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SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE 
ARANACAK NİTELİKLER 

 
A- İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR 
1- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır. 
2- İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima 
sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır. 
3- Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili 
bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır. 
4- On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, 
bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, 
pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, 
buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz. 
5- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak 
ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır. 
6- Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı 
bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik 
gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, 
pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir 
nitelikte olacaktır. 
Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye 
edecek baca sistemi kurulacaktır. 
Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır. 
7- İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak 
amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır. 
8- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer 
işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, 
yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir. 
9- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir 
şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır. 
10- 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. 
 
B- ET VE BALIK ÜRÜNLERİNİN SATILDIĞI YERLER 
Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerlerde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 
1- Şehir şebekesine bağlı soğuk ve sıcak su tesisatı, şebeke suyu olmayan yerlerde içilebilir nitelikte 
depo tertibatlı yeterli su bulunacaktır. 
2- Etlerin parçalandığı, işlendiği ve temas ettiği her türlü yüzey, malzeme ve makine kolay 
temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir olacaktır. 
3- Et ve balıkların satışa hazırlandığı kısımlar şeffaf ve müşteriler tarafından görülebilir şekilde 
düzenlenecektir. 
4- Et ve balıkların muhafazası amacıyla işyerinin kapasitesine uygun soğutma tertibatlı dolap ve 
tezgah ile soğuk hava deposu bulunacaktır. 
5- Sakatat ürünlerinin satıldığı işyerlerinde sakatat hazırlama bölmesi ve bol akan suyu olan bir havuz 
bulunacaktır. 
6- Satışa arz sırasında camekanlı teşhir dolapları kullanılacaktır. 
 

 
 



C- BAKKAL, MARKET, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV, KANTİN VE 
EKMEK BAYİLERİ 

Bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayilerinde ortak hükümlere 
ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 
1- Birden fazla faaliyet konusunun bir arada bulunduğu 500 m2 den büyük işyerlerinde danışma birimi 
bulunacaktır. 
2- Tüm tezgah ve raflar zeminden en az 15 cm yükseklikte olacaktır. 
3- Soğuk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri için ayrı ayrı veya 
bölümlere ayrılmış soğutma tertibatlı dolap veya tezgah bulunacaktır. 
4- Gıda maddeleri ile diğer maddeler farklı raf ve tezgahlarda satışa sunulacaktır. 
5- Ekmekler ve unlu mamuller kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgahlarda satışa sunulacaktır. 
6- Kuruyemiş ve kuru kahve satılan işyerlerinde kavurma ve ısıtma işlemi yapılacak ise bunun için 
gereken donanım kurulacaktır. 
7- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Hipermarket, grosmarket ve megamarketlerde giriş ve çıkış 
olmak üzere iki kapı, çocuk emzirme yeri ile satış alanının en az yarısı kadar olmak üzere otopark ve 
yeteri kadar depo alanı bulunacaktır. 
8- Manavlarda, sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar olacak, 
iki metre yüksekliğe kadar duvarlar su geçirmez malzeme ile kaplanacaktır. 
9- Mutfak uygun olduğu takdirde, kantinlerde tost ve ekmek arası yiyecek maddeleri satılabilir. 
 
D- LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER, KAFETERYA, YEMEĞİ PAKETTE 
SATAN YERLER VE BENZERİ İŞYERLERİ 
Lokanta, ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler ve benzeri işyerlerinde 
ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümler aranır: 
a) Birinci sınıf lokantalar 
1- Ustalık belgesine sahip en az iki aşçı bulunacaktır. 
2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık 
yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır. 
3- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. 
4- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış 
olacaktır. 
5- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 
6- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir ve dezenfekte 
edilebilir madde ile kaplanacaktır. 
7- İçki ve yemek servisi için yeterli sayıda tekerlekli servis masası bulunacaktır. 
8- Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır. 
9- Tabaklar tek tip ve iyi cins porselen veya camdan; çatal, kaşık, bıçak ise iyi cins paslanmaz çelikten 
olacaktır. 
Masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır. 
10- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya 
peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır. Ayrıca, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk odası ve çocuk 
tuvaleti bulunacaktır. 
11- Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır. 
12- Garsonlar ve çalışanlar lokantanın belirlediği özel kıyafeti giyecektir. 
13- Lokantanın müşteri kapasitesine uygun otoparkı bulunacaktır. 
14- Mutfak, müşterilerin doğrudan doğruya görebileceği şekilde dizayn edilecektir. 
15- Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır. 
b) İkinci sınıf lokantalar 
1- Ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulunacaktır. 
2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık 
yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır. 
3- Mutfak, giriş ve salonun zemini seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve 
dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır. 
4- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır. 
5- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır. 



6- Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik 
telleri bulunacaktır. 
7- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 
c) Üçüncü sınıf lokantalar 
1- Ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulunacaktır. 
2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. 
3- Zemin, seramik, mermer veya mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir 
sert malzeme ile kaplı olacaktır. 
4- Havalandırma, en azından aspiratörle sağlanacaktır. 
5- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 
d) Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler 
1- Yemek pişirme ve kapları temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden oluşacaktır. 
2- Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır. 
e) Gezici piliç ve köfte satış yerleri 
Gezici satıcılık işkolu altında faaliyette bulunan sıhhî müesseselerin, sattıkları ürünleri muhafaza 
etmek için merkez depoları ve satış yapmak için özel ızgara kasalı araçları bulunacaktır. 
Gezici satış aracı için aranacak şartlar şunlardır: 
1- Et veya tavuğun pişirilmesini sağlamak üzere özel ızgara kasası bulunacaktır. 
2- Kasa paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. 
3- Araçta, yeterli büyüklükte buzdolabı ve jeneratör bulunacaktır. 
4- Standartlara uygun 200 litreden fazla hacimli çift tanklı gaz tesisatı bulunacaktır. 
5- Sıcak ve soğuk su tertibatı bulunacaktır. 
6- Aracın yemek hazırlama ve satış yeri hijyenik olacaktır. 
f) (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Su ürünleri seyyar satış araçları 
Su ürünlerinin perakende satışını yapacak seyyar satış araçlarında aşağıdaki şartlar aranır: 
1- Araç kendinden hareket edebilir veya çekilebilir karavan tipi, kapalı kasalı olacaktır. 
2- Tezgahlar paslanmaz olacaktır. 
3- Camekanlı ve soğutuculu satış ve sergi dolabı bulunacaktır. 
4- Soğutuculu ürün ve buz muhafaza dolabı bulunacaktır. 
5- Kapasiteye uygun su deposu ve lavabo bulunacaktır. 
6- Sıcak ve soğuk su tertibatlı musluklar ile el dezenfeksiyon sistemi bulunacaktır. 
7- Kesim ve dilimleme ekipmanları paslanmaz olacaktır. 
8- Parazit kontrol lambası bulunacaktır. 
9- Elektrik ve aydınlatma sistemi için jeneratör bulunacaktır. 
10- Dışarıdan elektrik çekebilme donanımı bulunacaktır. 
11- Atık su toplama deposu bulunacaktır. 
 
E- KAHVEHANE, KIR KAHVESİ, OYUN SALONU, İNTERNET SALONU, ÇAY BAHÇESİ, 

ÇAY OCAĞI VE BENZERİ İŞYERLERİ 
Kahvehane, kır kahvesi, oyun salonu, internet salonu, çay bahçesi ve çay ocağı ve benzeri işyerlerinde 
ortak hükümlere ilave olarak, sınıflarına ve türlerine göre aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Birinci sınıf kahvehaneler, çay bahçesi, kır kahvesi, 
1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır. 
2- İkisi bölgesel veya yerel olmak üzere en az beş farklı günlük gazete bulunacaktır. 
3- En az 100 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır. 
4- Masalar arasında, müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır. 
5- Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve bankolu vestiyer bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün 
duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 
6- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 
7- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve 
dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplanacaktır. 
8- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli 
yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 
9- Ocağın bulunduğu yer duvar veya cam ile salondan ayrı olacak, dışarıya açılan pencere ve 
kapılarında sineklik telleri bulunacaktır. 



10- Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen özel kıyafeti giyecektir. 
b) İkinci sınıf kahvehaneler 
1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır. 
2- Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az üç farklı günlük gazete bulunacaktır. 
3- En az 50 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır. 
4- Masalar arasından müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır. 
5- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya 
veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 
6- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır. 
7- Giriş ve salonun zemini seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte 
edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır. 
8- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 
9- Ocağın bulunduğu yer duvar veya cam ile salondan ayrı olacak, dışarıya açılan pencere ve 
kapılarında sineklik telleri bulunacaktır. 
10- Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen özel kıyafeti giyecektir. 
c) Üçüncü sınıf kahvehaneler 
1- İyi cins malzemeden yapılmış sandalye ve masa bulunacaktır. 
2- Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az iki adet günlük gazete bulunacaktır. 
3- En az 25 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır. 
4- Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır. 
5- İşyerinin zemini en az mozaik ve benzeri sert madde ile kaplı olacaktır. 
6- Aynalı ve sıvı sabunlu en az bir tuvalet bulunacaktır. 
7- Ocağın bulunduğu yer cam ile salondan ayrı olacaktır. 
d) Oyun yeri 
Bilgi ve maharet artırıcı, beden veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynandığı işyerlerinde ortak 
hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 
1- Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve vestiyer bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarlar 
yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 
2- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 
3- Giriş ve salonun zemini kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir nitelikte olan mozaik, mermer, 
parke ve benzeri sert madde ile kaplı olacaktır. 
4- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli 
yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 
5- Gürültü çıkaran oyunlar veya oyun aletleri ayrı bir bölümde bulundurulacaktır. 
6- Otomatik veya yarı otomatik, mekanik veya elektronik oyun aletleri arasında yeterli mesafe 
bırakılacaktır. 
7- Çocuklar ve ebeveynlerin oturabilmeleri için yeterli sayıda koltuk bulundurulacaktır. 
8- Gürültünün yayılmasını engellemek üzere ses izolasyonu yapılacaktır. 
e) Çay ocağı 
Çay ocaklarında, işyerlerinde aranacak ortak asgarî niteliklerden (2), (3), (6) ve (7) numaralı şartlar 
aranır. Bu işyerlerine masa ve sandalye konulamaz. Mekanı uygunsa tabure konulabilir. 
Çay ocaklarında mutfağın uygun olarak düzenlenmesi şartıyla tost ve sandviç verilebilir. 
f) İnternet salonu 
1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış üzeri kumaş veya deri ile kaplı bulunacaktır. 
2- Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır. 
3- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya 
veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 
4- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır. 
5- Giriş ve salonun zemini mozaik, mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte 
edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır. 
6- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 
7- İşyerinde yiyecek ve içecek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokantaların tabi olduğu şartlar aranır. 
8- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) İşyerinde mekanik ve elektronik oyun alet ve makineleri 
bulunamaz. 



9- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) İşyerlerinde sürekli güncellenen filtre programı kullanılması 
zorunludur. 
10- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) İnternet salonlarında her türlü televizyon yayını yasaktır. 
 
F- PASTANELER 
Pastanelerde ortak hükümlere ilave olarak, sınıflarına göre aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Birinci sınıf pastaneler 
1- Ustalık belgesi bulunan en az iki personel bulunacaktır. 
2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık 
yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır. 
3- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış 
olacaktır. 
4- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 
5- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve 
dezenfekte edilebilir nitelikte olan sert madde ile kaplanacaktır. 
6- Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır. 
7- Kullanılan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır. 
8- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli 
ayrı tuvaletler bulunacak, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk odası ve çocuk tuvaleti bulunacaktır. 
9- Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır. 
10- Garsonlar ve çalışanlar işyerinin belirlediği özel kıyafeti giyecektir. 
11- Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır. 
b) İkinci sınıf pastaneler 
1- Ustalık belgesine sahip en az bir personel bulunacaktır. 
2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık 
yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır. 
3- Zemin, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert 
madde ile kaplı olacaktır 
4- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır. 
5- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır. 
6- Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik 
telleri bulunacaktır. 
7- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 
c) Üçüncü sınıf pastaneler 
1- Ustalık belgesi bulunan en az bir personel bulunacaktır. 
2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. 
3- Zemin seramik, mermer veya mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir 
sert madde ile kaplı olacaktır. 
4- Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır. 
5- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 
 

G- GAZİNO, DANS SALONU, DİSKOTEK, PAVYON, TAVERNA, AÇIK HAVA 
GAZİNOSU, BAR, KOKTEYL SALONU VE BENZERİ EĞLENCE YERLERİ 

Gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonu ve benzeri 
eğlence yerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Birinci sınıf gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl 
salonu 
1- Mutfak bulunan gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl 
salonunda birinci sınıf lokanta mutfaklarında aranan şartlar aranır. 
2- Giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış 
olacaktır. 
3- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 
4- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve 
dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplanacaktır. 
5- Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır. 



6- Kullanılan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır. 
7- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli 
ayrı tuvaletler bulunacaktır. 
8- Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır. 
9- Garsonlar ve çalışanlar işyerinin belirlediği özel kıyafeti giyecektir. 
10- Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır. 
11- Girişte boy aynası bulunacaktır. 
12- Sanatçıların hazırlık yapmaları için sahne ile irtibatlı sıcak su ve lavabolu soyunma odaları 
bulunacaktır. 
13- Uygun bir yerde amerikan bar bulunacaktır. 
14- Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır. 
15- Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacaktır. 
b) İkinci sınıf gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl 
salonu 
1- Mutfak bulunan gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl 
salonunda ikinci sınıf lokanta mutfaklarında aranan şartlar aranır. 
2- Zemin, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert 
madde ile kaplı olacaktır. 
3- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır. 
4- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 
5- Girişte salonun büyüklüğüyle orantılı bir antre bulunacaktır. 
6- Girişte vestiyer bulunacaktır. 
7- Havalandırma klima ile yapılacaktır. 
8- Sanatçıların soyunmaları, makyaj ve benzeri hazırlıkları için uygun bir yer bulunacaktır. 
9- Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır. 
10- Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacaktır. 
H- TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONLARI, SİRK, LUNAPARKLAR VE GÖSTERİ 
MERKEZLERİ 
Tiyatro, sinema, düğün salonları, sirk, lunapark ve gösteri merkezlerinde ortak hükümlere ilave olarak 
aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Birinci sınıf tiyatro, sinema ve gösteri merkezi 
1- İlk koltuk sırasının perdeye uzaklığı en az yedi metre, her bir koltuk genişliği en az 50 cm, 
koltukların arka arkaya olan mesafesi en az 90 cm, sahneye paralel olan yollar en az bir metre ve 
sahneye dik olan yollar en az 150 cm olacaktır. 
2- Salon ve balkon için ayrı ayrı her 400 koltuk için iki bay ve iki bayan olmak üzere en az dört tuvalet 
bulunacak, tuvalet sayısı kadar lavabo bulunacaktır. 
3- Bekleme salonunun ve balkonun tuvaletler ile doğrudan doğruya irtibatı yok ise, bu bölümde en az 
bir bayan ve bay tuvaleti bulunacaktır. 
4- Salon, birinci, hususî ve balkon olarak üç bölüme ayrılacak ve bu bölümlerin her birinin en az 90 
cm genişliğinde dışarıya doğru açılan en az iki giriş ve çıkış kapısı bulunacaktır. 
5- Çıkış ve acil çıkış kapıları kırmızı uyarma ışık tertibatı ile belirlenecektir. 
6- Şehir cereyanı kesildiğinde aydınlatma sağlamak üzere ve derhal devreye girebilecek yeter güçte 
jeneratör bulunacaktır. 
7- Isıtma ve havalandırma merkezi sistem kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 
8- Giriş holü; 
8.1- Zemini mozaik, üst tarafı dahil en az yağlı boya olacaktır. 
8.2- Giriş ve çıkış kapıları ayrı olacak ve sinemanın kapasitesine göre artırılacaktır. 
9- Bekleme salonunda yeteri kadar oturulacak yer bulunacaktır. 
10- Salonda bir büfe bulunacaktır. 
11- Salon ve balkon; 
11.1- Duvarlar ses geçirmez ve akustiği sağlayacak, giriş ve çıkışlar ise ses ve ışık geçirmeyecek 
şekilde olacaktır. 
11.2- Koltuklar ortopedik, deri veya kumaştan iyi cins malzeme ile kaplı olacak ve ayrıca kol dayama 
yerleri bulunacaktır. 



11.3- Loca mevcut ise bu kısımlar salon ve balkon niteliklerine uygun olacak ve ayrıca askılığı 
bulunacaktır. 
b) İkinci sınıf tiyatro, sinema ve gösteri merkezi 
1- Sahne, sinemaskop filmler gösterilmesine uygun şekilde ve büyüklükte yapılmış olacaktır. 
2- Makine dairesi; 
2.1- Projesine uygun tamamen kagir olacak, makinistin herhangi bir tehlike anında burayı terk etmesi 
için ikinci bir kapısı bulunacaktır. 
2.2- Herhangi bir yangın halinde alevlerin tehlikesini azaltmak için makine dairesinin kapı ve 
pencerelerinin dış tarafından 50 cm genişliğinde sağlı sollu saçtan bir markiz bulunacaktır. 
2.3- Makine dairesindeki baca ve pencereler bu bölümün havalandırmasına yeterli nitelikte olacaktır. 
3- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve 
dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplanacaktır. 
4- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli 
yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 
c) Açık hava sineması 
1- Etrafının duvarla ya da başka malzeme ile çevrilmesi halinde, buralarda göz estetiğini bozmayacak 
malzeme kullanılacaktır. 
2- Sahne, kapalı sinemalardaki esaslara uygun olacaktır. 
3- Sahne, bahçenin her tarafından gözükecek şekilde düzenlenecektir. 
4- Bay ve bayanlara ait ayrı ayrı, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 
5- Büfe ve çay ocağı bulunacaktır. 
6- Yedek jeneratör bulunacaktır. 
d) Düğün salonu 
1- Giriş ve çıkış kapıları ayrı ayrı olmak üzere en az ikişer adet olacaktır. 
2- Yangın çıkış kapısı dışa açılır ve çift kanatlı olacaktır. 
3- Salondan ayrı uygun bir yerde bay ve bayanlara ait ayrı ayrı, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri 
kadar tuvalet bulunacaktır. 
4- Girişte bankolu vestiyer ve boy aynası olacaktır. 
5- Isıtma kalorifer veya klima sistemiyle olacaktır. 
6- Havalandırma klima ile yapılacaktır. 
7- Salonda orkestra yeri ile oyun pisti olacaktır. 
8- Çalışanlar, sanatçılar ve gelin ile damat için soyunup giyinmeye elverişli ayrı ayrı odalar 
bulunacaktır. 
9- Servis odası bulunacaktır. 
10- Salonun dışında işçilerin soyunma dolapları bulunacaktır. 
11- Zeminler kolay temizlenebilir özellikte olacaktır. 
12- Mutfak, salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik 
telleri bulunacaktır. 
e) Sirkler ve lunaparklar 
1- Sirk ve lunaparkta bulunan oyun ve eğlence makinelerinin kontrol ve bakımından sorumlu olmak 
üzere, teknik bilgi ve yeterliğe sahip en az bir mühendis ve bir teknisyen bulunacaktır. 
2- Hareket eden makine ve oyun araçlarında emniyet kemeri bulundurulacaktır. 
3- Can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler alınacaktır. 
4- Elektrik kesilmesinde otomatik devreye girecek yeterli kapasiteye sahip jeneratör bulunacaktır. 
5- Bay ve bayanlar için ayrı, sıvı sabunlu, yeter sayıda tuvalet ve aynalı lavabo bulunacaktır. 
6- Zemin toz kaldırmayacak uygun malzeme ile kaplanacaktır. 
7- Bilgi ve zeka geliştirici, yetenek ve maharete dayanan oyunlar dışında kumar ve benzeri şans 
oyunları oynatılmayacaktır. 
8- Sirklerde oturma yerleri uygun nitelikte olacaktır. 
9- Sirk ve lunaparklarda bulunan işyeri niteliğindeki yerler benzer işyerlerinde aranan şartları 
taşıyacaktır. 
 
 
 
 



I- OTEL VE PANSİYONLAR 
Otel ve pansiyonlarda ortak hükümlere ilave olarak, sınıflarına göre aşağıdaki şartlar aranır: 
 
a) Birinci sınıf otel 
1- Isıtma, soğutma ve havalandırma, odalar dahil kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 
2- Bütün odalarda sürekli sıcak su bulunacaktır. 
3- Zemin ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte 
edilebilir madde ile kaplanacaktır. 
4- Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva, mermer veya lambri olacaktır. 
5- Işıklandırma abajur, kristal, avize, aplik veya gizli ışık tertibatı ile yapılacaktır. 
6- Bankolu bir müracaat yeri, telefon santrali ve vestiyer bulunacaktır. 
7- Vestiyer duvarları lambri veya benzeri malzeme ile kaplı olacaktır. 
8- Otel santraline bağlı olmayan kabinli bir telefon bulunacaktır. 
9- Bekleme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır. 
10- Bekleme salonunda ve odalarda uydu yayını yapan televizyon sistemi bulunacaktır. 
11- Dinlenme salonları; 
11.1- Biri zemin katında olmak üzere en az iki salonu bulunacaktır. 
11.2- Işıklandırma kristal avize, aplik veya gizli ışık tertibatı ile sağlanacaktır. 
11.3- Mobilya iyi cins malzemeden olacaktır. 
11.4- Pencerelerde iyi cins kumaş ve tül perdeler olacaktır. 
11.5- Salonlardan birinde orkestra yeri televizyon ve bar bulunacaktır. 
11.6- Masa ve sehpalarda cam, porselen veya seramik tablalar olacaktır. 
12- Otel, zemin hariç üç kattan fazla ise asansör bulunacaktır. 
13- Katlarda servis odaları bulunacaktır. 
14- Katlarda her 20 odaya en az 1 adet olmak üzere, bay ve bayanlara ait aynalı, fayanslı, lavabolu, 
sıvı sabunlu ayrı alaturka tuvaletler bulunacaktır. 
15- Odalar; 
15.1- Banyolu ve tuvaletli olacaktır. 
15.2- Odaların % 20’si daire şeklinde olacaktır. 
15.3- Işıklandırma gözü yormayacak şekilde olacak, abajurlu okuma lambası, santral ile bağlantılı 
telefon bulunacaktır. 
15.4- Tercihen gömme gardırop, şifoniyer, bavul masası, tuvalet, boy aynası, koltuk ve sehpalar 
bulunacaktır. 
15.5- Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins keten veya benzeri, yorganlar yarım kuş tüyü, yastıklar 
biri kuş tüyü olmak üzere iki adet olacak ve iyi cins battaniyeler bulunacaktır 
15.6- Süit odalar; yatak, oturma odası, banyo olmak üzere en az üç kısım olacaktır. 
15.7- Oturma odasında yeteri kadar koltuk ve sehpalardan başka, bir çalışma masası, masa lambası, bir 
radyo ve televizyon bulunacaktır. 
16- Banyolar; 
16.1- Küvet gömme olacaktır. 
16.2- Alafranga tuvaletli, aynalı, fayanslı, lavabolu, havalandırma tesisatlı olacaktır. 
16.3- Duşlu odalarda havalandırma, merkezi sistem veya klima ile sağlanacaktır. 
17- Tuvaletlerin zemin ve duvarları kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte 
olan birinci kalite mermer, seramik ve benzeri malzemeden olacaktır. 
18- Birinci sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır. 
19- Birinci sınıf niteliğinde bay ve bayan berber salonu, manikürcü, sağlık ve fen koşullarına uygun 
çamaşırhanesi ve ütü yeri bulunacaktır. 
20- Malzemelerin girmesi için ayrı bir servis kapısı, otoparkı olacaktır. 
21- En az 150 cm genişliğinde yangın merdiveni bulunacaktır. 
b) İkinci sınıf otel 
1- Isıtma odalar dahil kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 
2- Bütün odalarda sürekli sıcak su bulunacaktır. 
3- Zemin ahşap parke, seramik veya mermer gibi malzeme ile kaplanacaktır. 
4- Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva veya lambri olacaktır. 
5- Bankolu bir müracaat yeri, telefon santralı ve vestiyer bulunacaktır. 



6- Vestiyer duvarları lambri veya benzeri malzeme ile kaplı olacaktır. 
7- Dinlenme salonu, 
7.1- En az bir dinlenme salonu bulunacaktır. 
7.2- Mobilya iyi cins malzemeden olacaktır. 
7.3- Pencerelerde iyi cins kumaş ve tül perdeler olacaktır. 
7.4- Salonda orkestra yeri ve uydu yayını alan televizyon bulunacaktır. 
7.5- Masa ve sehpalarda cam, porselen veya seramik tablalar olacaktır. 
7.6- Dinlenme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır. 
7.7- Klimalı soğutma sistemi olacaktır. 
8- Odalar; 
8.1- En az yarısı banyolu ve tuvaletli olacaktır. 
8.2- En az % 10’u daire olacaktır. 
8.3- Işıklandırma gözü yormayacak şekilde olacak, santrale bağlı telefon olacaktır. 
8.4- Gardırop, şifoniyer, ayna, koltuk ve sehpalar bulunacaktır. 
8.5-Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins olacaktır. 
8.6- Oturma odasında yeteri kadar koltuk ve sehpalardan başka, bir çalışma masası, masa lambası, bir 
radyo ve televizyon olacaktır. 
8.7- Dairelerde, yatak odası, banyo ve tuvalet olacaktır. 
9- Katlarda yeteri kadar banyo ve tuvalet bulunacaktır. 
10- Tuvalet ve banyolar kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplı 
olacaktır. 
11- Yemek verilmesi halinde, ikinci sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır. 
12- Odalarda yatak sayısı her beş metrekareye bir olmak üzere en fazla iki adet olacaktır. 
13- Tuvaleti olmayan odalarda aynalı lavabo bulunacaktır. 
14- En az 150 cm genişliğinde yangın merdiveni bulunacaktır. 
c) Üçüncü sınıf otel ve pansiyon 
1- Isıtma odalar dahil kalorifer veya soba ile yapılacaktır. 
2- Zemin en az mozaik gibi malzeme ile kaplanacaktır. 
3- Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva, plastik veya yağlı boya ile kaplı olacaktır. 
4- Müracaat yeri ve vestiyer bulunacaktır. 
5- Dinlenme salonunda yeterli sayıda masa, sandalye ve televizyon bulunacaktır. 
6- Dinlenme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır. 
7- Odalarda; 
7.1- En az % 20’si banyolu ve tuvaletli olacaktır. 
7.2- Gardırop, ayna, sandalye ve sehpa bulunacaktır. 
7.3- Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins olacaktır. 
8- Katlarda her 10 yatağa bir banyo ve tuvalet bulunacaktır. 
9- Tuvalet ve banyolar kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır. 
10- Yemek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır. 
11- Odalarda yatak sayısı her beş metrekareye bir olmak üzere en fazla üç adet olacaktır. 
J- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)  
 

GÜZELLİK SALONLARI 
Güzellik salonları için ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 
1- Salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş 
olacaktır. 
Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, suntalam ve benzeri 
malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde havalandırma ve aydınlatma 
yeterli olacak şekilde sağlanacaktır. 
2- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 
3- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış 
olacaktır. 
4- İçerisinde işlemlerin gerçekleştirileceği cilt (yüz ve boyun) bakım birimi, epilasyon/depilasyon 
birimi, vücut bakım birimi, el ve ayak bakım birimi, bronzlaştırma birimi ile makyaj biriminden en az 
birinin bulunması zorunlu olmakla birlikte isteğe bağlı olarak kuaför birimi de bulundurulabilecektir. 



İçerisine yatak konulacak birim 6 m²’den küçük olmayacak ve birimlerin özelliğine göre mekanlar, 
müstakil ya da ortak mekan halinde düzenlenecektir. 
5- Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve 
işlemlere kadar beklediği, içerisinde sekreterya bölümünün yer aldığı en az 15 m² büyüklüğünde bir 
bekleme salonu; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynır veya 
kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin 
sterilizasyonunu sağlamak için kimyasal dezenfektanlar veya ısılı sterilizatörler veya UV 
sterilizatörlerin bulunduğu bir sterilizasyon birimi bulunacaktır. 
6- Çalışan personelin ustalık veya kalfalık belgeleri, güzellik salonunun çalışma izniyle ilgili belgeler 
ve ilgili esnaf odasından onaylı ücret tarifesi bekleme salonunun görünür bir yerine asılacaktır. Ayrıca 
her birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır. 
7- Devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı ve ihtiyacı karşılayacak sayıda duş bulunacaktır. 
8- Bay ve bayanlar için sıcak suyu akan, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli 
ayrı tuvaletler bulunacaktır. 
9- Görevli personel, hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giyecektir. 
10- Güzellik salonunda, faaliyet gösterilen süre boyunca, güzellik uzmanı olan bir sorumlu müdür 
bulunacaktır. 
Sorumlu müdür, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ilgili alanda 
ustalık belgesine veya bu konuda ön lisans veya lisans diplomasına ya da yurtdışındaki eğitim 
kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip kişi olacaktır. 
Sorumlu müdür, sadece bir salonda sorumlu müdürlük görevini üstlenebilecek ve sorumlu müdürlük 
yaptığı kuruluşta aynı zamanda mesleğini icra edebilecektir. Sorumlu müdür hem idari hem de 
uygulanan işlemlerden uygulayıcılarla birlikte sorumlu olacaktır. Sorumlu müdürün görev ve 
sorumlulukları şunlardır: 
10.1- Açılış ve faaliyetler ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek. 
10.2- İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini 
sağlamak. 
10.3- Güzellik salonunun faaliyetlerinde, fiziki alt yapı, personel, cihaz ve malzemelerinde meydana 
gelen tüm değişiklikleri zamanında ruhsatlandırmaya yetkili makama bildirmek. 
10.4- Güzellik salonunda, çalışma saatleri içerisinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak 
yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli iç denetimleri yapmak. 
10.5- Güzellik salonu adına ilgili belgeleri onaylamak. 
10.6- Güzellik salonunda yapılacak denetimler sırasında yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri vermek 
ve denetime yardımcı olmak. 
10.7- Uygulanan işlemler sırasında oluşan tıbbî atıkların usulüne uygun şekilde imha edilmesini 
sağlamak. 
10.8- Güzellik salonunda bulunan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunun yapılmasını sağlamak. 
10.9- Çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik muayenelerini yaptırmak. 
11 – (Ek: 5/11/2012-2012/3986 K; Değişik: 20/3/2017-2017/10085 K.) Güzellik salonlarına alınan 
epilasyon ve 
depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler yıllık olarak her yılın Aralık ayı 
sonu itibarıyla; yeni cihaz alınması durumunda ise on işgünü içinde, sorumlu müdür tarafından yetkili 
idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Güzellik salonlarında yetkili idarelerce 
yapılacak denetimlerde il sağlık müdürlüğü temsilcisi de yer alır. Denetimlerde foto epilasyon 
cihazlarının nanometre aralığını tespit etmek için joulmetre ölçüm aleti veya benzeri aletler kullanılır.  
12- Güzellik uzmanları, yetkili oldukları uygulamalardan ve bu uygulamalar sonucu oluşabilecek 
komplikasyonlardan sorumlu müdür ile birlikte sorumludur. 
13- Güzellik uzmanının yapabileceği işlemler şunlardır: 
13.1- Cilt (yüz ve boyun) bakım biriminde: 
a. Kozmetik preparatlarla ve cihazlarla yapılan her türlü cilt temizliği uygulaması. 
b. Cildin her türlü bakımlarının yapılması. 
c. Cilde çeşitli ürünlerin yedirilmesi suretiyle yapılan iontoforez uygulamaları. 
d. Birimde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları. 
e. Makyaj uygulamaları. 
f. Kozmetik amaçlı çizimle yapılan kaş şekillendirmeleri. 



g. Protez kirpik ile ilgili uygulamalar. 
h. Cilt tipine uygun ürün önerilmesi. 
ı. Myo lifting ve pasif jimnastik uygulaması. 
j. Vakum uygulamaları. 
k. Refleksofizyolojik uygulamalar. 
l. Sıcak ve soğuk uygulamalar. 
13.2- Epilasyon/depilasyon biriminde: 
a. (Değişik: 20/3/2017-2017/10085 K.) Lazer epilasyon yöntemleri hariç tıbbi cihaz kapsamına 
girmeyen cihazları kullanarak tıbbi amaçlı olmayan epilasyon ve depilasyon işlemleri (Epilasyon 
işlemini gerçekleştirecek güzellik uzmanlarının, kullanacağı epilasyon cihazıyla ilgili 3308 sayılı 
Kanun kapsamında alınan ustalık belgesi veya mesleki ve teknik okulların ilgili alanlarından mezun 
olduğunu gösterir diploma veya üniversitelerin ilgili lisans ve önlisans alan ve dalından mezun 
olduğunu gösterir diploma veya Meslekî Yeterlilik Kurumundan alınan meslekî yeterlilik belgesinden 
birisine sahip olması zorunludur. Bu diploma ve belgelerin yurtdışından alınmış olması halinde 
bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır. Millî Eğitim Bakanlığının 
tanıdığı ve önceden alınmış diğer diplomalar ve kurs bitirme belgeleri müktesep hak kapsamında 
değerlendirilir.). 
b. Ağda uygulaması. 
13.3- El ve ayak bakım biriminde: 
a. Kozmetik preparatlar ve cihazlarla el ve ayak cildinin her türlü bakımının yapılması. 
b. Manikür ve pedikür işlemleri. 
c. Protez tırnak uygulamaları. 
d. Tırnak süsleme. 
13.4- Vücut bakım biriminde: 
a. Vücutta çeşitli cihazlarla yapılan selülit giderici uygulamalar. 
b. El ve alet ile lenf drenaj uygulaması. 
c. Lifting uygulaması. 
d. Elektrik akım sistemleri ile bakım. 
e. Oksijen ve ozon ile bakım. 
f. Vakum ve basınçla bakım. 
g. Isı veren cihazlarla bakım. 
h. SPA bakımları. 
ı. Birimde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları. 
13.5- Bronzlaştırma biriminde: Bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları. 
13.6- Makyaj biriminde: 
a. Artistik ve plastik makyaj uygulaması. 
b. İleri makyaj uygulamaları. 
c. Kaş ve kirpik şekillendirme. 
d. Protez kirpik uygulaması. 
14- Birimlerde bulundurulması gerekli asgari araç, gereç ve ekipmanlar şunlardır: 
14.1- Cilt (yüz ve boyun) bakım biriminde: 
a. Cilt bakım cihazı (Frimatör veya yüksek frekans veya vakum sprey veya iontoforez veya galvenik 
veya faradik akım ile kas stimülasyonu veya ultrason veya soft laser veya infraruj). 
b. Vapozon (buhar/ozon cihazı). 
c. Işıklı büyüteç. 
d. Güzellik uzmanının kullanacağı maske ve önlük. 
e. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi. 
f. Kozmetik uygulamalarda kullanılan ürünler. 
g. Ürün ve malzeme dolabı. 
h. Lifting cihazları (Galvanik veya faradik akım uygulayan cihazlar ve/veya soft laser, infraruj, 
ultrason ve/veya vibrasyon cihazları ve/veya vakum cihazları). 
ı. Cilt bakım uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Maske kabı, maske fırçası, tek kullanımlık 
spatula, el aynası, pamuk, sünger, cilt temizleme bezleri, saç için bant veya bone, havlu ve benzeri). 
14.2- Epilasyon/depilasyon biriminde: 
a. Epilasyon cihazı (Termoliz Sistem ve Elektroliz Sistemleri kapsayan Blend Sistem). 



b. Işıklı büyüteç. 
c. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi. 
d. Soyunma dolabı. 
e. Yüzeysel cilt dezenfektanları. 
f. Epilasyon ve depilasyon uygulamalarına yönelik sarf malzemeleri. 
g. Kozmetik ürünler. 
h. Depilasyon cihazları. 
ı. Epilasyon/depilasyon uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Cımbız, makas, eldiven, maske ve 
benzeri). 
14.3- El ve ayak bakım biriminde: 
a. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi. 
b. Pamuk, sünger veya cilt temizleme bezleri. 
c. El ayak bakımı için kullanılan ürünler. 
d. Manikür ve pedikür uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları. 
14.4- Vücut bakım biriminde: 
a. Elektro stimulasyon cihazı (Değişik akımlarla kas stimülasyonu yapan cihazlar ve pasif jimnastik 
cihazları). 
b. Pressoterapi cihazı. 
c. Derin ısı cihazı. 
d. Ultrason cihazı. 
e. Vakum cihazı. 
f. İnfraruj cihazı. 
g. Termostimulasyon cihazı. 
h. Masaj cihazı (Vibrasyonlu cihazlar veya elektrikle çalışan vuruş yapan cihazlar veya manuel 
kullanılan ekipmanlar ve cihazlar). 
ı. Lifting cihazı (Galvanik veya faradik akım uygulayan cihazlar veya soft laser, infraruj, ultrason veya 
vibrasyon cihazları veya vakum cihazları). 
j. Lifting ürünleri. 
k. Sauna çeşitleri veya buhar odaları veya basınçlı duşlar. 
l. Yüzeysel ısı veren cihaz ve ekipmanlar. 
m. Hidroterapi küveti ve ekipmanları. 
n. Buhar veya ozon veya aromaterapi yapan cihaz ve ekipmanlar. 
o. Vücut bakımı için kullanılan ürünler (Çeşitli yosunlar veya killer veya çamurlar veya parafin ve 
türevleri veya vücut bakım maskeleri veya bitkisel bakım ürünleri veya aromaterapi veya gemoterapi 
ürünleri). 
p. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi. 
r. Soyunma dolabı. 
s. Uzunluk ve çevre ölçer. 
t. Tartı aleti. 
u. Duş kabini. 
14.5. Bronzlaştırma biriminde: 
a. Solaryum cihazları. 
b. Kişisel koruyucu gözlükler. 
c. Cihazların temizliği için dezenfektanlar. 
d. Soyunma dolabı. 
14.6- Makyaj birimi: 
a. Renkli kozmetikler. 
b. Aplikatörler. 
c. Takma kirpik. 
d. Çizim kalemi. 
e. Sterilizasyon için sıvı malzeme. 
f. Makyaj uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Ayna, fırça, makas, cımbız, eldiven, maske ve 
benzeri). 
15- Güzellik salonlarında yapılacak işlemlerde güzellik uzmanının sorumluluğu altında çalışacak 
personel 3308 sayılı 



Kanun kapsamında ilgili alanda kalfalık belgesine veya Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına 
göre açılmış okullar, kurumlar ya da kurslardan alınmış diploma veya kurs bitirme belgesine yahut 
meslek odalarından dalında alınan kalfalık belgesine veyahut yurtdışındaki eğitim kurumlarından 
alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır. 
16- Güzellik salonlarında yasak olan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. 
16.1- Güzellik salonlarının tanıtıcı reklam, tabela ve basılı belgelerinde güzellik merkezini 
çağrıştıracak ifadeler kullanılamaz ve açıkça “güzellik salonu” ifadesi kullanılır. 
16.2- Güzellik salonlarında, kullanılan makine veya ürün ile ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında etki 
vadeden, tüketiciyi yanıltıcı reklâm faaliyetinde bulunulamaz. 
16.3- Güzellik salonlarının reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetlerinde lazer epilasyon, lazer veya IPL 
ile akne, cilt yenileme, vasküler damar tedavisi, pigmentli lezyon tedavisi yapılır biçiminde tanımlar 
kullanılamaz. 
16.4- Güzellik salonunda tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile mezoterapi, akupunktur, 
lipoelektro gibi her türlü invazif girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz. Beşeri 
tıbbi ürün tavsiye edilemez ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamaz. 
16.5- Güzellik salonlarında deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren 
işlemler yapılamaz. 
16.6- Solaryum biriminde, bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları dışındaki işlemler uygulanamaz. 
16.7- Güzellik salonlarında, cilt bakım birimi ile vücut bakım biriminde gerçekleştirilen işlemlerin 
gerektirdiği masaj uygulamaları hariç masaj yapılamaz. 
16.8- Güzellik salonlarında cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik yüzeysel olarak % 30’luk oranın 
üzerinde alfa hidroksi asitler ve türevlerinin kullanımı suretiyle kimyasal ve bitkisel peeling 
uygulamaları ile cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik mekanik peeling uygulamaları yapılamaz. 
16.9- Güzellik salonlarında yetkili kurumlar tarafından üretim izni verilen veya bu kurumlardan alınan 
izinle ithal edilmiş olan ürünler dışında ürün bulundurulamaz, kullanılamaz veya satılamaz. 
 
K- (Ek: 29/6/2010-2010/671 K.) MASAJ SALONLARI 
Masaj salonları için ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 
1- Salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş 
olacaktır. 
Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, suntalam ve benzeri 
malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde yeterli havalandırma ve 
aydınlatma sağlanacaktır. 
2- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 
3- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış 
olacaktır. 
4- Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve 
işlemlere kadar beklediği, içinde sekreterya bölümünün yer aldığı en az 15 m² büyüklüğünde bir 
bekleme salonu; içinde masaj yapılacak 6 m2 den küçük olmamak üzere hazırlanmış masaj masası 
bulunan uygulama odası; kıyafetlerin değiştirilebileceği soyunma odası; masajdan sonra dinlenmek 
için kullanılmak üzere dinlenme odası; sadece personelin kullanımı ve ihtiyaçlarının karşılanması 
için ayrılmış personel odası; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir 
konteynır veya kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan 
malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için bir sterilizasyon birimi bulunacaktır. 
5- Masaj salonunda; uygulanacak masaj tekniğine uygun masaj masası, destek minderleri, tabure, 
masaj uygulamalarında kullanılacak tekstil ürünleri, terlik, masaj kremi, masaj yağı, pudra, losyon gibi 
diğer tür ürünler bulunacaktır. 
6- Çalışan personelin ustalık veya kalfalık belgeleri, masaj salonunun çalışma izniyle ilgili belgeler ve 
ilgili esnaf odasından onaylı ücret tarifesi bekleme salonunun görünür bir yerine asılacaktır. Ayrıca her 
birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır. 
7- Uygulama odalarının her birinde devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı, duş kabini, tuvalet ve saç 
kurutma makinesi bulunacaktır. 
8- Bay ve bayanlar için sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu ve peçeteli ayrı tuvaletler 
bulunacaktır. 
9- Görevli personel, hizmetlerine uygun beyaz önlük veya üniforma giyecektir. 



10- Masaj salonunda bir sorumlu müdür bulunacaktır. Sorumlu müdür; Milli Eğitim Bakanlığının ilgili 
mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 saatlik genel masaj eğitimi sonunda 
alınmış diploma ile birlikte 3308 sayılı Kanun kapsamında ilgili alanda ustalık belgesine veya bu 
konuda ön lisans veya lisans diplomasına ya da yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili 
mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır. Sorumlu müdür, sadece bir salonda 
sorumlu müdürlük görevini üstlenebilecek ve sorumlu müdürlük yaptığı kuruluşta aynı zamanda 
mesleğini de icra edebilecektir. Sorumlu müdür hem idari hem de uygulanan işlemlerden 
uygulayıcılarla birlikte sorumlu olacaktır. Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları şunlardır: 
10.1- Açılış ve faaliyetler ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek. 
10.2- İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini 
sağlamak. 
10.3- Masaj salonunun faaliyetlerinde, fiziki alt yapı, personel, cihaz ve malzemelerde meydana gelen 
tüm değişiklikleri zamanında, ruhsatlandırmaya yetkili makama bildirmek. 
10.4- Masaj salonunda, çalışma saatleri içerisinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini 
sağlamak, bu amaçla gerekli iç denetimleri yapmak. 
10.5- Masaj salonu adına ilgili belgeleri onaylamak. 
10.6- Masaj salonunda yapılacak denetimler sırasında yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri vermek ve 
denetime yardımcı olmak. 
10.7- Uygulanan işlemler sırasında oluşan tıbbî atıkların usulüne uygun şekilde imha edilmesini 
sağlamak. 
10.8- Masaj salonunda bulunan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunun yapılmasını sağlamak. 
10.9- Çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik muayenelerini yaptırmak. 
11- Sorumlu müdür, salonda gerçekleştirilen uygulamalar sonucu oluşabilecek komplikasyonlardan 
sorumludur. 
12- Masaj salonlarında, tedavi amaçlı masaj teknikleri uygulanamayacaktır. Sorumlu müdürün 
sorumluluğunda masaj tekniklerini uygulayacak personel ilgili alanda 3308 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesine göre alınmış kalfalık belgesine veya Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre 
açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 saatlik genel masaj eğitimi sonunda alınmış diploma 
veya kurs bitirme belgesine yahut yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre 
denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır. 
13- Masaj salonlarında yasak olan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. 
13.1- Kullanılan makine veya ürün ile ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında etki vaad eden, tüketiciyi 
yanıltıcı reklam faaliyetinde bulunulamaz. 
13.2- Yetkili kurumlar tarafından üretim izni verilen veya bu kurumlardan alınan izinle ithal edilmiş 
olan ürünler dışında ürün bulundurulamaz, kullanılamaz veya satılamaz. 
13.3- Tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile mezoterapi, akupunktur, lipoelektro gibi her türlü 
invazif girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz. Beşeri tıbbi ürün tavsiye edilemez 
ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamaz. 
13.4- Deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren işlemler yapılamaz. 
13.5- Onsekiz yaş altındakiler çalıştırılamaz ve bu yaşın altında bulunan kişilere hizmet verilemez. 
 
L- HAMAM, SAUNA VE BENZERİ YERLER 
Hamam ve saunalar için ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Hamamlar 
1- Hamam soyunma, yıkanma ve dinlenme yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. 
2- Çalışanların saç, sakal ve tırnakları kesilmiş ve temizlenmiş olacak, hastalıklarının bulunmadığına 
ilişkin sağlık raporu bulunacaktır. Bu raporlar altı ayda bir yenilenecektir. 
3- Müşteriler için kullanılan havlu ve benzeri takımlar ayrı olacak ve her kullanımdan sonra yıkanacak 
ve dezenfekte edilecektir. 
4- Kese, lif, sünger gibi müşteri temizliğinde kullanılacak malzemeler sıhhî şartları haiz olacak ve her 
kullanımdan sonra usulünce temizlenecektir. 
b) Saunalar 
1- En az beş adet soyunma kabini bulunacaktır. Yıkanma yerlerinden başka en az iki adet soğuk ve 
sıcak duş yeri bulunacaktır. 



2- Sauna odası en az 9 m3 olacaktır. Sauna odasının etrafı fırınlanmış gürgen ağacı ile kaplı olacak ve 
kademeli oturma yerleri bulunacaktır. 
3- Sağlık ve hijyen yönünden saunaya girmesinde sakınca bulunan kişilere yönelik uyarıcı levhalar 
konulacaktır. 
4- İç sıcaklığı gösteren termometreler bulundurulacaktır. 
Hamam ve saunalar yetkili idareler tarafından özelliklerine ve sunduğu hizmet durumuna göre birinci 
sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olarak sınıflandırılabilir. 
 
M- BERBER ve KUAFÖRLER 
Berber ve kuaförlerde ortak hükümlere ilave olarak, sınıflarına göre aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Birinci sınıf berber ve kuaför salonu 
1- Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaktır. 
2- Çalışma masaları tek tip, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir mermer veya camdan 
olacaktır. 
3- İşyeri, bekleme salonu ile çalışma bölümlerinden oluşacak, vestiyer ve yeteri kadar misafir koltuğu 
bulunacaktır. 
4- Salonun zemini seramik, mermer veya ahşap parke gibi kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir 
madde ile kaplı olacaktır. 
5- Isıtma, soğutma ve havalandırma klima veya kaloriferle olacaktır. 
6- Zemin ve duvarları seramik, mermer ve benzeri maddelerle kaplı en az bir adet lavabolu tuvalet 
bulunacaktır. 
7- Çalışanlar işyerince belirlenen elbiseyi giyecektir. 
8- Kullanılan tıraş malzemelerinden metal ve plastik olanlarının temizleneceği sterilizatör ve otoklav 
bulunacaktır. 
9- Her bir müşteri için ayrı ayrı, yıkanmış havlu ve örtü kullanılacaktır. 
10- Şehir şebekesine bağlı sıcak ve soğuk su bulunacaktır. 
11- Müşterilerin randevuyla kabul edilebileceği sistem kurulacaktır. 
12- Pencereler dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir. 
b) İkinci sınıf kuaför ve berber salonu 
1- Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaktır. 
2- Çalışma masaları tek tip, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir mermer veya camdan 
olacaktır. 
3- Çalışma masalarının bulunduğu duvar kısmı 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans veya mermer kaplı 
olacaktır. 
4- Salonun zemini seramik, mermer veya mozaik gibi temizlenebilir, yıkanabilir madde ile kaplı 
olacaktır. 
5- Havalandırma aspiratörle yapılacaktır. Isıtma yeterli seviyede olacaktır. 
6- Çalışanlar işyerince belirlenen elbiseyi giyecektir. 
7- Her bir müşteri için ayrı ayrı yıkanmış havlu ve örtü kullanılacaktır. 
8- Şehir şebekesine bağlı sıcak ve soğuk su bulunacaktır. 
9- Pencereler dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir. 
c) Üçüncü sınıf kuaför ve berber salonu 
1- Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaktır. 
2- Çalışanlar işyerince belirlenen elbiseyi giyecektir. 
3- Şehir şebekesine bağlı akar sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacak veya musluklu yeterli deposu 
bulunacaktır. 
4- Pencereler dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir. 
5- Zemini su geçirmez madde ile kaplı olacak ve ızgaralı sifon bulunacaktır. 
6- Duvarlar su geçmez madde veya yağlı boya olacaktır. 
7- Çalışma masaları mermer veya su geçirmez bir madde ile kaplı olacaktır 
8- Isıtma yeterli seviyede olacaktır. 
9- Askılık bulunacaktır. 
 
 



N- TAKSİ DURAĞI VE YAZIHANESİ, KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR VE OTO 
GALERİLERİ 
Taksi durağı ve yazıhanesi, kapalı ve açık otoparklar ve oto galerilerinde ortak hükümlere ilave olarak 
aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Taksi durağı 
1- En az sekiz araba park edebilecek alana sahip olacaktır. 
2- İşletme yazıhanesinde bir ecza dolabı bulunacaktır. 
3- Park alanın tabanı beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak 
ve birikinti sular toplama rögarlarına verilecektir. 
4- Yollar üzerinde bulunan duraklar trafiğe mani olmayacak şekilde tespit edilecektir. 
5- Telefon ve telsiz sistemi bulunacaktır. 
6- Taksi duraklarında şoförlerin isimleri ve fotoğrafları görünür şekilde asılacaktır. 
7- Taksilerde şoförle ilgili kimlik bilgileri müşterinin görebileceği şekilde asılacaktır. 
8- Çalışanlar, işyerinin belirlediği kıyafeti giyecektir. 
b) Kapalı otoparklar 
1- Kullanış amacına uygun yapı kullanma izni belgesi olacaktır. 
2- Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecektir. 
3- Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacaktır. 
4- Yıkama yağlama dışında başka bir faaliyet gösterilmeyecektir. 
5- Su ve diğer atıklar kanallara veya fosseptik çukurlarına akıtılacaktır. 
6- Araçların park edeceği alanlar eni en az dört metre olacak şekilde işaretlerle ayrılacaktır. 
7- Park için giren araç sahiplerine aracın plakası, cinsi ve park saatini gösteren belge verilecektir. 
8- Park yerinin zemini beton veya mozaik olacaktır. 
9- Park yerinin havalandırılması ve aydınlatılması için gerekli tesisat kurulacaktır. 
10- Sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araçların kapalı otoparka kabul 
edilmesi yasaktır. 
c) Açık otoparklar 
1- Açık otopark olarak kullanılan yerin mülkiyet sahibinden tapu tescil belgesine göre muvafakat 
alınacaktır. 
2- Açık otoparkta yapılacak kontrol kulübesi prefabrike veya kolay taşınabilir bir malzemeden 
yapılacak olup, en az 9 m3 hacme sahip olacaktır. 
3- İşyeri kapı numarası alınmış olacaktır. 
4- Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecek, trafik açısından uygun olacaktır. 
5- Açık otoparkın park alanlarının zemini beton veya asfalt olacaktır. 
6- Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacaktır. 
7- Kat irtifakı veya kat mülkiyetini haiz ya da inşaata başlama izni alınan yerlerde açık otopark 
açılamaz. 
8- Plan değişikliği veya mülkiyet değişikliği nedeniyle oluşacak durumlarda yeni malikin veya 
maliklerin muvafakati olmadan işletmeye devam edilemez. 
d) Oto galerileri 
1- Oto galerilerinin kapalı kısmında sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araç 
bulundurulamaz. 
2- Oto galerileri malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. 


