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Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonu 14/01/2009 tarihli raporu okundu.
Pide, Lavaş, Simit ve Unlu Mamuller Üreten İşyerlerine Dair Yönetmelik taslağı ve ilgili

Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonu raporunun görüşülmesinin istenildiği anlaşıldı. 
YAPILAN GÖRÜŞME SONUNDA:

            Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısı 02/02/2006 tarihli birleşiminde Meclis Hukuk ve
Mevzuat Komisyonuna havale olunan Pide, Lavaş, Simit ve Unlu Mamuller Üreten İşyerlerine Dair
Yönetmelik  tasarısı,  Meclis  Hukuk  ve  Mevzuat  Komisyonunca  gerekli  incelemeler  yapılarak
14/01/2009 tarihli raporu ile birlikte taslak halinde Meclisimize sunulmuş olup;

Meclisimizin  incelemesi  sonunda;  5393  sayılı  Belediye  Kanununun  18.  maddesinin  m
fıkrasına istinaden Pide, Lavaş, Simit ve Unlu Mamuller Üreten İşyerlerine Dair Yönetmelik ve ilgili
Meclis  Hukuk  ve  Mevzuat  Komisyonu  raporunun  geldiği  şekliyle  kabulüne,  yapılan  işaretle
oylamada oy çokluğuyla karar alındı. 04/02/2009

T.C.
Sivas Belediye Başkanlığı

Pide, Lavaş, Simit ve Unlu Mamuller Üreten İşyerlerine Dair Yönetmelik 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; pide, lavaş, simit ve unlu mamuller üreten işyerlerinin;

kuruluş  koşullarını,  aranacak şartları  belirlemek  ve taşıması  gereken,  teknik  ve sağlık  şartlarına,
uygunluğunu sağlamaktır.

Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönetmelik; belediye sınırları ve mücavir  alanları  içerisinde kalan, pide,

lavaş, simit ve unlu mamuller üreten iş yerlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönetmelik; “03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci

maddesinin (b), (c) ve (l) bendi”, 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,
“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”, 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi
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Gazete’de yayımlanan, “Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi”, “Sivas Belediye 
Başkanlığı,  Zabıta  Müdürlüğü,  Belediye  Emir  ve  Yasaklarına  Dair  Yönetmelik”  ve  ilgili,  diğer
mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye: Sivas Belediye Başkanlığını,
b) Pide, lavaş ve simit üreten işyeri: Birinci ve ikinci kalitedeki una; içilebilir nitelikte su,

tuz ve  “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nde izin verilen katkı maddeleri katılarak; sade pide, lavaş,
simit, katmer ve çörek üreten işyerlerini ve/veya fırınları,

c) Unlu mamuller üreten işyeri: Birinci ve ikinci kalitedeki una; içilebilir nitelikte su, tuz ve
“Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nde izin verilen katkı maddeleri katılarak; galeta, yufka, kadayıf,
mantı,  her nevi yaş ve kuru pastalar, börek, çörek, hamur ve süt tatlıları gibi, her türlü pastacılık
ürünlerini ve benzeri çeşitleri üreten işyerlerini,

ç) İşyeri/İşyerleri:  Pide,  lavaş,  simit  ve/veya  unlu  mamuller  üreten  fırınları  ve/veya
işyerlerini,

d)  İşyeri açma ve çalışma ruhsatı :Belediye  tarafından,  bu  yönetmelik  kapsamındaki
işyerlerinin; açılıp, faaliyet göstermesi için verilen izni, 

e) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti  sırasında  çevresinde  bulunanlara  biyolojik,  kimyasal,
fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal
kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

f) Müstakil baca: İşyerinden, çatıya kadar yükselen ve yalnızca işyeri için yapılan, sadece
işyerine ait olan müstakil bacayı,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili makam
Madde 5- (1) Sade pide, lavaş, simit ve unlu mamuller üreten işyerleri için, işyeri açma ve

çalışma ruhsatı vermeye yetkili idare, belediyedir.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 
Madde 6- (1) Sade pide, lavaş, simit ve unlu mamuller üreten işyerleri, belediyeden, işyeri

açma ve çalışma ruhsatı almadan açılamaz ve çalıştırılamazlar.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı müracaatı
Madde 7- (1) Başvuru işlemlerinde;
a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen, işyeri açma ve çalışma ruhsatı; ruhsatın üzerinde

yazılı gerçek ve tüzel kişi ile, adres ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin
değişmesi hâlinde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı geçerliliğini kaybeder. 

b) Belediyeden izin almadan, işyerinde herhangi bir plan değişikliği ve/veya ilâve yapılması
durumunda, işyeri açma ve çalışma ruhsatı geçerliliğini kaybeder. 

c) İşyeri  açma ve çalışma  ruhsatının  kaybolması  hâlinde;  bölgesel  ve yerel  yayım yapan
gazetelerden birine,  zayi  ilanı verilmek suretiyle,  belgenin geçersizliği  ilan edildikten sonra veya
okunamayacak şekilde tahrip olması hâlinde,  tahrip olmuş belgenin aslı,  bir  dilekçeye eklenerek,
belediyeye başvurulur.

d) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alanlar, altı ay içinde faaliyete geçmek zorundadır. Lokavt
ve benzeri mücbir sebepler hariç olmak üzere; faaliyete geçmeyenler ile faaliyetlerini kesintisiz altı
aydan fazla  durduran işyerlerinin,  durumlarını  belediyeye  bildirmemeleri  hâlinde,  işyeri  açma ve
çalışma ruhsatı iptal edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Kuruluş koşulları
Madde 8- (1) Pide, katkılı pide, kebap, simit fırınları ve geleneksel tandır ocakları, zemin katı

işyeri olarak kullanılabilen binalarda yapılabilir.”
a)  (Değişik:  MK-02/11/2017-  432/1  md.)  Pide,  katkılı  pide,  kebap,  simit  fırınları  ve

geleneksel tandır ocakları, zemin katı işyeri olarak kullanılabilen binalarda yapılabilir.”
1)   İmar planında, birinci ve ikinci derece ticaret verilen yapı adalarında (yol boyu ticaret

verilen adalar ile M Lejant verilen yapı adalarında) kurulur.
2)   İmar planında, ticaret alanı olarak gösterilen adalarda kurulur. 
b)  (Düzeltme: MK-02/11/2017- 432/2 md.) Unlu mamul üreten işyerleri; 
1)  Sanayi ve küçük sanayi alanlarında (gıda üretimi yapılan veya gıda üretimine uygun olan

kısımlarında) kurulur.
İşyerlerinde aranacak genel şartlar
Madde 9- (1)  Pide, lavaş, simit ve unlu mamuller üreten  işyerleri; aşağıda, maddeler halinde

belirtilen şartları taşımak zorundadır;
             a) 3194 sayılı İmar Kanununa göre, yapı kullanma izin belgesi alınmamış işyerlerine, işyeri
açma ve çalışma ruhsatı verilmez. 
             b)Yapı kullanma izin belgesinin istenmesinde; 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
(c) bendi hükmü uygulanır.
             c)Yapı kullanma izin belgesinin verilmesi sırasında, Belediye, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
tarafından, bu yönetmelik hükümleri dikkate alınır.

 ç) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, mevzuatta öngörülen tedbirler alınmış olmalıdır.
             d) Yangına karşı alınacak tedbirler konusunda,  19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi
Gazete’de  yayımlanan,  “Binaların  Yangından  Korunması  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri
uygulanır.
              e)  Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için, kolaylaştırıcı tedbirler, alınmış olmalıdır. 
              f)  İşyerlerinde, çevresel gürültüyle ilgili gerekli tedbirler, alınmış olmalıdır.
              g) İşyerleri, gıda maddelerini bozma ihtimali olan müesseselerin veya kirlilik vasfı yüksek
imalathanelerin yanında, bulunamaz.

  ğ) İşyerleri, mesken veya başka işyerleriyle, irtibatlı olmamalıdır.
  h) İşyerlerinin, müstakil bacası olacaktır. Bacanın filtre tertibatı bulunacaktır. Şönt baca ve

adi baca kullanılamaz. Baca iç ebadı, en az 20x20 cm. olmalıdır. Baca, tepe mahyadan             1.00
m.  yüksek  olmalıdır.  Bina  cephelerinden,  baca  çıkarılamaz.  Binaların,  kalorifer  duman  bacası
kullanılamaz. Ancak, binaların; boşa çıkarak kullanılmayan, kalorifer duman bacaları; ilgili mevzuat
çerçevesinde ve Belediye, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınmak kaydıyla, baca
olarak kullanılabilir.  

   ı) İşyerinin, akarsuyu bulunmalı ve su kesintisine karşı tesisata bağlı, yeterli hacimde, 24
saat kapasiteli, yedek su deposu bulunmalıdır.

    i)  Bodrumlar;  yeterli  havalandırma  sağlanması  koşuluyla,  jeneratör  odası  olarak
kullanılabilir. Jeneratör konulmuş ise, gaz tahliyesi için, ayrıca baca bulunacaktır. 
                j) Yeterli ölçüde, havalandırma bacası ve/veya hava temizleme tertibatı bulunacaktır.
Havalandırma girişleri filtreli veya korumalı olacaktır.
                k) Kapılar; pürüzsüz ve su geçirmeyen yüzeye sahip olmalıdır. Zararlı canlıların girişine
engel olacak şekilde yapılmalıdır.
                l) İşyerlerinin elektrik tesisatı; TSE standartlarına uygun olmalıdır. Aydınlatma, yeterli ve
gün ışığına eşdeğer olmalıdır.
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             m) Un deposu, hamurhane ve mayalanma, pişirme ünitelerinin duvarları; su geçirmeyen,
yıkanabilir, zararlı canlıların yerleşmesine izin vermeyen, koku yapmayan, insan sağlığını olumsuz
yönde etkilemeyen, pürüzsüz ve açık renkli  malzemeden yapılmalıdır.  Çatlak olmamalıdır.  Kolay
temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellikte olmalıdır.
            n) Zemin; su geçirmez, kırık, çatlak ve kaygan olmayan, yıkanabilir mermer, seramik, granit
gibi malzemelerden yapılmış olmalıdır.  Sıvı atıkların deşarj edilebileceği eğimde, yeterli miktarda
drenaj  sistemi  bulunmalıdır.  Duvar-zemin  bağlantısı,  toz  birikmesini  önleyecek  şekilde,
yuvarlatılmış yapıda olmalıdır.

o) Konut altında yapılan işyerlerinde, tavanda, ses izolasyonu yapılmalıdır.
ö)  Tavan; buharlaşma ve damlamadan dolayı, gıda ve hammaddelerin kirlenmesine neden

olmayacak şekilde yapılmalıdır. Temizliği, yapılabilir şekilde olmalıdır.
p) Müşterinin kolayca görebileceği, satılan ürünlerin cinsini, gramajını ve fiyatını gösteren,

asgari 20x30 cm. ebadında, bir levha bulunmalıdır.
r) Resmi belgeler, satış bölümünde bulunacak ve görevli memur istediğinde, ibraz edilecektir.
s) Satış bölümünde; elektronik, tek kefeli terazi bulunacaktır. Müşterinin talep etmesi halinde

ürünler, tartılarak satışa sunulacaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bulunması Gerekli Bölümler
Bölümler
Madde 10 – (1) Pide, lavaş ve simit ve unlu mamuller üreten işyerlerinde, yeterli alana sahip,

aşağıda belirtilen bölümler, bulunmalıdır; 
            a)  Un deposu,
            b)  Hamurhane ve mayalanma bölümü,
            c)   Pişirme bölümü,

ç)   Satış bölümü,
d)   Personel bölümü,
e) Yakıt deposu.
Bölüm özellikleri
Madde 11- (1) 10 uncu maddede belirtilen bölümlerin; taşıması gereken özellikler aşağıda

belirtilmiştir;
a) Un deposu, aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır;

            1)  Diğer bölümlerden kâgir duvarlarla ayrılmış, aydınlık ve havadar olmalıdır.
             2)  Zeminde ahşap ızgaralar  bulunmalı,  unlar  bu ızgaraların  üzerine,  duvarla  temas
etmeyecek şekilde istiflenerek depolanmalıdır.

1) Havalandırmaya müsait veya havalandırma tertibatı olmalıdır.
b) Hamurhane ve mayalanma bölümü, aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır;

            1)  Diğer bölümlerden kâgir duvarlarla ayrılmış olmalıdır.
            2) Mayalanma odaları; mevsim şartlarına göre, ısıyı dışarıdan kontrol edebilen, sıcak veya
soğuk hava temin eden sistemle donatılmış ve müstakil olmalıdır. 

c) Pişirme bölümü, aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır;
            1) Fırın ağzı ile, tezgâh ve dinlendirme yeri arasındaki mesafe; çalışan personelin serbestçe
çalışmasını ve pasaları kolaylıkla alıp vermesini, temin edecek genişlikte olmalıdır.
            2) Pide fırınlarında, hamur açma tezgâhı yanında, ana kanal bağlantılı ve akarsulu lavabo
olmalıdır.
            3) Unlu mamuller üreten işyerlerinde, hamur şekillendirme tezgâhları; mermer, krom vb.
malzemeden olacaktır.
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ç) Satış yeri, aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır;
            1) Raflar, paslanmaz metal, ahşap veya uygun bir malzemeden, düz veya ızgaralı şekilde
yapılmış ve boyanmış olmalıdır. 
            2) Ürünlerin bulunduğu bölümle, müşterinin duracağı bölüm arasında boydan boya uzanan,
zeminden  en  az  70  cm.  yükseklikte,  uygun  bir  malzemeden  yapılmış,  düzgün,  pürüzsüz,  uygun
genişlikte bir tezgâh bulunmalıdır.

d) Personel bölümü, aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır;
            1)   Diğer bölümlerden kâgir duvarlarla ayrılmış, aydınlık ve havadar olmalıdır.
            2)  Çalışan personelin ihtiyacına yetecek miktarda tuvalet, lavabo, sıcak ve soğuk sulu duş
yeri olmalıdır. Bu bölümler üretim yerinden ayrı olmalı, üretim yerine direkt açılmamalıdır.
            3)   Çalışan personelin sayısı kadar elbise dolabı bulunmalıdır.

e) Yakıt deposu, aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır;
            1)  Yakıt deposu; uygun yerlerde, diğer bölümlerden tamamen ayrı, üretim yerine doğrudan
açılmayan ve korunaklı olmalıdır.
            2)  Yakıt  deposunun duvarları;  yangına  ve  patlamaya  karşı,  dayanıklı  malzemeden
yapılmalıdır.
            3) Yakıt olarak; havagazı, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kullanan işyerlerinde
yakıt; bakır borularla ocaklara dağıtılmalıdır.
            4) Yakıt depolama alanında ayrıca, patlamaya ve yangına karşı, gerekli önlemler alınmalıdır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Aranan Fiziki Şartlar

            Pide, Lavaş, Simit ve Unlu Mamuller Üreten İşyerleri
Madde 12-  (1)  Pide,  simit,  lavaş  ve unlu mamul  üreten işyerleri;  aşağıda  belirtilen  fiziki

şartları taşımalıdır;
a) Pide, lavaş, simit, ve unlu mamul üreten işyerleri; sağlık ve çevre şartlarına göre, bütün

ünitelerin toplamı itibariyle ve zeminde, en az 80 (seksen) m2’ lik alanlarda tesis edilir. 
b) Un deposu en az 10 m2, hamurhane ve mayalanma bölümü en az 15 m2, personel bölümü

en az 10 m2, pişirme ve satış bölümü en az 30 m2 ve geçiş yollarının genişliği en az 1.20 metre
olacaktır. Ayrıca, yeterli büyüklükte yakıt deposu olmalıdır.

c) Çalışanların ortamdan etkilenmemesi, üretim faaliyetlerine kolaylık ve havalandırmanın
daha iyi sağlanması için, pide, lavaş, simit ve unlu mamul üreten işyerlerinin iç yüksekliği, en az
3.00 (üç) metre olacaktır.

ALTINCI BÖLÜM
           Sıhhi şartlar

Sıhhi şartlar
Madde  13 –   (1)  Pide,  Lavaş,  Simit  ve  Unlu  Mamuller  Üreten  İşyerleri;

 aşağıda maddeler halinde belirtilen sıhhi şartlara uymak ve yerine getirmek zorundadır;  
 1)     İşyerlerinde; etiketsiz un, bulundurulamaz.
 2) Unlu mamuller; kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgâhlarda, satışa sunulacaktır.
 3) Yakıt olarak, odun ve odun türevlerini kullanan işyerlerinde; kabuğu dâhil, minimum

altı  ay,  doğal  halde  bırakılmış  parça  odun,  fındık  kabuğu,  ayçiçeği  kabuğu ve  meyve  çekirdeği
kabukları, kullanılabilir.

 4) Hava ve çevre kirliliği oluşturan; ıslak, cilalı, boyalı odun ve türevleri, ahşap ev eşyaları
ve  benzeri  malzemelerin  yakılması  yasaktır.  Ayrıca,  fuel  oil  ve atık  yağı  gibi  maddelerin,  yakıt
olarak kullanılması, yasaktır. 
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 5) Yakıtlar; yakıma hazır halde getirilerek, doğrudan depoya konulacaktır. Ayrıca; işyeri
içinde ve dışında, hiçbir kurutma ve parçalama işlemi yapılamaz.

 6) Personelin, en az iki takım iş elbisesi ve bonesi olmalıdır. Elbiseler açık renkli, temiz,
cepsiz ve düğmesiz olacaktır.

 7) İlk yardım dolabı ve malzemeleri bulunmalıdır.
 8) Lavabo kısmında; fotoselli/pedallı, elle kumanda edilmeyen musluklar, kurutma cihazı

ve kâğıt havlu bulunacaktır.  
 9) Ambalajsız  satılan  ürünlerde,  ürünün  üzerinde  ve  ambalajlı  ürünlerde  de,  ambalaj

üzerinde etiket bulunmalıdır. Etiketlerde; ürünün üretim yeri, net ağırlığı, satış fiyatı bulunmalıdır.
Etiketler; aynı boyut ve renkte, tüketici tarafından, görülebilir ve okunabilir olacaktır.

10) Ürünler,  uygun  bir  ambalajla  satışa  sunulacaktır.  Gıda  ambalaj  materyali  olarak
üretilmemiş, basılı ve yazılı kâğıtlar, yeniden işlenmiş kâğıtlar ve plastikler, gıda ambalaj materyali
olarak kullanılamazlar.

11)  Ürünlerin satışa sunulmasında, atık plastik malzemelerin geri dönüşümüyle elde edilen
ve kanserojen madde içeren, siyah poşet kullanılamaz.

12) Ürünler, yetkili merciler tarafından tespit olunan ağırlıkta, üretilecektir.
13) Çörek ve benzeri yağlı  hamur müstahzarlarına konulan yağlar; yemeklik yağ vasfına

uygun olmalı ve yağın cinsi etiketinde gösterilmelidir.
14) Son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri, kullanılamaz.
15) Hamur kazanları; paslanmaz çelik veya benzeri malzemeden olacaktır. 
16) Hamur kazanlarında, otomatik karıştırıcı olmalıdır. 
17) Hamur kazanları ve pasalar, iş bitiminde temizlenmeli, kazan ve teknelerin üzerleri bir

bezle örtülmelidir. Vasfını yitirmiş bezler, kırık pasalar ve paslanmış kazanlar, kullanılamaz.
18) Pide, simit, lavaş ve unlu mamuller üreten işyerlerinde; müşteriler için, yeme-içme alanı

ayrılamaz.
19) Pide,  simit,  lavaş  ve unlu  mamuller  üreten  işyerlerinde;  gerekli  saklama koşullarını

temin etmiş olsalar da, kıyma, peynir, patates ve benzeri şeyler bulundurulamaz.
20) Yufka imal yerlerinde pişirme, endirekt ısı ile yapılmalıdır.
21) Yufka  imal  yerlerinde kullanılan,  bütün  alet  ve  makinelerin,  hamurla  temas  eden

yüzeyleri,  paslanmaz metalden yapılmış veya kaplanmış olmalıdır.  Ayrıca; pişirme sacı, oklavalar
temiz, bez örtüler temiz ve beyaz renkli olacaktır. 

22) Yufka  imal  yerlerinde, tavlama  el  ile  değil;  pülverize  halde  su  püskürten  otomatik
cihazlarla yapılmalıdır.

23) Pide, lavaş ve simitte, gözle görülecek düzeyde kepek, bulunmamalıdır.
24) Simitlerin içi pişkin olmalı ve üzerine, koyulaştırıcı herhangi bir madde sürülmemelidir.
25) Pastacılık  ürünleri  ve  benzeri  çeşitleri  üreten  işyerlerinde;  yeterli  büyüklükte  soğuk

hava deposu veya buzdolabı olmalıdır.
            26)  İşyerlerinde; 4207 sayılı, “tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında
kanun”, hükümleri uygulanır. 

27)    Çalışanların;  sâri  hastalıklardan salim olduklarına ve portör (taşıyıcı)  olmadıklarına
dair,  sağlık  raporu  olmalıdır.  Söz  konusu  rapor,  her  altı  ayda  bir,  sağlık  kuruluşunda  vize
ettirilmelidir.

28) İşyerinin  tüm bölümlerinde;  pedallı,  kapağı  otomatik  açılabilen,  yeterli  büyüklük ve
miktarda, çöp kovaları bulunmalıdır. 

29)    İşyerlerinde;  işle  alakası  olmayan,  kullanılmayan  ya  da  kullanılamayacak  ölçüde
deforme olmuş malzeme, bulundurulmayacaktır.
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    T.C. 
             SİVAS
BELEDİYE MECLİSİ
04/02/2009 tarih ve 12 nolu kararın devamı

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai işlemler
MADDE 14- (1) Bu yönetmelik hükümlerine uymayan, muhalif hareket eden; Pide, Lavaş,

Simit ve unlu mamuller üreten işyerleri  hakkında; Umuru Belediyeye  Müteallik Ahkamı Cezaiye
Hakkında, 16/04/1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun bazı maddelerini muaddil, 15/05/1930 tarih ve
1608 sayılı Kanunun; 23/01/2008 tarih ve 5728 sayılı Kanunla Değişik 1. maddesi, 30/03/2005 tarih
ve 5326 sayılı  Kabahatler  Kanununun 32. maddesi,  10/08/2005 ve 25902 sayılı  Resmi Gazetede
yayımlanan “ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”, 11/04/2007 tarih ve 26490
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye Zabıta Yönetmeliğinin, 10 uncu maddesi”, 05/11/2008
tarih ve 164 sayılı  “Sivas Belediye Başkanlığı, Zabıta Müdürlüğü, Belediye Emir ve Yasaklarına
Dair Yönetmelik” ve ilgili, diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 15 – (1)  09/09/1994  tarih  ve  40  sayılı  Sivas  Belediye  Meclisinin  Kararıyla  kabul

edilen, “Sivas Belediyesi Ekmek Fabrikaları, Somun Ekmek Fırınları ve Açık Ekmek Fırınlarına Ait
Yönetmelik” ve söz konusu yönetmelikte değişiklik yapan, Sivas Belediye Meclisinin 14/12/1995
tarih  ve  60  sayılı  kararı  ve  ayrıca;  belirtilen  konuda,  Sivas  Belediye  Meclisi  tarafından  kabul
edilerek,  yürürlükte  bulunan  tüm  mevzuat  düzenlemeleri,  ekleri  ve  değişiklikleri  yürürlükten
kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1– (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, halen faaliyet gösteren ve bu
yönetmeliğe uygun olmayan; Pide, Lavaş, Simit ve unlu mamuller üreten işyerlerinin; devri veya
faaliyetinin sona ermesi halinde, müktesep hakları sona erer. Ancak, işyeri sahibinin ölümü halinde,
kanunî mirasçıları adına, eski ruhsatın intibakı yapılır. Kanunî mirasçılar, belediyeye, en geç altı ay
içinde,  müracaat  etmelidir.  Süresi  içinde  müracaat  yapılmadığının,  belediye  tarafından  tespit
edilmesi durumunda, tespit tarihinden itibaren, on beş günlük süre verilir. Bu süre sonunda, ruhsat
intibakı yaptırılmaz ise; ruhsat iptal edilir ve müktesep hakları sona erer.

Yürürlük 
Madde 16– (1)  Bu  Yönetmelik,  Sivas  Belediye  Meclisinin  kabulü  ve  ilanını  takip  eden

tarihten itibaren, yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17– (1) Bu yönetmelik hükümlerini, Sivas Belediye Başkanı yürütür.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      Sami AYDIN                             Osman Nuri KURUÇAY               Nihat BULUT
    Meclis Başkanı      Katip Üye             Katip Üye
  Belediye Başkanı                                          Meclis Üyesi                                  Meclis Üyesi

Yönetmeliklerde Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin kabul edildiği Meclis Kararlarının
Tarihi Sayısı
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