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M A N A V G A T  B E L E D İ Y E S İ  

  

E M İ R  V E  Y A S A K L A R I  H A K K I N D A  

Y Ö N E T M E L İ K  

 
1.BÖLÜM : AMAÇ,KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK 

              
     MADDE 1 : AMAÇ  

 Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununda verilen görevlerin yerine getirilmesi, halkın 

sağlığını, huzur ve rahatını korumak amacıyla Belediye Zabıtalarının  görev, yetki alanlarına giren 

fiiller karşılığında uygulanabilecek olan idari yaptırımların türleri ve sonuçlarının belirlenmesi 

amacı ile hazırlanmıştır. 

 
      MADDE 2  :KAPSAM 
 Bu Yönetmelik Manavgat Belediyesi ve mücavir alan sahalarını kapsar. 
 

  MADDE  3 – HUKUKİ DAYANAK  : 
5393 Sayılı Belediye Kanunu,  1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkam-ı Cezaiye Hakkındaki Yasa ve 

5326 Sayılı Kabahatler Kanununa  göre hazırlanmıştır.  

 
  

      2.BÖLÜM:UYULMASI GEREKEN BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI 

                                                             

   MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER: 

1- Belediyenin izni olmada meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal   etmek 

veya buralarda mal satışa arz etmek yasaktır.(*) 

2-Dilencilik yapmak yasaktır(*) 

3-Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültü yapmak yasaktır.(*) 

4-Mal ve hizmet satmak için başkalarını rahatsız etmek yasaktır.(*) 

5-Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınma veya 

gerçeğe aykırı beyanda bulunma yasaktır.(*) 

6-Belediyeden izin almadan meydanlara ve parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar ve 

alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asmak yasaktır. İzin 

alınarak asılan afiş ve ilanlar süresinin dolmasını müteakip taraflarınca derhal toplatılır.(*)   

7-Zabıta ve Belediye görevlilerine görevleri ile ilgili çalışmalarında karşı gelmek ve güçlük çıkarmak 

yasaktır.  

8-Belediyeye ve kamuya ait yapı, bina ve araçlara zarar vermek yasaktır. 

9-Abidelerin, tarihi eser ve kültür değerlerinin etrafını bozmak, kirletmek, tahrip etmek yasaktır. 

10-Ölçü ve tartı aletleri damgalı, mühürlü ve temiz olacaktır. 

11-Noksan tartı ile satış yapılmamalıdır. 

12-Hileli mal satılmamalıdır. 

13- Bayrak Nizamnamesine aykırı olarak ve kirli, kırışık, yırtık bayrak asmak ve bayrak asılması gereken 
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günlerde bayrak asmamak yasaktır. 

14-Belediyenin izni olmadan seyyar  satıcılık yapmak yasak olup seyyar satıcılar Belediyece müsaade 

olunan cadde ve sokaklar haricinde gezmeyecek ve satış yapmayacaktır.  

15- Kaldırım üstüne her ne surette olursa olsun motorlu motorsuz araç park etmek ve bu araçlar ile eşya 

indirmek için bile olsa beklemek yasaktır. 

16- Belirlenen saatler dışında İlçe Trafik Komisyonunca tespit edilen bölgelere İş makineleri, kamyonlar ve 

her türlü otobüsler ile girilmeyecektir.  

17-Yollara her ne suretle olursa olsun eşya ve malzeme konulmayacaktır. 

18-Yollara ve kaldırımlara halı, paspas vb şeyler serilmeyecektir. 

19-Yollarda ve kaldırımlarda kızak, paten ve kay-kay ile , kaldırımlarda ve yaya geçitlerinde  bisikletle ve 

motorlu araçlarla dolaşmak yasaktır. 

20-Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan kıyı bandı,köprü ve diğer yerlere yetkili kurumların izni 

alınmadan çadır ve karavan kurulamaz,ticari faaliyette bulunulamaz. 

21-Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak; alkollü içki içmek ve 

içirmek, huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır. 

22-Araçların üzerine Belediyeden izinsiz ilan yapıştırılmayacaktır. 

23-İşyerleri, Belediyeye ait duyuru, afiş vb yayınları Belediye görevlilerince istendiğinde ücretsiz olarak 

istenilen süre sonuna kadar halkın görebileceği şekilde, müsait olan duvar ve camlarına asmaya zorunludur. 

24-İşyerlerine gıda ve malzeme taşıyan araçlar servislerini 22:00 ile 07:00 arasında yapacak olup bu 

saatler dışında şehir merkezine girmeyeceklerdir.  

25- Araçları belediyece tahsis edilen garaj ve otoparklar haricindeki yerlere park etmek yasaktır. 

26-Toplu taşım araçları ile servisler Belediye tarafından belirlenen güzergâh harici yolcu taşımak ve durak 

harici yolcu indirme ve bindirme yapmak, İstiap haddinden fazla ayakta yolcu taşımak yasaktır. 

27-İzinsiz olarak taksi, minibüs ve otobüs çalıştırılamaz. 

28-Taksi ve minibüslerin plakaları, sürücü isimleri Belediyeye bildirilmek zorundadır. 

29-Toplu taşıma araçlarında tespit edilen fiyat tarifesine uyulacaktır. 

30-Toplu taşım araçlarında genel düzene aykırı ve insanları rahatsız edici fiil ve davranışlarda bulunamaz. 

31-Genel taşıt araçlarına küçük çantalar haricinde yolcuları rahatsız edecek, geliş ve geçişleri engelleyecek 

eşyalarla (bavul, valiz, sepet, sandık, LPG tüpü vb) ayrıca yağlı, kirli, tozlu elbiselerle binilemez. 

32-Toplu taşıma araçlarına boş olduğu halde müşteri almamak yasaktır. 

33-Ticari taksilerde taksimetre açmadan yolcu taşınmamalıdır. 

34-Botlarda güvenlikle ilgili olarak can simidi, can yeleği, yeterli yangın söndürme cihazı, ilk yardım alet ve 

ekipmanları bulunacaktır. 

35-Botlarda yeterli kapasitede pisuar tankı bulunacak, ırmağın kirletilmemesi için gerekli tedbirler 

alınacak, sintineler Belediyenin gösterdiği yerler dışına bırakılmayacaktır. 

36-Umumun kullandığı sokak ve cadde gibi yerlerde izinsiz düğün, eğlence vs düzenlemek yasaktır. 

37-Yüksek sesle bağırarak, ses yükseltici hoparlörlü araçlarla meskun mahal içinde veya her türlü 

pazaryeri ve umumun bulunduğu alanlarda satış veya reklâm yapmak, ve huzur bozucu neşriyat yapmak, 

havalı klakson çalmak yasaktır. 

38-Elektrik üretiminde kullanılan sabit jeneratörler için ayrı bina veya bina içerisinde bir bölüm 

ayrılacaktır. Taşınabilir jeneratörler için gürültüye karşı önlem alınarak belediyeden izin almak gerekir.  

39-Belediye İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğinde belirtilen hususlar dışında  izin almadan ilan-reklâm 

afişi ve el ilanı dağıtmak yasaktır. 
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40-Halka rahatsızlık verecek, tehlike yaratıcı patlayıcı madde satılması ve kullanılması yasaktır.  

41-Şehir dahilinde ot, saman ve talaş gibi çabuk yanıcı ve parlayıcı maddeleri depolamak, ahşap yapılarda, 

bodrum ve benzeri yerlerde kolaylıkla yanan şeyleri biriktirmek, koku yapıcı maddeleri depo etmek, hurda 

eşyaları izin almadan yakmak yasaktır. 

42-Belediyece tespit edilen yerler dışında hayvan satışı yapılamaz. 

43-Tasma ve ağızlık takmadan köpek dolaştırılamaz. 

44-Cadde, sokak ve sahillerde halkı rahatsız edecek şekilde hayvan koşturulamaz. 

45-İlçe merkezinde küçük ve büyükbaş hayvan besiciliği yapılamaz. 

46-Şehir içerisinde apartmanlarda ve umuma mahsus yerlerde her ne maksatla olursa olsun çevreyi 

rahatsız edici arı kovanı, köpek ve kümes hayvanları beslemek yasaktır. Belediye hudutları içersinde etrafı 

çevrili bahçesi olan müstakil evlerin bahçelerinde ancak aşağıdaki şartlara uyulması halinde 1 adet bekçi, süs 

veya av köpeği beslenebilir: 

       a- Kulübe  yapılırken belediyenin ilgili birimlerinden yazılı müsaade alınması. 

       b- Kulübelerin  binaya bitişik şekilde yapılmaması, temiz tutulması ve haftada bir dezenfekte edilmesi 

    c- Evlerde beslenen evcil hayvanların  belgesinin olması , düzenli olarak muayenesinin yapılması ve 

belediyeye bildirilmesi zorunludur. 

47-Hayvanları dövmek, eziyet etmek, hayvan oynatmak, dövüştürmek, hayvanın takatinden fazla yük 

yüklemek, halkın şefkat hislerini rencide edercesine kırbaçlamak yasaktır. 

48-Başka il ve ilçelerden getirilen etleri  Belediyenin kontrolü ve izni olmadan satmak yasaktır. 

 

MADDE 5- ÇEVRE VE TEMİZLİK 

1-Evsel ve bireysel atık ve artıkları bunların toplanmasına ve depolanmasına özgü yerler dışına atmak ve 

çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletmek yasaktır.(*) 

2-Yemek pişirme ve servis yerleri ile işyerlerinin faaliyetlerinden dolayı çevreyi kirletmeleri yasaktır.(*)  

3-Kullanılmaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını toplama günleri ve saatleri dışında sokağa veya 

kamuya ait sair bir yere bırakmak yasaktır.(*) 

4-Kullanılmaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini 

sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakmak yasaktır.(*) 

5- Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya 

kamuya ait sair bir alana bırakmak yasaktır.(*)  

6-Çöpler kendilerine ait evlerin/işyerlerinin önlerine  konulacak, boş arsalara ve başkalarına ait yerlere 

konulmayacaktır. 

7- Ev ve işyerlerine ait çöpler kapalı ve uygun poşetler içerisinde dökülme ve saçılmaya müsaade 

etmeyecek şekilde 20:00 ile 22:00 saatleri arasında çıkarılacak, bunun dışındaki saatlerde kesinlikle 

çıkarılmayacaktır. 

8-Çöplerin toplanmadığı gün olan Cumartesi günü çöp çıkarılmayacaktır. 

9-Mutfak atıkları ile ambalaj atıkları ayrı poşetler içerisinde biriktirilecektir. 

10-Apartmanlara ait çöp bidonu kullanılıyorsa bahçe giriş kapısı önüne konulacaktır. 

   11-Belediyenin gerekli gördüğü hallerde ev ve işyerleri çeşitli amaçlara yönelik çöp ve ayrıştırma 

bidonlarını almak zorundadır. 

12-İş yerlerinin temizliği sırasında çıkan pisliklerini yağmur suyu logarlarına atmaları yasaktır. 

13-İşyerlerinde günlük çöplerin biriktirildiği kapalı çöp kovası bulunacaktır. 
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14-İşyerleri ambalaj atıklarını ayrı poşet veya ayrışım bidonunda biriktirecek, Belediyenin yetki verdiği kişi 

veya kuruluşlara verecek, rast gele  kaldırımlara bırakmayacaktır. 

15-Araçlar cadde ve sokaklara çöp araçlarının geçişine müsaade edilecek şekilde park edilecektir. 

16-Temizlikle ilgili Belediye yetkililerinin ve temizlik gönüllerinin uyarıları dikkate alınacak ve gereği 

yapılacaktır.  

17-Ev ve apartman sakinleri önlerinde bulunan zamansız ve uygunsuz çöpten sorumlu olacaktır. 

18-Binaların içinde bodrum vb. yerlerde her türlü  koku yapıcı maddeler ile çöp vs. biriktirmek, yığmak ve 

çevreye rahatsızlık vermek yasaktır. 

19-Çöp bidonları, soba kovaları, evsel çöp ve atıkları apartmanlarda merdiven sahasına ve tüm ortak 

kullanım alanlarına konulamaz. 

20-Her ne suretle olursa olsun umuma ait yerleri ve ırmağı kirletmek yasaktır. 

21-Bahçe ve arsalara görüntü kirliliğine yol açacak eşya ve malzeme koymak yasaktır. 

22-Yakacak kömürü satmak ve yakıt olarak kömür kullanmak yasaktır. 

23-Ev, apartman, arsa ve işyerlerinde sivrisinek üremesine uygun su birikintisi, sızıntı ve akıntıya  karşı 

önlem alınacaktır. 

24-Fosseptik çukurlarının dolması veya sızdırması halinde uyarıya mahal verilmeden gereken yapılacaktır. 

25-Yollara ve bahçelere birikinti yapacak miktarda gereksiz yere su salmak yasaktır. 

26-Parklarda, caddelerde, kaldırımlarda ve umuma mahsus her türlü istirahat yerlerinde kabuklu yemiş 

artıklarını dökmek yasaktır. 

27-Dükkân, ev sahipleri veya kiracıları dükkân ve evlerinin önlerindeki yaya kaldırımlarını temiz 

tutacaklardır ve ayrıca kaldırıma halı, paspas gibi malzemeler serilmeyecektir.  

28-Halka açık ve resmi yapılara, tarihi yerlere, halkın kullanımına açık genel tuvaletlere yazı yazmak, 

kirletmek, tuvaletler dışında cadde ve sokak aralarında, alanlarda tuvalet gereksinimini gidermek ve toplum 

kurallarına uymayan işleri yapmak yasaktır.  

29-Umumi Çeşme kanallarında halkı tiksindirecek her türlü pislik yıkamak, atıklarını bırakmak, pis koku 

yayan   balık ve balık çeşitleri gibi her türlü malzemeyi yıkayarak kanalları tıkamak yasaktır.  

30-Balkon ve pencerelerden aşağıya pis su dökmek, sofra bezi silkelemek, yemek artığı ve çöp atmak 

yasaktır. 

31-Yollarda, meydanlarda, umumi nakil vasıtalarında ve herkesin girip çıkabileceği mahallerde yerlere yiyip 

içtiklerinin ambalajlarını atmak,tükürmek, sümkürmek ve halkı tiksindirecek ve sıhhatini bozacak fiil ve 

hareketlerde bulunmak  yasaktır.  

32-Her bina sahibi yağmur sularını ve klimalardan  meydana gelen  sularını gelip geçenlerin üzerine 

damlatmamak ve sokakları kirletmemek için gerekli tedbirleri almaya ve mecraya kadar götürmeye 

mecburdur.  

33-Her ne nedenle olursa olsun cadde ve sokaklara pis su (sabunlu, çamurlu, kireçli vb) akıtmak yasaktır.  

34-Mesai saatleri içerisinde ev ve işyerlerini yıkanamaz. 

35-Belediyece belirlenen piknik alanlarının dışında , yol kenarlarında yada mahalle aralarında ızgara, 

mangal vb. ateş yakarak çıkan dumandan dolayı çevrede oturanları rahatsız etmek yasaktır. 

36-Bacalarından çıkan duman ve isle çevreyi kirletmek yasaktır. 

37-Binaların çatıları temiz tutulacak, su birikintisi bulunmayacaktır. 

38- Şehir içi hafriyat taşıyan araçların Belediyeden ruhsat almadan taşıma yapması ve taşıma yaparken 

araçtan dökülmesine karşı tedbir almaları zorunludur. 

39-Hayvan ölülerini sokak, meydan ve ırmağa atmak yasaktır. 
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40-Cadde ve sokaklardaki su birikintilerinin üzerinden hızla geçerek yayaların üzerine su ve çamur 

sıçratmak yasaktır. 

41-Belediyece belirlenen usul ve zamanların dışında bahçe atık ve pislikleri cadde ve sokaklara çıkarılamaz.  

  

MADDE 6- İMAR VE FEN İŞLERİ 

1-İnşaat atık ve artıklarını Belediyenin göstereceği yerler dışına atmak yasaktır.(*) 

2-Belediyeden izin almadan  meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat 

malzemesi yığmak yasaktır.(*)  

3-Belediyeden izin alınmadan  hangi amaçla olursa olsun  yolların, kaldırımların ve asfaltların kazılması, 

sökülmesi  yasaktır. 

4-İçme suyu, kanalizasyon ve boru hatlarına izinsiz kazı yapmak, hat bağlamak ve zarar vermek yasaktır. 

5-Binalar kanalizasyon bağlantısını yaptırmak zorundadır. 

6-Yağmur suları uygun borularla zemin seviyesine indirilecek ve yağmur suyu drenaj şebekesi var ise 

bağlantıları yaptırılacaktır. 

7-Çatı, bodrum, bahçe, balkon suları kanalizasyon şebekesine verilmeyecektir. 

8- Kırık, delik ve bozuk yağmur oluklarını tamir ettirmek zorunludur. 

9 -Apartmanlarda kat maliki veya kiracısı meskende oluşan her türlü arızayı (sızıntı, akıntı vb) gidermek 

zorundadır. 

10- Binaların dışına soba borusu çıkarılamaz. 

11-Kazaya sebebiyet vermemek için emniyet açısından inşaatların çevresine tahta veya emsali şeylerle 

perde çekilecek,temel ve çukurlar için gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır. 

12-İnşaat ve çevresinde gerekli  güvenlik tedbirleri alınıp, uyarı levhaları konulacaktır. 

13-Arsa sahipleri inşaat ruhsatını aldıktan sonra temel aplikasyonu yapılmadan evvel inşaat bilgi levhasını 

asmak zorundadır. 

14- Her türlü kazılarda emniyet tedbiri almak ve uyarıcı levhalar koymak zorunludur. 

15- Yıkım sonunda artıkların ve enkazın sahibi tarafından kaldırılması zorunludur. 

16- Her türlü yıkımlarda etrafı rahatsız edecek toz ve toprakların etrafa yayılmaması için inşaat sahibinin 

gerekli tedbirleri alması zorunludur. 

17-Şehir içersinde bulunan boş arsaların tahta perde, tel örgü vb. ile çevrilmesi zorunludur. 

18-Boş arsalara belediyeden müsaade almaksızın her ne suretle olursa olsun herhangi bir şey yapmak ve 

depolamak yasaktır.  

19- Kum, kireç, demir, çimento gibi inşaat malzemeleri doğrudan doğruya inşaat içine yıkılacaktır. İnşaat 

alanına çekilen perdenin dışına taşınmayacaktır. 

20- Yapılarda ve tamirlerde kullanılacak malzemelerin sokaklarda işlenmesi ve bunların gelip geçenlere 

rahatsızlık verecek şekilde taşınması yasaktır. 

21-Apartmanlarda sakinler arasından apartman sorumlusu seçilerek Belediyeye bildirilecektir.  

22- Binaların sıva ve boyaları görüntü kirliliğine sebep olmayacak şekilde zamanında yapılacak olup 

belediyenin gerekli gördüğü durumlarda  ön yüzleri belirlenen tek tip boya ile boyanacaktır. 

23-Çatısı bulunmayan bina üzerlerine çirkin görüntü oluşturabilecek şekilde her türlü eşya  koymak veya 

barakalar yapmak yasaktır. 

24-Apartmanlarda, kömürlük, kazan dairesi, kapıcı dairesi, yeşil alan olarak belirlenmiş bu ve benzeri ortak 

kullanım alanları işgal edilemez. 
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25- Taş, kum, moloz, cüruf, hafriyat taşıyan araçların üzerlerine branda çekmeleri, tekerleklerini 

temizledikten sonra asfalta çıkmaları, cadde ve sokakları kirletmemeleri, hafriyatları belirlenen yerlere 

dökmeleri ve belirlenen güzergâhtan gitmeleri zorunludur. 

26-Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan sahipleri tarafından terk edilmiş, kullanılmayan 

kapı, cam ve çerçevesi dökülmüş, içerisinde gizlenerek suç işlemeye müsait, yıkılmaya yüz tutmuş, can 

güvenliği açısından tehlike, çevre açısından görüntü kirliliği oluşturan virane olmuş her türlü yapı ve 

binaların  onarılması mümkün değilse, sahipleri tarafından yıktırılması mecburidir. 

27-Paletli ve demir tekerli araçlarla beton ve asfalttan geçilemez. 

28- Belediyece konulmuş sokak levhaları ile bina numaralarını her ne suretle olursa olsun; kırmak, 

düşürmek, bozmak, kirletmek ve bunların yerlerini değiştirmek, sökmek  yasaktır. 

29-Dükkân ve binaların sokak yüzlerine konulan tente, gölgelik ve siperler için Belediyeden izin alınacaktır.  

30-Kaldırımların üzerine veya kaldırımı kaldırarak belediyenin izni olmadan taş, karo, parke, halı vb. 

şekilde döşemek yasaktır. 

31-Belediyeye ait yollarda ve parklarda, kamuya ait ağaçların dallarını ve çiçekleri koparmak, kesmek; park 

ve bahçelerde tahribat yapıp, park oyun araçlarına zarar verecek şekilde kullanmak ve kullananlara müsaade 

etmek yasaktır. 

32-Belediyenin izni olmadan çevresindeki binalara, yollara, alt yapıya zarar vereceğinden, gelişigüzel ağaç 

dikmek  yasaktır. 

33-Bahçe ve arsalara dikilen ağaçlar komşu bina, bahçe, arsa ve sokağa taşamaz ve zarar veremez.3 m’den 

yüksek dallar sahipleri tarafından budanır.  

34-Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak, fena koku neşredecek maddeler 

dökmek, atmak yasaktır. 

35-Kaçak su kullanmak yasaktır. 

36-Umuma ait çeşmeler Belediyeden izinsiz şahsi işler için kullanılamaz. 

37- İçme suyu bahçe sulamak amacıyla kullanılamaz. 

38-Belediye tarafından belirlenen çalışma zamanları dışında çalışarak çevreyi rahatsız etmek yasaktır. 

Çalışma saatleri  (sabah 09:00, akşam 18:00) dışında Belediyeden izin almak mecburidir. 

39-Beton taşıyan araçların trafik ve güvenliği aksatmadan çalışmaları için Belediyeden izin almaları ve 

atıklarını cadde ve sokaklara dökmemeleri gerekmektedir. 

40-Belediyeden izin almadan fosseptik çukuru kazılamaz.. 

41-Ticarethane veya meskenlerin; bulvar cadde ve sokağa bakan cephelerine şehrin manzarasını bozacak, 

rüzgar,darbe ve sarsıntılar vb. olaylardan dolayı düşebilecek veya  yayaların güvenliğini, araç trafiğini 

tehlikeye düşürecek olan uydu antenleri, klima cihazları, çiçek saksıları vb. ağır cisimleri söz konusu yerlere 

monte etmeleri yada koymaları yasaktır. 

MADDE 7- MEZARLIKLAR 

1-Sarhoşlar, dilenciler, seyyar satıcılar ve yanlarında velisi bulunmayan küçük çocukların, beraberinde 

köpek vb hayvan getirenlerin mezarlığa girmeleri yasaktır. 

2-Köpek, inek, koyun vb hayvanları mezarlığa sokmak ve otlatmak yasaktır. 

3-Defin ruhsatı olmadan defin yapmak ve güneş battıktan sonra mezarlıklara izinsiz defin yapmak yasaktır. 

4- Mezarlıklarda yapılacak tamir ve tadilatlar için Belediyeden izin alınacaktır. 

5-Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık v.b. gibi yerlere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak 

ve oturmak, çiçek fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konulmuş nesne 
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ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, var olan yollar dışında gezinmek ve ziyaretçilerin huzur ve 

rahatını bozmak ve mezarlıklara zarar vermek, ölülere karşı saygısızlık gösterecek hareketlerde bulunmak 

yasaktır. 
   6-Güneş battıktan sonra mezarlığa girilemeyecektir. 

   7– Mezarlıklar içerisinde piknik yapmak yasaktır. 

   8– Mezarlıklara girmek için ilgililerden izin alınacaktır. 

MADDE 8- PAZAR YERLERİ 

1 -Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerlerin  dışında pazar kurulamaz.. 

2-Pazar yerlerinde tezgahlar  Belediyece belirlenen zamandan önce ve sonra açılıp kapanamaz.   

3-Belediyenin tahsisi dışında pazarda tezgah açmak, satış yapmak yasaktır. 

4- Belediyenin pazarcı esnafına tahsis ettiği yerlerin kesinlikle üçüncü şahıslara devredilmesi yasaktır. 

5-Pazar yerlerinde işgaliye bedeli ödenmesi zorunludur. 

6 -Pazar yerindeki esnafın umumi temizliğe dikkat etmesi gerekli olup; pazar sonunda çöpleri ve atık 

maddeleri toplamadan yerinde  bırakmaları yasaktır. 

7-Pazarda satılan sebze ve meyveler uygun tezgahlarda yere temas etmeyecek şekilde sergilenecektir. 

8- Pazarcı esnafı iş gömleği giyecek ve yakasında da belediyece verilecek kart takılı olacaktır. 

9- Pazar yerinde genel ahlak kurallarına titizlikle uyulacaktır. 

10- Çizgilerle belirlenerek pazarcıların kullanımına tahsis edilen yerlerin  dışına çıkılmayacaktır. 

11- Bozuk ve çürük mal satmak yasaktır. 

12-Pazar kurulan yerlere sabah 08:00’den sonra araç sokmak yasaktır 

13-Pazar yerine mal getiren araçlar Zabıtanın gösterdiği güzergahı kullanmak zorundadır. 

14-Pazar yerine mal indirilme yerlerini ve zamanını Zabıta belirler. 

15-Zabıtanın gösterdiği yerden fazla yer işgal etmek, geçişi engellemek, başkasının satışına  engel olmak 

yasaktır.  

16-Pazar yerlerine gerek satış gerek alışveriş için gelenlerin araçlarını gelişigüzel park ederek trafiğe engel 

olmaları yasaktır. 

17-Pazar yerlerinde megafonla ve halkı rahatsız edecek tarzda satış yapılamaz.. 

18-Satış için ilçemize getirilen yaş sebze ve meyvelerin hale getirilmesi zorunludur. 

19-Hal rüsmünü ödemeden Pazar yerlerinde, dükkanlarda, sergilerde mal satılamaz.. 

MADDE 9-OTOBÜS TERMİNALİ 

1-Yolcu otobüslerinin terminal dışında durmaları, yolcu indirip-bindirmeleri, çöp ve artık bırakmaları 

yasaktır. 

2-Otogardaki işletme sahipleri terminal alanında çığırtkan, değnekçi, yolcu simsarı gibi eleman 

çalıştıramaz. 

3-Otogar içerisinde, gişelerde ve bürolarda içki bulundurmak, içmek, genel ahlaka ve güvenliğe aykırı 

davranışta bulunmak,  sigara içmek yasaktır. 

4-Otobüslerin hareket saatinden önce ve geç çıkmaları yasaktır. 

5-Yazıhane ve dükkanlar emanet eşya ve malzeme alamaz. 

6-Yazıhaneciler yolcularını biletini sattıkları firmanın otobüslerine bindirmek zorundadır. 

7-Şehirlerarası otobüslerin bir yolcu dahi olsa terminal içerisine girmeleri zorunludur. 

8-Otobüslerin terminalden çıkış ücretini ödemeden çıkışları yasaktır.  

9-Terminalde bulunan yazıhane ve dükkan işletmecilerinin Karayolları Taşıma Yönetmeliği ve Manavgat 
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Belediyesi Şehirlerarası Otobüs terminali Yönetmeliğine uymaları zorunludur. 

MADDE 10- BELEDİYE’NİN RUHSAT VE DENETİMİNE TABİ OLAN 

İŞYERLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR 

1- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; 

a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılmamalıdır(**) 

b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymalıdır(**) 

c) Kız ve kadınların gazino, bar, kafeşantan ve bunlara benzer içki kullanılan yerlerle banyo, hamam ve 

plajlarda çalışabilmeleri mülki amirinin iznine bağlıdır.  Yirmi bir yaşından küçük yaştaki kadın ve erkekler hiç 

bir suretle bu yerlerde çalıştırılamazlar. Bar, kafeşantan ve meyhanelere, yanlarında veli ve vasileri olsa bile, 

on sekiz yaşından aşağı küçükler giremez(**) 

d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilemez(**) 

2- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; 

a) Umumî ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmi kurum ve kuruluşlara ait lokallerde kumar 

oynanamaz(***) 

b) Mevzuata aykırı bir şekilde uyuşturucu madde imal edilemez, satılamaz, kullanılamaz, 

bulundurulamaz(***) 

c) Hiçbir yer; mevzuata aykırı faaliyet gösteren genelev, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler ve yerler 

olarak kullanılamaz(***) 

d)Hiçbir yerde  devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, genel güvenliğe ve 

genel ahlâka zararı dokunacak oyun oynatılamaz, temsil verilemez, film veya video bant gösterilemez, 

internet üzerinden yapılan yayınlara izin verilemez(***) 

e) Dernekler, sendikalar, loca ve kulüpler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile benzeri kurum 

ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan lokaller, birden fazla denetim sonunda ve yazılı 

ihtara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet göstererek umuma açık yer durumuna gelemez(***) 

3-Her işyeri açma ve çalışma ruhsatını almak zorundadır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyette 

bulunulamaz.  

4-İş yerleri Belediyece verilmiş her türlü ruhsatı görünür yere asmak zorundadır. 

5-Hafta Tatili Ruhsatına tabi işyerlerinin ruhsatsız olarak tatil günü açılma ve  çalışmaları yasaktır.  

6-Ruhsata muhalif faaliyette bulunmak yasaktır. 

7- İş yerlerinin unvanını gösteren levhayı asmak zorundadırlar. 

8-Belediye tarafından belirlenen açılış-kapanış saatlerine uymak zorunludur. 

9-Satışa sunulan mallara müşterinin okuyacağı şekilde etiket takmak zorunludur. 

10-Kanunlarla belirlenmiş yetkili makamlarca tespit edilip onaylanan fiyat tarifelerini görünür 

yerlere asmamak ve bunların üstünde fahiş fiyatla satış yapmak yasaktır. 

11-Lokanta,bar, cafeterya, cafe, çay bahçesi ve benzeri işyerlerinde masalarda menü listesi bulunacak ve 

müşterilere  başlıklı ve ayrıntılı hesap pusulası verilecektir. 

12-Satılan malların faturalarını bulundurmak ve istendiğinde ibraz etmek zorunludur 

13-İş yerlerinin önünde bağırarak satış yapmak, çığırtkan kullanmak yasaktır 

14-İş yerlerinin görülen yerlerinde genel ahlaka aykırı görüntü bulundurulamaz. 

15-Statüsü belli işyerleri haricinde alkollü içki içmek, içirmek, açıkta içki satmak yasaktır. 

16-Standartları ve özellikleri dışında mal ve ürün satılamaz. 

17-İşyerinde  veya  deposunda  bulunduğu  halde,  herhangi  bir  malı  herhangi  bir  nedenle  satışa 
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 sunmamak  veya  saklamak  yasaktır. 

   18-İşyeri yapılacak işin amacına uygun olarak tasarlanmalı ve işletilmeli.  

19-İşyerlerinin genel temizliğinin yapılması zorunludur.  

20-İş yerleri faaliyetleri ile ilgili olarak çevre kirliliği oluşturmamak amacıyla gerekli tedbirleri almak 

zorundadır. 

21-İşyerlerinde bozuk, son kullanma tarihi geçmiş ve etiketsiz  gıda maddeleri bulundurmak ve satmak 

yasaktır.  

22-Kirlenip, kontamine olabilecek gıda maddelerinin açıkta üretilmesi, işlenmesi ve satılması yasaktır. 

23-İş yerleri sıvalı, boyalı ve badanalı olacaktır. 

24-Tüm işyeri sahipleri, müşterilerine iyi davranışlarda bulunmak zorundadırlar. 

25- Birden fazla faaliyet konusunun bir arada bulunduğu 500 m2 den büyük işyerlerinde danışma birimi 

bulunacaktır. 

26- İşyerlerinde kullanılan tüm tezgah ve raflar zeminden en az 15 cm yükseklikte olacaktır. 

27- Farklı gıda maddeleri için ayrı ayrı veya bölümlere ayrılmış soğutma tertibatlı dolap veya tezgah 

bulunacaktır. 

28-Gıda maddeleri ile diğer maddeler farklı raf ve tezgahlarda satışa sunulacaktır. 

29-Canlı müzik yayını yapan işyerleri Belediyeden canlı müzik yayın izni almak zorundadır. 

30-Otel, motel, kamp ve benzeri her türlü konaklama yeri işleticisi, bu yerlerde yatacak olan  kişilerin 

kimlik ve geliş-gidiş kayıtlarını ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece kalmalarına bakılmaksızın örneğine ve 

usulüne uygun şekilde, günü gününe tutmak ve kolluk denetimine hazır bulundurmak zorundadır. 

31-Kendisini idare edemeyecek derecede sarhoş olanlara içki verilmesi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik 

Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, onsekiz yaşından küçüklerin yanlarında 

ebeveynleri, veli veya vasileri olsa bile bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun 

oynatılan benzeri yerlere alınması ve onsekiz yaşından küçüklere her çeşit alkollü içki verilmesi ile nargilelik 

tütün mamulleri sunulması yasaktır. 

32-Kumar kastı olmaksızın okey ve benzerleri ile her türlü kağıt oyunları ancak kahvehane ruhsatlı yerlerde 

oynanabilir.  

33-İnternet kafelerde, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzene, genel 

güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak internet sayfalarına erişimin engellenmesini sağlatan filtre  

yazılımlarının kullanımı zorunludur. 12 yaşından küçükler yanlarında veli ve vasisi olmadan giremez. Mekanik 

oyun aletleri bulunamaz. 

34-Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirler alınacaktır. 

İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır. 

35-İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima 

sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır. 

36-Bacalardan çıkan duman ve isle çevreyi kirletmemek için gerekli önlemler alınacaktır. 

37-İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için kapaklı çöp kapları bulunacak 

ve gerekli tedbirler alınacaktır.  

38- Atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.  

39-10 kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, soyunma odası, bay ve bayan için 

ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu işhanı, iş merkezi, pasaj, gar, ve terminal 

gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa buralarda açılan iş yerleri için 

ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz. 
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40-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri 

işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, 

yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır. 

41- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde  sigara içilen ve 

içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır. 

42-Yiyecek ve içecek hazırlanılan, depolanılan ve servisi yapılan işyerlerinde şehir şebekesine bağlı sıcak ve 

soğuk su tertibatı bulunacaktır. 

43-Kahvehanelerde biri yerel ve bölgesel olmak üzere en az 3 farklı günlük gazete ve en az 25 farklı kitabın 

yer aldığı kütüphane bulunacaktır. 

44-Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye 

edecek baca sistemi kurulacaktır.  

45-Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde bardak ve tabaklar cam veya 

porselen; kaşık, çatal ve bıçak temiz ve paslanmaz çelikten olacaktır. 

46-Kırık ve çatlak tabak,kaşık,çatal, bardak, kadeh,fincan vs bulundurmak ve kullanmak yasaktır. 

47-Paslı, kalaysız, kirli kap bulundurmak ve kullanmak yasaktır. 

48-Sağlık raporu gerektiren işlerde çalışanların periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılması zorunludur.  

49-Ustalık belgesi gerektiren işleri yapanlar ustalık belgesine sahip olmak zorundadır. 

50-İşyerlerinde çalışanların tümünün uygun iş önlüklerinin olması ve giyilmesi sağlanacak, kılık 

kıyafetlerinin, saç, sakal,tırnak vs temiz ve bakımlı olması sağlanacaktır. 

51 - Yangın söndürme cihazı bulundurmak ve bakımını yaptırmak  zorunludur. 

52-Besin maddelerini sıhhi şartlara göre dizmemek ve ambalajlamamak yasaktır. 

53-Üretim izni almadan gıda üretmek ve satmak yasaktır. 

54-İşletme ruhsatı almadan ve bandrolsüz kaset, sinema, video ve müzik eserleri satmak, kiraya vermek 

yasaktır. 

55-İşyerlerinde bozulacak gıda maddeleri için buzdolabı bulundurmak zorunludur. 

56-Mezbaha harici kaçak et kesimi, kasap harici işyerlerinde veya elde et satışı yasaktır.  

57-Kasap dükkânlarında iki tane et çekme makinesi bulundurmak, etleri müşterinin gözü önünde çekmek 

ve etlerin cinsini gösterir levha bulundurmak zorunludur.  

58-Kasaplarda sucuk, pastırma vb. diğer et mamullerini imal etmek yasaktır. 

59-Her türlü kırmızı ve beyaz et ürünlerini, pakette satışında üretim izni ile ilgili belgelerin barkodunu ürün 

üzerine yapıştırmak zorunlu olup, üretim izin belgeleri olmadan satışa sunmak yasaktır.  

60-Özel kesim yaparak et satan marketlerde muayene ve sorumlu kontrol veterineri bulundurmak 

zorunludur. 

61-Oyun oynanan işyerlerinde oyun aletlerinin temiz ve kullanışlı olması zorunludur. 

62-Yıkanılan ve temizlenilen yerlerde (hamam, sauna, otel vb.) takımların temiz olması zorunludur. 

63-Otel, motel ve pansiyonlarda kullanılan eşya ve malzemelerin temiz, sağlam ve yıpranmamış olması. 

64-Otel, motel ve pansiyonların kapasitelerinin üzerinde müşteri kabul etmesi yasaktır.  

   65-Berber, kuaför ve güzellik salonlarında kullanılan malzemelerin temiz olması ve günlük periyodik olarak 

dezenfekte edilip temizlenmesi, her işyerinde steril cihazı bulundurulması zorunlu olup; kaldırım üzerinde  

havlu kurutmak yasaktır. 

66-Umumun yatmasına, taranmasına, temizlenmesine, yiyip-içmesine ve eğlenmesine mahsus yerlerde boş 

olmasına rağmen müşteri kabul etmemek yasaktır. 

67-Açıkta su, ayran, limonata vb satmak  yasaktır. 
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68-Yıkanmadan ve pişirilmeden yenen gıda maddelerini çıplak el ile doldurmak ve kirli, pis ambalaja 

sararak   vermek yasaktır. 

69-Tekel Bayii Ruhsatı olmayan bakkal, gazete bayisi, kantin ve büfelerde sigara satışı yasaktır. 

   70- Tekel ürünü satan, bakkal, gazete bayisi, kantin ve büfelerde açıkta sigara satışı yasaktır. 

71-İşyerleri önlerine sandalye, tabure koyarak oturmak yasaktır. 

72- Ekmeklerin satış yerlerinde ve fırınlarda ekmeğin gramaj ve fiyatını gösterir  levha asmak zorunludur. 

73- Ürettiği ekmeği açıkta nakletmek ve açıkta satmak, sattırmak yasaktır. 

74-Üretilen gıdaların vasıflarına uygun olması, içinde yabancı madde bulunmaması gerekmektedir. 

 

MADDE 11- GIDA ÜRETEN İŞYERLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR           

           A-İŞLETME  İÇİ VE ÇEVRESİ 

    1-Bulaşmaya yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri, zararlıların yerleşmesine yol açacak ortamlar 

bulunmamalı 

    2-Yapılan işin özelliğine göre depo, muhafaza yeri, yıkama ve hazırlama yeri bulunmalıdır 

    3-İdare bölümü, personel soyunma ve giyinme yerleri, yemekhane, banyo, tuvalet gibi bölümler ayrı 

olmalıdır. Tuvaletler üretim alanına direk açılmamalıdır.  

    4-İşletme giriş kapısı direk üretim alanına açılmayacak şekilde düzenlenmiş olmalı. 

    5-İşyeri yerleşim, oturum, tasarım ve büyüklük bakımından bütün işlemlerin yapılabileceği, yeterli bakım,  

temizlik ve hijyen şartlarını sağlayabilecek  çalışma alanına sahip olacaktır. 

    6-Duvarlar düz yüzeyli, su geçirmez, yıkanabilir, haşere yerleşmesine izin vermeyen, pürüzsüz ve açık 

renkli malzemelerden yapılmış olmalı, çatlak olmamalı, kolay temizlenebilir  olmalı. 

    7- Tavan yoğunlaşma, damlama, kir birikmesi ve küf oluşmasına izin vermeyecek şekilde düzenlenmiş 

olmalı. 

    8- Zemin su geçirmez, kırık, çatlak ve kaygan olmayan, yıkanabilir, temizlik ve dezenfeksiyona uygun 

malzemeden yapılmış olmalı,  atıklarının giderlere kolayca akabilmesi için yeterli eğimde olmalı. 

    9-Duvar ve zeminin birleşim yerleri  hijyeni sağlayacak  yapıda ve toz birikmesini önleyecek tarzda 

yapılmış olmalı. 

    10-Drenaj sistemi istenilen amaca uygun, bulaşma riskini ortadan kaldıracak biçimde tasarlanmış olmalı, 

    11-Pencereler ve benzeri açık yerler kirlenmeye izin vermeyecek biçimde yapılmalı, pencere eşikleri raf 

olarak kullanılmamalı. 

    12. Kapı ve pencereler kirlenmeye izin vermeyecek,sinek, haşere ve diğer zararlıların girişini engelleyecek 

şekilde olmalı,raf olarak kullanılmamalı  tel kafes kullanımı halinde kafesler ince gözenekli, kolay 

temizlenebilir, sökülüp takılabilir özellikte olmalı ve düzenli bakımları yapılmalı. 

    13- Merdivenler, asansör kabinleri  gibi yardımcı yapılar gıdaların kirlenmesine yol açmayacak konum ve 

yapıda olmalı  

    14- Kapılar, düzgün yüzeyli, sıvı emmeyen malzemeden, gerektiğinde kendi kendine kapanabilir olmalı 

    15- Tesisin temiz ve kirli bölümleri arasında iş akışını engellemeyecek yapıda uygun ayırma yapılmalı ve bu 

geçiş yerinde uygun bir dezenfeksiyon sistemi bulundurulmalı 

    16- İşyeri içerisinde uygun yerlerde uyarıcı yazılar bulunmalı 

    17-İşyeri yemekhanesi üretim ortamından ayrı ve hijyenik koşullara uygun olmalı 

    18-Uygun bir şekilde yerleştirilmiş ve el temizliği için tasarlanmış lavabolar ile ellerin hijyenik bir şekilde 
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yıkanması ve kurulanması için sıvı sabun ve havlu  peçete bulunmalı. 

    19-İşyerinde ilkyardım malzemeleri ve dolabı bulunmalı 

    20-İşyeri gerekli asgari teknik donanıma sahip olmalı   

    21- Alet-ekipmanın tasarımı ve yerleşimi işleme uygun olmalı, güvenlik açısından korumalı olmalı 

    22- Kullanılan makine, alet ve diğer ekipmanlar uygun malzemeden yapılmalı, temizlik ve dezenfeksiyona 

uygun ve bulaşmaya yol açmayacak özellikte olmalı, kaynak yerleri parlatılmış olmalı 

    23-Kullanımı zorunlu  durumlar dışında  tahta gibi yeterince temizlenemeyen ve dezenfekte edilemeyen 

materyaller kullanılmamalı. 

    24- Hammadde, gıda bileşenleri veya gıda ile temas eden madde ve malzemeler ilgili bakanlıktan üretim 

izinli ve son kullanma tarihi geçmemiş olmamalı, katkı maddeleri ve aromalar orijinal ambalajlarında 

muhafaza edilmelidir. 

    25- İşyerinde üretilen ürünle ilgisi olmayan  maddeler bulunmamalı 265- Üretim alanı   depo olarak 

kullanılmamalı.  

    26- İşletmede kullanılan su içilebilir nitelikte,  sürekli ve yeterli olmalı. 

                B- TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON 

    1- Makine,ekipman temizliği güçleştirecek şekilde direk zemine oturtulmamalı. 

    2-Gıda işletmelerinde, yetkili merci tarafından kullanımına izin verilmiş gıda endüstrisine uygun deterjan, 

kimyasal ve/veya dezenfektanlar veya bunların etken hammaddeleri kullanılmalı. 

    3- Malzeme, alet, ekipman ve yerler temizlikten sonra mümkün olduğu kadar çabuk kurutulmalı, temizlikte 

kullanılan araç ve gereçler yıpranmış ve kirli olmamalı, zemin ve alet ekipman temizliğinde kullanılan 

malzemelerin ayrımı yapılmalı. 

    4-Üretim alanı giriş ve çıkışlarında dezenfektanlı paspas bulunmalı ve/veya galoş, terlik, özel ayakkabı ile 

üretim alanlarına girilmeli veya dezenfeksiyon işlevi bulunan tertibat bulunmalı. 

    5- Temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri etiketlenerek açıkça tanımlanmalı ve üretim alanlarından bulaşmaya 

sebep olmayacak uzaklıkta tutulmalı. 

    6- Çöp ve atıklar için uygun sayıda kapalı ve kolay temizlenebilir kaplar bulunmalı, çöp poşetleri 

kullanılmalı, tekniğine uygun olarak uzaklaştırılmalı,sıvı atıklar kapalı sistemler içerisinde uzaklaştırılmalı. 

    7-Temizlik ve dezenfeksiyon uygun şekilde ve yeterli sıklıkta yapılmalıdır. 274-İşyerinde zararlı. 

mücadelesi, program dahilinde düzenli olarak uzman kişilerce yapılmalı, kayıt altına alınmalı.  

    8- Zararlılarla mücadelede, ilgili Bakanlıklarca izin verilen ilaçlar, amacına ve genel halk sağlığına uygun 

olarak kullanılmalı, zehirli ilaçlardan sadece işletme dışında yararlanılmalı. 

    9- Güvenlikle ilgili bölümlerin dışında, işyerinde gıda maddeleri ve insanlarla temas edebilecek hayvan 

bulundurulmamalı. 

                 C- PERSONEL HİJYENİ  

   1- İşyerinde çalışan personelin sağlık raporları olmalı ve kontrolleri periyodik olarak yapılmalı. 

    2- Gıdalarla taşınabilecek hastalıklara veya hastalık belirtilerine (sarılık, ishal, kusma, ateş, ateşli boğaz 

ağrısı, burunda,gözde veya kulakta akıntı vb.) sahip olduğu bilinen veya sahip olmasından şüphelenilen veya 

taşıyıcısı olan personelin gıda depolama ve üretim alanlarına girmesine izin verilmemeli, yara, çıban gibi cilt 

problemlerinde yara uygun şekilde kapatılmalı, gıda ile direk veya dolaylı temasını engelleyecek şekilde 

önlem alınmalı. 

    3-Kişisel temizlik kurallarına uyulmalı. 

    4- Üretim alanında ve depolarda sigara içilmemeli, yiyecek ve içecek tüketilmemeli. 
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    5- Personel; kolay temizlenebilir, temiz ve tercihen açık renkli; başlık, çizme veya özel ayakkabı, cepsiz ve 

düğmesiz çalışma kıyafetleri veya görevinin gerektirdiği koruyucu kıyafetler giymeli, kıyafetlerin temizliği 

sürekli olarak sağlanmalı. 

    6- Üretim ve depolama alanında çalışan personel saat ve takı takmamalı ve yanında bulundurmamalı. 

    7- Ürünle direk temas halindeki tüm çalışanların saç, bıyık, sakal ve kolları, bulaşmaya sebep olmayacak 

şekilde örtülü olmalı, üretim alanına girmeden önce eller temizlenerek, dezenfekte edilmeli. 

    8- Dışarıdan üretim alanına girecek ziyaretçiler için koruyucu kıyafet (galoş, bone, önlük, vb.) 

bulundurulmalı. 

    9-Personele ait kişisel eşya ve giysi, gıdaların üretildiği alanlara konulmamalı. 

         D-AYDINLATMA VE HAVALANDIRMA 

 1- Aydınlatma yeterli miktarda ve gün ışığına eşdeğer olmalı. 

    2- Ampuller kırılmadan kaynaklanacak cam bulaşmalarına karşı korunaklı olmalı. 

    3- Ürün ve işlem ihtiyacına göre sıcaklığın ve buharlaşmanın  kontrolü, ,toz oluşumunu önlemek ve kirli 

havayı değiştirmek için mekanik veya doğal havalandırma sistemi bulundurulmalıdır.  

    4-İşletme alanındaki sıcaklık üretilen ürüne göre uygun olmalı.  

    5- Havalandırma girişleri filtreli veya korumalı olmalı. 

 

          E-DEPOLAMA VE NAKLİYE 

    1- Deponun kapı, pencere ve diğer kısımları her türlü zararlının girişini önleyecek uygun donanıma sahip 

olmalı. 

    2- Depolarda zemin pürüzsüz, duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir nitelikte, sıvası dökülmemiş, ürünlere 

olumsuz etkide bulunmayacak nitelikte olmalı.  

    3- Depo üstü tavan ve çatılar akmayı, sızmayı önlemeli, sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyi önleyecek 

şekilde yalıtımlı olmalı. 

    4-Depolarda ve taşıma araç ve gereçlerinde kullanılan alet, ekipman ve malzemeler temiz, sağlam ve 

hijyenik amacına uygun olmalı. 

    5- Ham madde, diğer üretim girdileri, işlenmiş gıdalar, yedek alet ve ekipmanlar, temizlik ve dezenfektan  

malzemeleri ayrı yerlerde depolanmalı. 

    6- Ambalaj materyalleri ve paket malzemeleri bulaşmaya yol açmayacak şekilde ambalajlı ve etiketli 

olarak depolanmalı. 

    7- Ham madde, gıda bileşenleri, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, bozulmalarını, 

zarar görmelerini ve kirlenmelerini önleyecek, duvar ve zeminle temas etmeyecek şekilde, palet 

yüksekliğinde ve rutubet geçirmeyen uygun malzeme üzerinde muhafaza edilmeli. 

    8-Depolar işletme kapasitesine uygun büyüklükte ve temiz olmalı. 

    9-Gıda maddeleri birbirinin özelliğini bozmayacak şekilde depolanmalı.  

    10- Gıdaların taşınması için kullanılan araç ve/veya kaplar, yeterli temizlik ve dezenfeksiyona izin verecek 

şekilde tasarlanmalı, temiz tutulmalı, gerektiğinde bakımı yapılmalı ve iyi muhafaza edilmeli. 

    11- Depolar ve taşıma araçlarında havalandırma, sıcaklık ve rutubet düzeyi, hammadde, yardımcı madde, 

aroma ve katkı maddesi ürün özelliklerine uygun olmalı, depolar ve taşıma araçlarında sıcaklık ve gerekli 

hallerde rutubet ölçer cihazlar bulundurulmalı, bilgiler sürekli kaydedilmeli. 

    12- Gıdalar, araç ve/veya konteynır/ kaplar içerisine bulaşma riskini en aza indirecek, çapraz bulaşmayı 

engelleyecek biçimde yerleştirilmeli, ambalajlanmalı/paketlenmeli ve korunmalı. 
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    13- Gıda maddeleri ile birlikte başka bir maddenin veya farklı gıda maddelerinin aynı anda birlikte 

taşınması durumunda, ürünler birbirinden tamamen ayrılmış olmalı. 

    14- Farklı gıda maddelerinin taşınmasında kullanılan konteynır/kaplar, farklı yüklemeler arasında çapraz 

bulaşmayı engelleyecek biçimde temizlenmeli ve gerektiğinde dezenfekte edilmeli. 

    15-Taşımada kullanılan araçlar, gıda maddelerinin uygun sıcaklıklarda muhafaza edilmesine ve söz konusu 

sıcaklıkların izlenmesine imkan verecek nitelikte olmalı. 

 

     MADDE 12-GIDA SATIŞ VE TOPLU TÜKETIM YERLERI 

                 A- GIDA GÜVENLİĞİ 

    1-Üretim izni olmayan gıda, hammadde ve malzemeler kullanılmamalı, satışa sunulmamalıdır. 

    2- Gıda maddesi ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, depolama, hazırlama, sergileme ve 

taşıma sırasında tekniğine uygun olarak korunmalı. 

    3- Kirlenmiş, kokuşmuş, ekşimiş, nitelikleri ve görünümü bozulmuş, bombaj yapmış, kurtlu, küflü olması 

gibi özellikleri ile kolaylıkla ayırt edilebilen, fiziksel, kimyasal ya da mikrobiyolojik bozulmaya uğramış, 

ambalajı yırtılmış, kırılmış, paslanmış ve son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri satışa sunulmamalı. 

    4- Depolanan, sergilenen ve tüketime sunulan her türlü gıda maddesinin ve malzemelerin üzerinde, 

niteliğini ve varsa özel saklama koşullarını, ithalat veya üretim izninin tarih ve sayısını gösteren,  etiket 

bulunmalı. 

    5- Gıda maddeleri, , temizlik malzemeleri ve iade ürünler, uygun etiketleme yapılarak ayrı yerlerde 

muhafaza edilmeli. 

    6- Gıda atığı ve diğer atıklar, birikmelerini engelleyecek şekilde, gıdanın bulunduğu mekanlardan  

uzaklaştırılmalı, doğrudan veya dolaylı bulaşma kaynağı oluşturmaları engellenmeli. 

    7- Ambalajlama ve paketleme işlemleri gıdada bulaşmayı önleyecek şekilde yapılmalı, ambalajlama ve 

paketleme malzemelerinin güvenli ve temiz olması sağlanmalı. 

         B-  PERSONEL HİJYENİ 

    1-İşyerinde gıda ile temasta bulunan tüm personelin sağlık raporları olmalı ve kontrolleri periyodik olarak 

yapılmalı. 

    2- Gıdalarla taşınabilecek hastalıklara veya hastalık belirtilerine (sarılık, ishal, kusma, ateş, ateşli boğaz 

ağrısı, buruda veya gözde veya kulakta akıntı vb.) sahip olduğu bilinen veya sahip olmasından şüphelenilen  

personelin gıda depolama ve üretim alanlarına girmesine izin verilmemeli, yara, çıban gibi cilt problemlerinde 

yara uygun şekilde kapatılmalı, gıda ile direk ve dolaylı temasını engelleyecek şekilde önlem alınmalı. 

    3- Gıda maddeleri ile direk temasta bulunan personel kolay temizlenebilir, temiz ve tercihen açık renkli, 

başlık, çizme veya özel ayakkabı, çalışma kıyafetleri, eldiven ve koruyucu kıyafetler giymeli. 

    4-İlk yardım malzemesi bulunmalı. 

          C-ALET EKİPMAN HİJYENİ  

    1- Kirli, kırık, paslı, çatlak, lekeli, kötü kokulu, yırtık,  ve uygun olmayan madde ve malzemelerle gıda satış 

ve servisi yapılmamalı ve gıda maddesinin taşınmasında veya muhafazasında kullanılan kaplar başka amaçlar 

için kullanılmamalı. 

    2- Kullanılan tüm alet ve ekipman, gıda ile temasta bulunan yüzeyler, sağlığa uygun, bulaşma riskini en 

aza indirmeyi mümkün kılacak şekilde tasarlanmalı, kolay ve iyi temizlenebilir olmalı, daima temiz 

bulundurulmalı ve gerektiğinde dezenfekte edilmeli. 
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    3- Elle temas etme gerekliliği olan gıda maddelerinin satış ve servisi uygun malzeme, alet, ekipman ve 

gerektiğinde eldiven kullanılarak yapılmalı. 

    4- Sıvı gıda maddeleri, içindeki gıdanın niteliğini bozmayacak özellikteki kaplarda bulundurulmalı ve 

kaplardan musluk aracılığıyla alınmalı. 

    5-Tek kullanımlık kaplar tekrar kullanılmamalı. 

        D- İŞYERİ HİJYENİ 

 1- Tuvaletler, gıda maddesinin satıldığı, sergilendiği ve depolandığı yerlere doğrudan açılmamalı. 

    2-  Su temiz, sürekli ve yeterli olmalı. 

    3- Zararlılarla mücadelede, ilgili Bakanlıklarca izin verilen ilaçlar, amacına ve genel halk sağlığına uygun 

olarak kullanılmalı, zehirli ilaçlardan sadece işletme dışında yararlanılmalı 

    4- İşyeri yakın çevresinde bulaşmaya yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri, zararlıların 

yerleşmesine yol açacak ortamlar bulunmamalı. 

    5- Yapılan işin ve satışı yapılan gıda maddesinin özelliği ve niteliğine göre depo, muhafaza yeri, yıkama 

yeri, muayene ve kontrol yeri ile hazırlama yeri ayrı olmalı. 

    6- Bina içi, zemin, duvar, tavan, kapı ve pencereler, temizlik ve dezenfeksiyona uygun, kolay temizlenebilir 

özellikte, düz yüzeyli, pürüzsüz, çatlak olmayan, su geçirmez, yıkanabilir, geçirgen olmayan, koku yapmayan, 

haşere yerleşmesine izin vermeyen ve açık renkli malzemelerden yapılmış olmalı ve sürekli temiz tutulmalı. 

    7- İşyerinin temizlik ve bakımı düzenli olarak sağlanmalı. 

    8- Yapılan iş ve işyerinin niteliğine uygun akar sıcak su bulunmalı. 

    9- Çöp ve her türlü atıkların konulacağı, yeterli sayı ve büyüklükte, ağzı kapalı, sızdırmaz, gerektiğinde 

pedallı, yıkanabilir ve çöp torbası içeren çöp kovaları bulundurulmalı. 

    10- İşyerinde akvaryum canlıları dışında gıda maddeleri ve insanlarla temas edebilecek hayvan 

bulundurulmamalı. 

    11- Kapı, pencere ve işyerinin iç kısımlarına yapılacak uygun donanımlarla, sinek-böcek, haşere, kemirgen 

ve benzeri zararlının girişini engelleyecek önlem alınmalı. 

    12- İş yerinin özelliğine göre uygun bir şekilde yerleştirilmiş ve el temizliği için tasarlanmış, yeterli sayıda 

lavabo bulunmalı ve lavabolarda temizlik sağlanmalı, ellerin hijyenik bir şekilde yıkanması, kurulanması için 

yeterli imkanlar sağlanmalı. 

    13-Gün ışığına eşdeğer ve yeterli aydınlatma sağlanmalı, aydınlatma içerde satılan gıdanın rengini 

değiştirmemeli. 

    14- Deponun kapı, pencere ve diğer kısımları her türlü zararlının girişini önleyecek uygun donanıma sahip 

olmalı. 

    15- Depolarda zemin pürüzsüz, duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir nitelikte, sıvası dökülmemiş, ürünlere 

olumsuz etkide bulunmayacak nitelikte olmalı. 

    16- Depo ve satış yerlerinde ham madde, gıda bileşenleri, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve 

malzemeler, bozulmalarını, zarar görmelerini ve kirlenmelerini önleyecek, duvar ve zeminle temas etmeyecek 

şekilde palet yüksekliğinde ve rutubet geçirmeyen uygun malzeme üzerinde muhafaza edilmeli. 

    17- Gıda servisi ve toplu tüketim yapılan yerlerde bulaşık yıkama düzeni sağlanmalı. 

18-Yıkama suları ve diğer sıvı atıkların tahliyesini sağlayacak uygun drenaj sistemi olmalı. 
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       E-TAŞIMA 

    1- Araç ve/veya konteynır içindeki kaplar, gıda dışında başka bir maddenin taşınmasında kullanılmamalı. 

    2- Gıda maddeleri ile birlikte başka bir maddenin veya farklı gıda maddelerinin aynı anda birlikte taşınması 

durumunda, ürünler birbirinden tamamen ayrılmış olmalı. 

    3- Gıdalar araç ve/veya konteynır/ kaplar içerisine bulaşma riskini en aza indirecek, çapraz bulaşmayı 

engelleyecek biçimde yerleştirilmeli, ambalajlanmalı/paketlenmeli ve korunmalı. 

    4- Depolarda ve taşıma araç ve gereçlerinde kullanılan alet, ekipman ve malzemeler temiz, sağlam ve 

hijyenik amacına uygun olmalı. 

 MADDE 13-ÇADIR, BÜFE VE HAREKETLİ SATIŞ ARAÇLARI GİBİ 

TAŞINABİLİR VE/VEYA GEÇİCİ TESİSLER İÇİN HÜKÜMLER 

    1- Taşınabilir ve/veya geçici tesisler, uygun bir yere yerleştirilmeli, kurulmalı, temiz tutulmalı ve en iyi 

şartlarda korunmalı. 

    2- Personel hijyeninin yeterli düzeyde korunması için, ellerin hijyenik bir şekilde yıkanması, kurulanması, 

hijyenik sağlık kurallarına uyulması, gerekli hallerde, giysi değiştirme yerleri de dahil olmak üzere yeterli 

imkanlar sağlanmalı. 

    3-Gıda maddelerinin temizlenmesi, hazırlanması, sunumu ve satışı, gereğince ve hijyenik olarak yapılmalı 

    4- Yeterince sıcak ve/veya soğuk içilebilir nitelikte su tedariki sağlanmalı. 

    5-Tehlikeli ve/veya yenmeyen maddelerin ve sıvı veya katı atıkların hijyenik bir şekilde depolanması ve 

atılması için yeterli düzenleme ve/veya imkanlar bulunmalı. 

    6-İşyerinde gıda ile temasta bulunan tüm personelin sağlık raporları olmalı ve kontrolleri periyodik olarak 

yapılmalı. 

    7-Gıdalarla taşınabilecek hastalıklara veya hastalık belirtilerine (sarılık, ishal, kusma, ateş, ateşli boğaz 

ağrısı, buruda veya gözde veya kulakta akıntı vb.) sahip olduğu bilinen veya sahip olmasından şüphelenilen 

veya taşıyıcısı olan personelin, gıda depolama ve üretim alanlarına girmesine izin verilmemeli, yara, çıban 

gibi cilt problemlerinde yara uygun şekilde kapatılmalı, gıda ile direk ve dolaylı temasını engelleyecek şekilde 

önlem alınmalı. 

    8- Alet ve ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonu için yeterli temizlik ve dezenfeksiyon malzemesi 

bulunmalı. 

    9- Gıdanın uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi için yeterli imkanlar ve/veya düzenlemeler bulunmalı. 

    10- Gıda maddeleri çapraz bulaşmaya yol açmayacak şekilde hazırlanmalı, depolanmalı ve satışa 

sunulmalı. 

    11- Gıda maddeleri ile direk temasta bulunan personel kolay temizlenebilir, temiz ve tercihen açık renkli, 

koruyucu kıyafetler giymeli. 

    12- İlk yardım malzemesi bulunmalı. 

 

  3.BÖLÜM: KABAHATLER KARŞILIĞI UYGULANACAK İDARİ YAPTIRIMLAR 

MADDE 14 -Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında:           

1- (*) ile gösterilenler, 31 Mart 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Haziran 2005 tarihinde 

yürürlüğe giren 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi, 

2-(**) ile gösterilenler 1 Aralık 2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Vazife ve Selahiyetler 

Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkındaki Kanunun 1.maddesi, 
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3- (***)ile gösterilenler 1 Aralık 2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Vazife ve Selahiyetler 

Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkındaki Kanunun 3.maddesi,  

4-Diğerleri için ise 31 Mart 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Haziran 2005 tarihinde 

yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi (emre aykırı davranış) hükümleri gereği idari 

para cezası uygulanır.Para cezaları her yıl yeniden değerlendirme oranında arttırılır. 

5-Yönetmelikte belirtilen yasakların tekraren ihlali  halinde işyerlerine 1608 Sayılı Umuru Belediyeye 

Müteallik Ahkam-ı Cezaiye Hakkındaki Yasa gereği  kapatma cezaları uygulanır. 

 

                    4. BÖLÜM: YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 

MADDE 15-YÜRÜRLÜK       : 

    Bu yönetmelik Belediye Meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. 

  

MADDE 16-YÜRÜTME         : 

      Bu Yönetmelik hükümlerini Manavgat Belediye Başkanı yürütür. 
 

 

Bu yönetmelik Manavgat Belediye Meclisinin  02.03.2007   tarih ve 2007/3-1 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. 

 


