73- Bitkisel yağ yapım yerleri aşağıdaki hükümlere 

tabidir. 
a, Bu gibi yerler kagir ve müstakil binalarda; 
( l) Ham madde saklama deposu 
(2) Ayıklama ve temizleme 
(3) Eritme çökeltme 
(4) K utulama ve ambalaj 
(5) Yapılmış maddeleri saklama deposu 
kısımlarını ihtiva edecek ve bu yerler birbirinden kagir 
bölmelerle ayrılmış olacaktır. 

 
b. Saklama yeri soğutma tesisatını haviz olacak 

raflar ve kaplar kolay temizlenebilir ve paslanmaz mad 
delerden yapılmış olacak ve burada ispirtolu bir termo 
metre bulundurulacaktır. 

 
c. Temizleme ve ayıklama yerinde duvarlar taban 

dan 1,5 mi, yüksekliğe kadar mermer, fayans, mozaik 
benzeri maddeden yapılmış olacaktır. Diğer kısımlar ve 
tavanı plastik badana veya yağlı boya olacak, burada bu 
lunan yıkama havuzlan ve tezgahlar mermer veya paslan 
maz, çelikten yapılmış olacaktır. 
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ç. Ayıklama sonunda çıkan artıklar kapalı, sıkmaz, madeni veya 

plastik kaplara konacak ve kokmaları önleyici tedbir alınacaktır. 
 
d. isçiler beyaz renkli iş elbisesi İle başlık, tahta 

papuç veya lastik çizme giyecekler ve su geçmez önlük 
takacaklardır. Ayıklama, hazırlama. pişirme ve kutulara 
koyma yerinde çalışan isçiler ağızlarına beyaz renkli tül 
bent takacaklardır. Bu yerlerde sigara içilmeyecek ve bu 
yasağı bildiren levhalar asılmış olacaktır. 

BiTKiSEL YAĞ DOLDURMA YERLERİ: 
Madde 74- Bitkisel yağ doldurma yerleri aşağıdaki hükümlere 

tabidir. 
a. Bu yerler; 
(l)Depc 
(2) Şişe yıkama 
(3) Doldurma ve etiketleme 
kısımlarını ihıiva edecek ve bu yerler birbirinden kagir 

bölmelerle ayrılmış olacaktır. 
b. Doldurma yerlerinde bitkisel yağların niteliğini 

bozmayan üstü sıkıca kapalı bir hazne bulunacak, bu hazne kadar sabit 
ve yağın niteliğini bozmayacak borular bulunacaktır. 

 
c. Şişeler sıcak ve sodalı salarla fırçalanıp yıkandıktan sonra 

şehir suyundan geçirilecektir (5işe kullanılmayan yerlerde bu hölme 
ve sanlar aranmaz.) 

 
ç. Bu yerlerde çalıdan işçiler beyaz önlük ve başlık giyecekler, 

kauçuk veya plastik önlük takacaklardır. 

MEYVE SEBZE KONSERVELERİ İMAL YERLERİ: 
Madde 75- Meyve, sebze konserveleri imal yerleri aşağıdaki 

hükümlere tabidir, 
a. Bu yerler; 
(1) Ham maddeleri saklama deposu 
(2) Ayıklama ve temizleme 
(3) Yapım 
(4) Kumlama ve etiketleme 
(5) Mamul konserve deposu 
kısımlarını ihtiva edecek ve bu yerler birbirinden kagir 

bölmelerle ayrılmış olacaktır. 
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b. Her bölme gündüz, ışığı ile aydınlatılmış olacak 
tır, Gündüz ışığının olmadığı yerler, sıhhi ve fenni hava 
landırma tesisat ve tertibatım ihtiva edecektir.                               
Pencerelerin, delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel ile dışlan örtülü ola 
caktır, 

 
c. Ham maddelerin ayıklanıp, hazırlanmasına mah 

sus masaların üzerleri mermer, fayans. paslanmaz çelik 
gibi düz parlak yüzlü madde kaplanmış olacaktır. 

 
ç.Ocaklar, dumanları içeriye ve dışarıya rahatsızlık vermeyecek 

suretle çekme tertibatını havi olacaktır. 
 

 d. Artıklar ve süprüntüler kapaklı silindir seklinde madeni veya 
plastik kaplara konacak ve bu kaplar her gün yıkanarak 
temizlenecektir. 
 

e. Sebze ve meyve konservesi yapılan müesseseler 
içerisinde balık veya et konserveleri yapılmayacaktır. 
Ham maddelerin bozulmaması için soğuk hava tertibatına 
haiz soğuk hava depoları bulunacaktır. 

 
f. Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz renkli iş elbise 

si ile haslık, tanla pabuç veya lastik çizme giyecekler ve 
su geçirmez önlük takacaklardır. Ayıklama, hazırlama. 
pijinne ve kutulara koyma yerlerinde çalıdan işçiler ağız 
larına beyaz renkli tülbent maske takacaklardır. Ru yer 
lerde sigara içilmeyecek ve bu yasağı gösteren levhalar 
asılmış olacaktır. 

SİRKE, TURŞU, ŞIRA, BOZA VE BENZERİ BESiN 
MADDELERİNİN İMAL YERLER: 
Madde 76- Sirke, turşu. şıra. boza ve benzeri besin maddelerinin 

imal yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Bu yerler; 
(1) Ham madde deposu 
(2)Yıkama, temizleme ve hazırlama 
(3)Yapma 
(4)Kutulama ve şişelere doldurma 
(5)Kulul anmış ve şişelere konulmuş maddeleri 

depolama 
kısımlarını ihtiva edecektir. Bu yerler birbirinden kagir bölmelerle 

ayrılmış olacaktır. 
b. Bu yerler gündüz ışığı ile aydınlatılacak, sıhhi 

ve fenni havalandırma tertibatını ihtiva edecektir. Pence 
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releri delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel ile dışarıdan örtülü 
olacaktır. 
 
 

c. Yapımda kullanılan fermantasyon (ekşime) fıçılan ve diğer 
kaplar tabandan yüksekçe bir yerde bulundurulacak, üzerleri muntazam 
kapaklı olacak ve bunlar her hocalığında iyice temizlenecektir. Büyük 
fıçıların temizlisinin temini için alt kısımlarına tıpa veya musluk 
konulmuş olacaktır. 

 
ç. Bütün süprüntü ve artıkları ağzı kapaklı madeni ve plastik 

kutularda saklanacak bu yerlerde çalışan isçiler beyaz iş gömleği, 
hamlık ve tahta papuç giyecekler ve su geçmez önlük takacaklardır. 

MENBA, IÇME VE KULLANMA SULARI: 
Madde 77- Bu suların kaynak yeri, doldurulması, 

kapsüllenmesi, depolanması ve satışları Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının Kaynak Suları Yönetmeliği hükümlerine tabidir. 

ALKOLSÜZ İÇKi (İMAL YERLERi:  

Madde 78- Alkolsüz içki imal yerleri aşağıdaki hükümlere 
tabidir. 

a. Bu yerler müstakil ve kagir binalarda olacak; 
(1) Boş şişeleri depo 
(2) Şişeleri yıkama. temizleme, doldurma. 

kapatma, etiketleme 
(3) Ham maddeleri hazırlama 
(4) Dolu şişeleri muhafaza, depo 

         (5)İişçiler için soyun odaları ve dolapları 
kısımlarım ihtiva edecek, bölmelerin 1,5 mt. yük 
seklikten, geri kalan kısımları camekan olabilir. 
 

b. Bu yerler gündüz ışığı ile aydınlatılacak, sıhhi 
ve fenni havalandırma tertibatını ihtiva edecektir. Pencerelerin 
delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel ve dıştan örtülü olacaktır. 

 
c. Yıkama ve doldurma ve kapaklama el deldirme 

den yapılacaktır. 
 
ç. Boş ve kirli şişeler otomatik yıkama makinesinde 70 ile 80 

derecede ısıtılmış sodalı su kazanına bağlı ve aşağıdan yukarıya 
kuvvetli basınç ile fışkıran sularla içi dışı iyice dezenfekte edildikten 
sonra yine aynı suretle aşağıdan yukarıya fışkıran kuvvetli basınçlı 
temiz su cereyanı ile yıkanıp temizlenecektir. 
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d. Bu yerlerde deterjanlı maddelerle şişe yıkanma 

yacaktır. 
 
e. Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz kısa önlük, çiz 

me veya tahta papuç giyecekler ve su geçmez önlük taka 
caklardır. 

ALKOLLÜ İÇKİ YAPIM YERLERİ: 
Madde 79- Alkollü içki yapım yerleri aşağıdaki hükümlere 

tabidir. 
a. Bu yerlerde; 
(1) Boş şişeleri depo 
(2) Şişeleri yıkama ve temizleme 
(3) Ham maddeleri hasırlama 
(4) Yapım ve dinlendirme 
(5) Şişe doldurma, kapama ve etiketleme 
(6) Dolu şişeleri saklama ve depo 
(7) işçiler için soyunma adası veya dolabı 
kısımları bulunur, tabandan 1.5 mt, yükseklikten sonraki 
kısımları camekan olabilir. 
 

 b.Bu yerler gündüz ışığı ile aydınlatılacak, sıhhi 
ve fenni havalandırma tertibatını ihtiva edecek ve kirli hava 
dışarıya atılacaktır. Pencereleri delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel ve 
dıştan örtülü olacaktır. 
 

c. Yıkama, doldurma ve kapaklama el değdirme 
den yapılacaktır. 

 
ç. Boş ve kirli şişeler otomatik yıkama makinesinde 70 ile 80 

derece ısıtılmış sodalı su kazanına bağlı ve aşağıdan yukarıya kuvvetli 
basınç ile fışkıran sularla içi dışı iyice temizlendikten sonra yine aynı 
suretle aşağıdan yukarıya fışkıran kuvvetli basınçlı temiz su cereyan 
ile yıkanıp durulanacaktır. 

 
d. Bu yerlerde deterjanlı maddeler ile şişe yıkanma- 

yacaktır. 
c. Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz kısa önlük, çizme veya tahta 

papuç giyecekler ve su geçirmez önlük takacaklardır. 
 
f. Şaraphaneler ve şarap doldurma evleri ve şarapların sağlık 

bakımından kontrolları Tekel idaresinin hu konuda çıkaracağı 
yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 
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YEMEK FABRİKALARI: 
Madde 80- Yemek fabrikaları aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Bu yerler; 
(1) Ham maddeler deposu (kiler) 
(2) Ayıklama ve hazırlama 
(3) Pişirme ve dağılma 
(4) Bulaşık yıkama 
yerlerini ihtiva edecek ve her bölümü birbirinden en az 2 mt. 

yükseklikte sabit duvarlarla ayrılmış olacaktır. 
 
b. Sıcaktan ekşiyen veya niteliği bozulacak besin maddeleri 

soğuk hava dolaplarında bulundurulacaktır. 
 
c. Ayıklama ve hazırlama yerinde bulunan tezgah 

ların ve masaların üzerleri mermer veya paslanmaz çelik 
veya benzeri madde ile kaplanmış olacaktır. 

 
ç. Pişirme ve dağıtma yerinde ocak bulunacak. ocak yerinin 

üstünde bacaya bağlı davlunbaz olacak ve baca komşu binalarını 
geçmiş olacaktır. 

 
d. Bulaşık yıkama yerinde soğuk ve sıcak su terti 

batı bulunacak, bulaşık yıkama yerinin alanı bir kenarı 3 
mt.den az, olmamak üzere 10 m2'dcn az olmayacak, bula 
şık tekneleri mermer, fayans veya paslanmaz madenden 
ve iki bölümlü olacaktır. 

 
Ayrıca yıkanan kapların süzülmesine mahsus yeterli büyüklükte 

bir oluklu veya süzgeçli kısım bulunacaktır. 

KURUYEMİŞ HAZIRLAMA YERLERİ: 
Madde 81- Kuruyemiş ha/.ırlama yerleri aşağıdaki hükümlere 

tabidir. 
a. Bu yerlerde kurukahve çekimi yapıldığı takdirde 

bu kısım tamamen kagir bölme ile ayrılmış olacaktır. 
 
b. Bu yerlerde her türlü böcek ve zararlı hayvanla 

rın bulunmamasını temin için gerekli tedbirler alınacak, 
pencerelere 2 mm.yi geçmeyen telkafes takılacaktır. 

 
c. Hu yerlerde çalışanlar bej renkli is gömleği giye 

ceklerdir. 
 
ç. Ham ve işlenmiş kuruyemiş çuvalları tahta ızgaralar üzerine 

konacaktır. 
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HAM TUZ ÜRETME, İŞLEME, DEPOLAMA 
YERLERİ, TUZ FABRİKALARI: 
Madde 82- Ham tuz: üretme, işleme.depolama yerleri, tuz, 

fabrikaları aşağıdaki hükümlere tabidir. 
 
a. Bu yerler müstakil ve kagir binalarda olacak; 
(1) Ham maddeler deposu 
(2) Öğütme yeri 
(3) Ambalajlama 
(4) Mamul madde deposu 
(5) Işçiler için soyunma oda ve dolapları 
kısımlarını ihtiva edecek ve hu yerler birbirinden 

kagir bölmelerle ayrılmış olacaktır. 
 

b. Yapırn sırasında demir ve saç kürek kullanılma- 
yacaktır. 

 
c. Değirmenin bulunduğu yerde öğütülmüş tuzlar tahta veya 

plastikten yapılmış sandık veya kutulara akıtılacaktır. 
 
ç. Bu yerlerde çalışan isçiler kısa beyaz iş gömleği ile baslık 

giyeceklerdir. 

KÜMES HAYVANLARI KESiM YERLERİ: 
Madde 83- Kümes hayvanları kesim yerleri aşağıdaki hükümlere 

tabidir. 
a. Bu yerler iki kısım olacaktır; 
(1) Diri kümes hayvanlarının kafeslerinin bulunduğu 

yerler 
(2) Kesim yeri 

 bu kısımlar birbirinden kagir duvar ve boyalı mazbut kapılarla 
ayrılmış olacak ve her bölümü gündüz ışığı ile aydınlatılacak ve uygun 
havalandırma tertibatını ihtiva edecektir Pencereleri, delikleri 2 mm.yi 
geçmeyen tel ile dıştan tamamen örtülü bulunacak ve tavanları sıvalı, ba-
danalı veya boyalı olacaktır. 
 

b. Duvarları tadandan l ,5 mt.ye katlar olan kısımları mermer, 
fayans olacaktır. 

 
c. Kesim ve tüy yolma yerinin alam 5 m²'den ve yüksekliği 2,5 

mt.den az olmayacak ve duvarları tabandan 2.5 mt, yüksekliğe kadar 
mermer, fayans olacaktır. 

 
ç. Tüy, kan, ahşa. ayaklar madeni veya plastik ve kapaklı kaplara 
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konacak ve bu kaplar her gün boşaltılacak ve yıkanarak temizlenecektir. 
Tüy kaplarının en az 1 mt. derinlikte ve 50 cm. çapında silindir şeklînde 
olması mecburidir. 

 
d. Diri hayvanların bulunduğu kafeslerin acık renk 

boyalı ve altları çıkarılıp temizlenebilen çinkodan yapıl 
mış olacak yem ve su kapları daima temiz tutulacaktır. 
Havyanlar kafes dışında bulundurulmayacak ve kafeslere 
sıkışık olarak konulmayacaktır. Hayvanlar çeşitlerine gö 
re ayrı ayrı kafeslere konulacaktır. 

 
e. Kesilmiş hayvanların iç ve dış organları temiz 

lendikten ve ayaklan hanep mafsalından kesildikten son 
ra soğuk hava dolap veya depolarında bulundurulacaktır. 

 
f. Kesiciler bej renkli tulum gömlek ve lastik çiz- 

me giyecek ve önüne her zaman yıkanabilir şekilde kau 
çuk veya plastik önlük takacaktır. 

 
g. Kesilmiş olarak teşhir edilen veya kesildikten 

sonra verilen hayvanların ayaklan hanep maflasından ke 
silerek dükkanda, kesim yerinde bulunan kapalı kaba atı 
lacaktır. 

 
h. Kesilmiş hayvanlar şisirilmeyecek ve boyanmayacaktır. 

 
ı. Kesildikten sonra iç organları çıkarılan hayvanların 

yenilebilecek iç organları (karaciğer, yürek ve temizlenmiş taşlık) 
ancak kullanılmamış temiz plastik veya naylon torbalara sarılarak 
yeniden içine konulabilir. 

 
i. Kümes hayvanlarında hastalık veya ölüm olduğu zaman dükkan 

sahipleri olayı derhal Belediye Şuhe Veterinerliğine bildirecektir. 
 
j. Kesilmiş kümes hayvanlarının bulundukları dolaplara tüylü av 

hayvanları konulmayacaktır. Kesilmiş tüylü av hayvanları ayrı soğuk 
hava dolabında, canlılar ise tel kafeslerde bulundurulacaktır. 

 
k. Av kuşları hariç olmak üzere, tavuk, hindi. kaz ördek ve 

emsali kümes hay vardan kesildikten sonra tüylü olarak ahşası 
çıkarılmadan teshir edilmeyecektir. 

 
BÖLÜM - 6 

ÇEŞiTLi DEPOLAR VE UYGULAYACAKLARI EMİR VE 
YASAKLAR 
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Özel Hükümler 

HUBUBAT, ZAHİRE, YKM, KURU SEBZE, KURU 
YEMİŞ, KAHVK, KAKAO. ÇAY, PATATES, SOĞAN, 
YUMURTA VE HER TÜRLÜ GIDA MADDELERi 
DEPOLARI: 
Madde 84- Hububat, zahire, yeni. kuru sebze, kuru yemiş, kahve, 

kakao, 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 nitelikle bulunacakt ır .   

 
c. istifler arasında en az bir metre geçit bırakılması 

mecburidir. 
 
ç. Bu yerlerde her türlü böcek ve zararlı hayvanlarla mücadele için 

pencerelerinde 2 mm.yi geçmeyen tel kafes ile fare kapanı 
bulunacaktır. 

 
d. Çuval içinde bulunan maddeler ızgaralar üzerine 

konulacaktır. 
 
c. Kapı ve pencereleri ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış 

olacaktır. 
 
f. Kuruyemiş depolarında tahtadan yapılmış yazı- 

hane veya asma kat bulunması yasaktır. 
 
g. Bu yerlerde çalışanlar bej renkli iş gömleği gi 

yeceklerdir. 
 
SEBZE VE MEVVE KONSERVE DEPOLARI: 
Madde 85- Sebze ve meyve konserve depolan aşağıdaki 

hükümlere tabidir, 
a. Bu yerlerde yeterli derecede tabii veya sun'i ha 

valandırma tesisatı bulunacaktır. 
 
b. Bu yerler gündüz ışığı ile aydınlatılmış olacak, 

gündüz ışığının olmadığı yerler yeterli derecede elektirikli 
ışıkla aydınlatılmış olacaktır. 

 
c. Çalışan işçiler bej renkli iş elbisesi giyecekler 

dir. 
ç. Vasıfları yazısı etiket olmayan konserveleri bulundurmak ve 

salmak yasaktır, 
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ŞEKER DEPOLARI: 
Madde 86- Şeker depolan aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Kapı ve pencereleri ateşe dayanıklı malzeme ile 

yapılacaktır. 
 
b. Depoda sigara içmek, ateş bulundurmak yasak 

tır. Isıtma merkezi sistemle yapılacaktır. 
 
c. Asetilen ve elektrik kaynağı yapılması, madeni 

aksamın kıvılcım yapabilecek derecede birbirine vurma 
sı ve sürtülmesi yasaktır. 

 
ç. Asetilen, petrol, mum ve di|er ışık vericilerle depolara 

girilmesi yasaktır. 

YAĞ VE SABUN DEPOLARI: 
Madde 87- Yağ ve sabun depolan aşağıdaki hükümlere 

tabidir. 
a. Bu yerlerde yeterli derecede tabi ve sun'i havalandırma 

tesisatı bulunacaktır. 
 

b. Bu yerler gündüz ışığı ile aydınlatılmış olacak 
tır. Gündüz ışığı yeterli olmadığı takdirde elektrikle ye 
terli derecede aydınlatılmış olacaktır. 

 
c. Zeytinyağı doldurma yerlerinin tabanı sokak se 

viyesinden en az 0.50 mt, aşağıda olacaktır. 
 
Ç. Çalışan işçiler bej renkli iş elbisesi giyeceklerdir. 

MEŞRUBAT. MENBA, İÇME VE KULLANMA 
SULARI DEPOLARI: 
Madde 88- Meşruhat, menba, içme ve kullanma suları 

depoları aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a. Bu depolar yüklüme ve boşaltma sırasında trafi 

ği engellemeyecek yerlerde açılabilir. 
b. Menba. içme ve kullanma sulan depoları hak 

kında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kaynak sula 
rı yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

SOĞUK HAVA DEPOLARI: 
Madde 89- Soğuk hava depolan aşağıdaki hükümlere tahidir, 
a. Bu yerler, işin gerektirdiği oda ve bölmeleri ihti 

va edecek ve her odanın tesisatı teknoloji şartlarına uy 
gun bulunacaktır. 
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b. Bina dışına çıkan kapılarda içe ve dışa açılan 

ikinci bir kapı olacak, hu kapılarla bina dışına açılan pen 
cere delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel ile örtülü buluna 
caktır. 

 
b. Her odanın içinde bir ucu makine dairesindeki 
ışıklı numaratöre bağlı birer zil tertibatı ile birer termograf 
ve ikişer ispirtolu termometre bulunacaktır. 

 
ç. Soğuk havanın besin maddelerinin her tarafına aynı suretle 

tesir etmesini ve serbestçe ceryan temini için hu maddeler taflana 
temas etmeyen ızgara ve raflar üzerine seyrek istif edilecek ve her 
parça araşma çıtalar konulacak veya çengellere aralıklı asılacaktır. 
Her istif arasında serbestçe geçilecek genişlikte geçit yerleri 
bırakılmış olacaktır. Çeşitlerine göre ısı ve rutubet dereceleri bir ol-
mayan veya birinin koku.su diğerine sinen değişik besin maddeleri bir 
odada bulundurulmayacak ve odalara besin maddelerinden başka şey 
konulmayacak veya her hangi bir suretle nitelikleri bozulmuş veya 
ambalajı açılmış veya ileri derecede paslanmış ambalajlı her türlü 
besin maddeleri bu depolara kabul ve saklanmayacaktır. 

 
d. Bu depolarda her çeşit konservelerle taze balık, kümes 

hayvanları, tavdan ve av kuşları, sebze ve meyve, yumurta her çeşit 
yemeklik yağlar süt ve sütten yapılmış besin maddeleri kabul ve 
muhafaza  olunur. Her çeşit taze etlerle, (tavşan ve av kuşlarından 
başka) diğer av hayvanları, bu depolara kabul edilmeyecek ve 
saklanmayacaktır. 

Taze etler Belediyenin ve diğer resmi dairelerin soğuk hava 
depolarında saklanabilir. 

(1) Tavşan ve av kuşları iç organları çıkarıldıktan 
sonra asılı olarak 

(2) Kümes hayvanları tüyleri yolunmuş, iç organları çıkarılmış, 
ayaklan hanep mafsalından kesilmiş olduğu halde asılı olarak  
(3) Çiğ balıklar niteliğini bozmayacak raf ve ızgaralarda 

         (4) Tuzlu balıklar kapalı kapta veya teneke ambalajlarıyle 
(5) Yumurta sandıkları aralan yanlarda 8-10, alt 

ve üstlerde 3-5 cm. ara olmak üzere istif edile 
rek 

(6) Yaş meyve ve sebzeler ambalajlarıyle 
(7) Hayvani yağlar, yumuşak peynir, kremalar, 

yoğurtlar ve ben/eri sütten yapılmış besin 
maddeleri her tarafı kapalı ve sızmaz kaplar 
içinde: kaşer. gravyer gibi sert peynirler amba 
lajlı ve açık olarak ayrı kompartımanlarda 
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(8) Pastırma ve sucuklar ve diğer konserve etler 
ambalajlı ve açık olarak raf ve çengellerde 
saklanacaktır. 

 
e. Bu depolardaki işçilere mahsus soyunma, giyin 

me, yemek yeme, temizlenme yerleri. W.C.. besin mad 
delerinin depo edildiği yerlerde doğrudan doğruya bağ 
lantısı bulunmayacaktır. 

 
f. işçilerin soğuk hava deposunda çalışabilmeye 

bünyelerinin uygun olduğunu gösterir sağlık raporları bu 
lunacaktır. Böyle raporu olmayanlar bu depolarda çalıştı 
rılmayacaktır. 

 
g. Soğuk hava depolarında depoya giren ve çıkan 

besin maddelerinin çeşit ve miktarı ile giriş ve çıkış tarih 
lerini kaydetmeye yarayan Belediye İktisat İşleri Müdür 
lüğünce tasdikli bir defter bulundurulacak, bu deftere ya 
pılacak kayıtlar silintisiz, kazıntısız ve muntazam olacak 
tır. 
 
 
 
 


