BELEDİYELER YASASI
(51/1995 Sayılı Yasa)
91’inci ve 133’üncü Maddeler Altında Tüzük
Alayköy Belediye Meclisi Belediyeler Yasası’nın 91’inci ve 133’üncü maddelerinin
kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Bakanlık ve Bakanlar Kurulu onayı ile aşağıdaki Tüzüğü
yapar.
Kısa
İsim

1. Bu Tüzük, 1996 Alayköy Belediyesi “Otel İşletme İzni ve Resimleri” Tüzüğü olarak
isimlendirilir.

Tefsir

2. Bu tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Belediye” , Alayköy Belediyesini;
“Belediye Meclisi”, Alayköy Belediye Meclisini anlatır.
“İzin Sahibi”, otel ve pansiyon ve/veya yatı evinin ve/veya umumi binanın mal
sahibinin, kiracısını, işgal veya tasarrufunda bulunduran şahsı;
“İzinli otel ve pansiyon”, bu Tüzük hükümleri bakımından Belediye hudutları
dâhilinde bulunan izinli herhangi bir otel veya pansiyonu;
“Otel”, Pansiyon, tatil köyü, yatı evi, motel ve hotel apartmanları;
“Yasa”, Belediyeler Yasasını ve fasıl 138’i anlatır.

Kayıt Defteri
Bulundurma
ve Deftere
Kaydedilecek
Hususlar

3. Alayköy Belediye hudutları dâhilinde otel ve pansiyon çalıştırma iznine sahip kişiler
Belediyece mühürlü özel bir kayıt defterine aşağıda hususları kaydetmekle
mükelleftirler.
(a)
Otele gelen müşterilerin tam ismi;
(b)
Müşterilerin yaşları;
(c)
Otele geliş tarihi ve saati;
(d)
Otelden ayrılış tarihi ve saati;

Kayıt
Zamanı

4. Yukarıda 3. paragrafın (a), (b) ve (c) fıkralarında belirtilen hususlar müşterinin otele
geldiği anda; (d) fıkrasında belirtilen hususlar ise müşterinin otelden ayrıldığı anda
kaydetmekle mükelleftir.

Kayıt
Defterini
İbraz
Yükümlülüğü

5. Her izin sahibi, tutmuş olduğu kayıt defterini talep edildiği anda Belediye Başkanının
görevlendirdiği Belediye görevlisine teftiş etmek amacı ile göstermekle yükümlüdür.

Otel
Resminin
Miktarı

6. Otel ve pansiyon kalan, 6 yaşından yukarı şahıslar için gecede, geceleme ücretinin
%3’ü oranında işletme sahibinden otel resmi alınır.

Otel Resmini
Ödeme
Zamanı

7. Otel yöneticisi, her ayın otel resmini, o ayı izleyen ayın sonuna kadar çalışma saatleri
içerisinde Belediye veznesine ödemek zorundadır.

Otel
İşletme
İzin Ücreti

8. Oteller Yasası uyarınca izin almış kişiler herhangi bir yıl veya yılın
aşağıda öngörülen miktarlarda otel işletme izni ücreti öderler:
(a)
Beş, dört ve üç yıldızlı (ekstra lüks, lüks ve birinci sınıf) Oteller;
(b)
İki veya bir yıldızlı(İkinci veya üçüncü sınıf)Oteller;
(c)
Pansiyon ve sair konaklama yerleri;

bir kısmı için
1.40 YTL
1.00 YTL
0.50 YKRŞ

Ücreti
Ödeme
Süresi

9. Otel ve Pansiyon işletme izni ücreti, geçerli olacağı yıl ve/veya yılın herhangi bir
kısmı için peşin ödenir.

HOTELLER,PANSİYON VE UMUMİ
BİNALARLA İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER
Tuvaletler ve
Diğer
Yerlerin
Temizliği

10. (a)

(b)

Herhangi bir otel, pansiyon veya umumi binalarda bulunan tuvalet, duş, banyo,
Lavabo, pideler ve buna benzer diğer yerler her zaman için temiz tutulacak ve
sağlık şartlarına uygun bir şekilde bulunduracaktır.
Tuvaletlerde, tuvalet kâğıdı, kapaklı çöp sepeti, lavaboda sabun, el havlusu
veya el kurulama kâğıtları bulunduracaktır.

Tuvalet
Adedi

11. Her 10 kişiye sağlık koşullarına uygun bir tuvalet, lavabo, banyo/duş bulunduracaktır.

Erkek-Kadın
Tuvaletleri

12. Kadın ve erkek tuvalet ve banyoları tamamen birbirinden ayrı olacak ve bu tuvaletleri
birbirinden ayırt edici levhalar takılacaktır.

Tuvaletlerin
İnşası

13. Tuvaletler, Belediyece tasvip edilecek yapı malzemesinden inşa edilecektir.

Tuvaletlerin
Zemini ve
Bakımı

14. Tuvaletlerin zemini, mermer, fayans, karo mozaik gibi temizliği kolay ve su geçirmez
malzemeden yapılacak ve devamlı olarak bakımlı tutulup bozulan yerler derhal tamir
edilecektir.

Tuvalet
Suları

15. (a)
(b)
(c)

Pis Suların
Akıtılması

16. Bu yerlerin pis suları varsa şehrin kanalizasyon şebekesine yoksa fena koku ve sızma
yapmayan sıhhi özeliklere haiz pis su kuyularına akıtılacaktır.

Tuvaletlerin
Planlar
Çerçevesinde
Yapımı

17. Yapılacak tuvaletler, Belediyeye sunulacak planlar çerçevesinde ve Belediyenin uygun
göreceği şekilde olacaktır.

Tuvaletlerin
Oda v.s
Uzaklığı

18. Tuvaletler; odalara mutfağa ve içinde gıda maddeleri tutulan depo veya kilerlere
yakın olamaz.

Fayans ile
Kaplama

19. Tuvaletlerin, banyo, duş ve lavaboların bulunduğu yerlerin duvarları yerden itibaren
en az 1.50 metre yüksekliğe kadar fayans ile kaplanacak, geriye kalan kısım ise yağlı
boya ile boyanacak. Banyoda sıcak-soğuk su teşkilatı olacak.

Her tuvalet, kendi temizliğini sağlayabilecek yeterli suya sahip olacaktır.
Tuvalet suyunun, içme suyuna hiçbir şekilde bağlantısı bulunmayacaktır.
Tuvaletler Belediyenin tasvip edeceği sifon teşkilatına sahip olacaktır.

Alet Edevatın
Temiz
Tutulması

20. Otel, pansiyon veya umumi bina maksatları için kullanılan herhangi bir bina ve/veya
yerdeki alet-edevat, mutfak takımları, demirbaş eşyalar, yatak takımları ve benzeri
diğer eşyalar her zaman için temiz tutulacak ve bulundurulacaktır.

Personelin
Temizliği

21. Otel, pansiyon ve umumi binada çalışan tüm personel daima temiz olmalı ve temiz
giyisiler giymelidir.

Sağlık
Karnesi
Çıkarma
Zorunluluğu

22. Otel, pansiyon ve umumi binada çalışan tüm personel sağlık karnesi çıkarmalıdır.

Sağlık Karnesi
Olmayanların
Çalıştırılmaması

23. İzin sahibi, sağlık karnesi olmayan şahıslar çalıştırılmamalı ve/veya çalıştırılmasına
rıza göstermemelidir.

Yiyecek
Maddeleri ve
Bunların
Temizliği

24. Herhangi bir otel, pansiyon veya umumi binanın mal sahibi, işletmecisi, kiracısı
ve/veya bu gibi yerleri kontrol veya tasarrufunda bulunduranlar bu gibi yerlerdeki
tüm yiyecek maddelerini her türlü tozdan, haşarattan ve böceklerden koruyacak
gerekli tedbirleri alacaklardır.

Yıpranmış
Malzeme
ve
Bunların
İmhası

25. Gıda maddeleri dağıtımında kullanılan herhangi bir kabın yıpranması ve/veya insan
sağlığına tehlike arz etmesi halinde sağlık memuru veya müfettişi tarafından müsadere
edilerek imha edilir.

Yemek
Pişirme
Yasağı

26. Mutfak haricinde otel, pansiyon ve umumi binanın diğer herhangi bir yerinde ve/veya
odasında yemek pişirilmez.

Mutfağın
Özellikleri

27. Otel, pansiyon veya umumi binalardaki mutfak binalardaki mutfak aşağıdaki belirtilen
hususları ihtiva etmelidir.
(a)
Mutfakta; tabak, kap kacak ve benzeri eşyaların yıkanabilmesi için sıcak soğuk
su teşkilatı bulunmaktadır.
(b)
Pis suların akıp gidebilmesi için gerekli teşkilat kurulmalıdır.
(c)
Her nevi artık maddelerin atılabileceği yeterli kaplar bulundurulmalı ve bu
artıklar bu kaplar dışında herhangi bir yerde toplanıp biriktirilmemelidir.
(d)
Temiz, bakımlı, lüzumsuz eşyalardan arındırılmış durumda alacaktır.
(e)
Erken bozulan et, balık, süt ve benzeri diğer gıda maddelerinin muhafazası için
buzdolabı bulundurulacaktır.
(f)
Gıda maddesi pişiren veya hazırlayan şahıslar boydan temiz beyaz önlük
takacaktır.

Yatak
Odaları
Haricinde
Uyuma
Yasağı

28. Hiçbir şahıs yatak odaları haricindeki herhangi bir yerde uyuyamaz. Bu gibi yerleri
uyku maksatları için kullanamaz. İzin sahipleri bu gibi yerlerde uyunmasına rıza
gösteremez.

Hayvan
Besleme
ve
Bulundurma
Yasağı

29. Otel, pansiyon ve umumi binalarda hayvan beslenemez ve/veya bulundurulamaz.
Bulundurulmasına ve/veya beslenmesine rıza gösterilemez.

Binanın ve
Odaların
Temizliği

30. Herhangi bir otel, pansiyon ve/veya umumi binanın mal sahibi ve/veya bu gibi yerleri
kontrol ve tasarrufunda bulunduranlar binanın ve bu binadaki odaların günlük
temizliğini yapacaklar ve bu gibi yerleri her zaman için temiz bulunduracaktır.

Yatak ve
Dairenin
Temizliği
Ve Bakımı

31.Yataklar boyalı, bakımlı ve sağlıklı olacaktır. Çarşaflar, yastıklar yastık yüzleri,
şilteler, Yorganlar, battaniyeler her zaman temiz ve bakımlı bulundurulacaktır. Müşteri
değiştikçe Çarşaf, yorgan yüzü ve yastık yüzü değiştirilecek.

Havalandırma
ve
Işıklandırma

32. Her oda yeterince ışıklandırılmış ve havalndırılmış olacaktır.

İçme Suyu
Temini

33.Yeterli içme suyu (Şehir içme suyu) temin edilecek ve İçme suyunun depolandığı
yerlerin temiz bulundurulması sağlanacaktır.

El-Yüz ve
Bulaşık
Yıkama
Yıkama
Yerleri

34. (a)

Çöp Bidonu
Bulundurma

35. Süprüntü ve artık maddelerin konması için yeterli çöp bidonu bulundurulacaktır.

Boya ve
Badana

36. Bu gibi yerler boyalı ve badanalı olacaktır.

Muayene
Maksadı ile
Hasta haneye
Sevk

37. Sağlık memuru veya müfettişi bu gibi binalarda ve/veya yerlerde bulunan ve bulaşıcı
bir hastalığı olduğundan şüphelendiği herhangi şahsı muayene olmak maksadı ile
hastaneye sevk edebilir. Muayene sonucu hasta olduğu belgelenen kişiler bu gibi
yerlerde kalmaktan ve/veya çalışmaktan men edilebilirler.

Otelde
Kalacak
Kişi
Sayısı

(b)

38. (a)

(b)
(c)
(d)

El-yüz ve bulaşık yıkama yerleri her zaman için temiz, bakımlı ve çalışır
durumda bulundurulacaktır.
El, yüz ve bulaşık yıkama yerleri birbirinden ayrı olacaktır.

Otel ve pansiyonlarda her odada kaç kişinin kalacağı ve odaya konabilecek
yatak sayısı sağlık memuru ve/veya müfettişi tarafından saptanır. Odalarda
kaç kişinin kalabileceğini gösteren bir levha kapı üzerine asılır.
Saptanan sayıdan fazla kişi odalarda yatırılamaz.
Koridor, geçit yeri, veranda ve benzeri yerlere yatak konulamaz ve bu gibi
yerlerde insan yatırılamaz ve/veya yatırılmasına rıza gösterilemez.
Hiçbir şekilde yerlerde müşteri yatırılamaz ve/veya yatırılmasına rıza
gösterilemez

Odalarda
Çöp Sepeti
Bulundurma
Zorunluluğu

39. (a)

Yangına
Karşı
Tedbir
Alma

40. Otel, pansiyon veya umumi binanın mal sahibi, kiracısı ve/veya tasarrufunda şahıs,
herhangi bir yangı tehlikesine karşı tüm tedbirleri alacaktır.

Kullanma
Yasağı

41. Otel, pansiyon ve umumi binalarda yatak odası, banyo, tuvalet, bulaşık yıkama yeri,
mutfak odası ve benzeri yerler, başka maksatlar için kullanılamaz.

İlan ve
Duyuruların
Teşhiri

42. İzin sahibi, sağlık memuru veya müfettişinin talebi halinde otel ve/veya pansiyonda
ve/veya umumi binalarda herhangi bir ilan ve/veya duyuru teşhir etmekle yükümlüdür.
Hiçbir şahıs böyle bir ilanı ve/veya duyuruyu kaldıramaz, bozamaz, değiştiremez, tarif
edemez.

Kontrol ve
Denetim

43. Sağlık memuru veya müfettişi herhangi bir zamanda herhangi bir otele, pansiyona
veya umumi binaya bu Tüzük hükümlerine uygunluğunu denetlemek ve kontrol etmek
amacı ile girebilir.

Göreve
Engel

44. Hiçbir şahıs sağlık memuru veya müfettişini görevini yaparken ve/veya yetkilerini
kullanırken engelleyemez.

Verilen
İznin
İptali

45. Sağlık memuru veya müfettişi tarafından verilen talimatlara uyulmadığı ve/veya bu
tüzük hükümlerine aykırı davranıldığının tespiti halinde verilen izin Belediyece iptal
edilir.

İzinsiz
Çalıştırma
Yasağı

46. Hiçbir kimse, bu Tüzük hükümlerine aykırı olarak Alayköy Belediye hudutları
içerisinde Belediye Meclisince önceden yazılı olarak izinlendirilmemiş bir yeri
ve/veya binayı otel, pansiyon veya umumi bina olarak kullanılamaz, işletemez,
çalıştıramaz ve/veya kullanılmasına, işletilmesine ve/veya çalıştırılmasına rıza
göstermez.

İzin İçin
Müracaat

47. (a)

(b)

(b)
İzin
Vermeyi
Reddetme
ve Verilen
İznin
İptali

Her odada bir veya daha fazla sayıda çöp sepeti bulundurulacaktır ve çöp
sepetleri her gün için boşaltılıp temizlenecektir.
Yerlere hiçbir şekilde çöp atılamaz ve/veya çöp biriktirilemez.

Otel veya pansiyon çalıştırmak için müracaat edecek kişi 1. Cetvelde belirtilen
hususları içeren bir dilekçe yapacaktır.
Verilen izin Tüzüğün 2. Cetvelinde gösterilen şekilde olur ve verildiği yılın son
günü sona erer.

48. Herhangi bir otel, pansiyon veya umumi binaya Belediye aşağıda belirtilen hususlarda
herhangi birinin mevcudiyeti halinde izin vermeyi reddedilebileceği gibi daha önce
vermiş olduğu herhangi bir izni de iptal edebilir.
(1)
Binanın, otel veya pansiyon veya umumi bina olarak kullanışlı gerek sağlık
gerekse binanın yapısal bozukluğu nedeni ile uygun değilse ve/veya uygun
olmayan şekle gelmişse;

(2)
(3)
(4)
Tabela Asma
Zorunluluğu

49. (a)

(b)

Bine herhangi bir nedenle otel, pansiyon veya kullanılmak istenen amaca
uygun değilse;
Verilmiş bir izinde belirtilen şartlara aykırı davranışlarda bulunmuşsa;
İznin isdar edilmemesinde makul sebepler varsa;
Her otel veya pansiyon sahibi, yöneticisi, işletmecisi ve/veya bu gibi yerleri
kontrol ve tasarrufunda bulunduranlar otel ve pansiyonun dışında Belediyenin
tasvip edeceği gözle görülebilecek bir yere “Otel veya Pansiyon” ibaresini
taşıyan bir tabela asacaklardır.
Otel olan bir binaya “Pansiyon” pansiyon olan bir binaya ise “Otel” ibaresini
taşıyan tabela asmak yasaktır.

İzin Belgesi
Ve Ücret
Tarifelerini
Asma
Yükümlülüğü

50. Her otel, pansiyon ve umumi bina sahibi, işletmecisi ve/veya bu gibi yerleri kontrol ve
tasarrufunda bulunduranlar Belediyeden önceden almış oldukları izni ve ücret
tarifelerini Belediyenin tasvip edeceği görülebilen bir yere asmakla mükelleftirler.

Yürürlükten
Kaldırma
R.G.
Tarih:
Ek III
A.E.

51. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile Alayköy Belediyesi “Otel İşletme İzni ve
Resimleri Tüzüğü” yürürlükten kaldırılır.

Yürürlüğe
Giriş

52. Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

BİRİNCİ CEDVEL
(Madde 46)
OTEL/PANSİYON/TATİL KÖYÜ/YATI EVİ/OTEL APARTMANLARI/MOTEL İÇİN
DİLEKÇE 1996…...............BELEDİYESİ OTEL İŞLETME İZNİ VE RESİMLERİ
TÜZÜĞÜ....................... Belediye Başkanlığı,
1.

Ben aşağıda imza sahibi ...................................................... Belediye hudutları
dâhilinde bulunan aşağıda tafsilatı verilen yeri otel/pansiyon/tatil köyü/yatı evi/otel
apartmanları/motel olarak çalıştırmak üzere izin talep ederim.

2.

Dilekçeme aşağıdaki bilgilerimi eklerim.
(a)
Binanın adresi ve tarifi: ...............................................................................
(b)
Yatak odası sayısı: .......................................................................................
(c)
Her odada kalacak şahıs sayısı: ...................................................................
(d)
Tuvaletlerin sayısı: ......................................................................................
(e)
Mutfak sayısı: ..............................................................................................
(f)
Banyo odası sayısı: ......................................................................................
(g)
Diğer odalarla ilgili açıklamalar: ................................................................
.....................................................................................................................

3.

Yukarıdaki binanın mal sahibi ve/veya kiracısı ve/veya işletmecisiyim.
Tarih: .......................

İmza : ...........................
(açık isim): ….......................

İKİNCİ CEDVEL
1996 ................ BELEDİYESİ OTEL İŞLETME İZNİ VE RESİMLERİ TÜZÜĞÜ
İZİN
İzin sahibinin adı-soyadı: ..........................................................
Adresi: .......................................................................................
Binanın tanımı: ..........................................................................
İznin başlangıç tarihi: ................................................................
İznin sona erme tarihi: ...............................................................

Yukarıda tafsilatı verilen binanın ve/veya yerin otel/pansiyon/tatil köyü/yatıevi/otel
apartmanları/motel olarak çalıştırılmasına izin verilir.
Tarih: ........................

Belediye Başkanı
............... Belediye Meclisi(a)

