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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ HALİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1)Bu yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve işletilen su ürünleri 
halinde iş yeri tahsisinin esas ve yöntemlerini ve su ürünleri halinin yönetim ve çalışmasına ilişkin kuralları  
belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2- (1) İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan su ürünleri halinde uyulması gereken 
kurallar  (Değişik ibare: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.1) ile tahsis,  çalışma, 
yönetim ve işleyişine ilişkin kuralları ve yöntemleri, kontrol ve denetime ilişkin konuları kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3-  (Değişik madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.2) 

(1) 1380 sayılı Kanunun 26. maddesinin, 5957 sayılı Kanunun 18. maddesi ile yürürlükten kaldırılması 
nedeniyle;  “Bu  Yönetmelik  5216  sayılı  Büyükşehir  Belediyesi  Kanunu'nun  7/1-t  maddesi,  5393  sayılı 
Belediye Kanunu'nun 15/1-b maddesi, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 23. madddesi, 5957 sayılı Sebze 
ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun'un Geçici 1. Maddesinin 8. fıkrası ile Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğine 
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (Değişik madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.3) 

(1) Bu yönetmelikte ifade edilen;  

a) Bakanlık: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) İl ve İlçe Müdürlüğü: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, İl ve İlçe Müdürlüklerini,

c) Belediye: İzmir Büyükşehir Belediyesini,

ç) Belediye Meclisi: İzmir Büyükşehir Belediye Meclisini,

d) Belediye Encümeni: İzmir Büyükşehir Belediye Encümenini,

e)Belediye Başkanı: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını,

f)Genel Sekreter: İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

g)Genel Sekreter Yardımcısı: İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısını,
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ğ)  Daire  Başkanı:  İzmir Büyükşehir  Belediyesi  Su  Ürünleri  Hali  Şube  Müdürlüğünün  bağlı 
bulunduğu Daire Başkanlığının Başkanını,

h) Su Ürünleri Hali: İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Toptan Satış Merkezini,

ı) Görevli Personel: Su Ürünleri Hali Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm personeli,

i)  Yazıhane:  Su  Ürünleri  Halinde,  su  ürünlerinin,  toptan  alım satım işlerinin,  takip  ve  kaydının 
yapıldığı belediyece tahsis edilen iş yerlerini,

j)  Tahsis:  Su  Ürünleri  Halinde,  yazıhanelerin,  yönetmelik  hükümlerine  göre  su  ürünleri  toptan 
satıcılarına yer ayrılması,

k) Tahsis Sahibi: Üretici, Üretici birlikleri, komisyoncular ile kendi nam ve hesaplarına olmak üzere 
su ürünleri ticareti ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilerini,

l) Komisyoncu: Su Ürünleri Halinde su ürünlerinin toptan satışı ve muhafazası amacıyla kendi adına 
ve  üreticiyi temsilen komisyon hesabı üzerinden çalışan bu amaçla kendilerine yer tahsisi yapılmış  
olan gerçek ve tüzel kişileri,

m) Müstahsil: Ticari amaçla deniz ve iç sularda su ürünleri istihsal eden balıkçı gibi gerçek kişiler ile 
tüzel kişilikleri, bunların ortak ve çalışanları ile su ürünleri yetiştiricileri,

n)  Balıkçı  Esnafı:  Su ürünleri  Halinden su  ürünlerinin  alımını  yapan  ve  perakende  olarak  satış 
amacıyla, doğrudan insan tüketimine sunulan şahıslar veya tüzel kişileri,

o) Rüsum: Su Ürünleri Halinde satışa sunulan su ürünlerinin toplam satış bedelinin %3 nü geçmemek 
koşulu ile ödenen belediye payını,

ö) Toptan satış merkezi: Su Ürünleri Hali bulunmayan beldelerde, su ürünlerinin, bu amaçla ayrılan 
alanlarda,  Su  Ürünleri  Toptan  ve  Perakende  Satış  Yerleri  Yönetmeliği  şartlarına  uygun  olarak, 
kontrollü toptan satışının yapıldığı kapasitesi 10 ton/gün’ e kadar olan yerleri,

p) Taşıyıcı ( Hamal ) : Su ürünleri hali içerisinde taşıma işini yapan  ve  satışı gerçekleşmiş olan su 
ürünlerini, alıcı vasıtalarına taşıyan, ücretini de ürününü taşıdığı kişiden alan , komisyoncular veya 
kurdukları dernek adına, çalışan kişileri,

r) Buzcu: Su Ürünleri hali içerisinde ihtiyaca göre Bakanlıkça onaylanan buz üretim tesislerinden 
temin ettiği buzu ihtiyaç sahiplerine satan gerçek veya tüzel kişileri,

s)  Devir:  Tahsis  sahibinin veya  tahsis  ortaklarının parseldeki  tahsis  hakkının tamamını  bir  ya  da 
birden çok kişiye vermesidir. 

ş)  Ortaklık:  Tahsis  sahibinin  veya  tahsis  ortaklarının  bir  ya  da  birden  çok kişiyle  para,  mal  ve 
emekleriyle ekonomik bir amaca ulaşmak üzere sözleşmeyle birleşerek oluşturdukları kuruluşu, ifade 
eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Su Ürünlerinin Toptan Satışı

Toptan Satış

MADDE 5- (1) Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde su ürünlerinin toptan alım 
ve  satımının  balık  halinde  yapılması  zorunludur.  İhraç  edilmek  veya  işlendikten  sonra  iç  tüketime  arz 
edilmek üzere, tekneden tekneye veya doğrudan su ürünleri sanayine yapılacak satışlar hariç, balık hali ve  
toptan satış merkezi dışında su ürünleri toptan satışı yapılamaz.
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(2) Su ürünlerinin belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde perakende olarak satışını yapanlar,  
lokanta benzeri yerler dahil, bu ürünlerin balık halinden veya toptan satış merkezinden geldiğini belgelemek 
zorundadırlar.

(3) Balık hali içinde her ne şekilde olursa olsun, perakende satış yapılamaz.

(4) İhracata konu su ürünleri bu madde hükümlerine tabi değildir. Bu amaçla satın alınan ürünlerin  
fiilen ihraç edilmemesi halinde 5 inci madde hükümleri bu ürünler hakkında da uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Balık Halinde Yer Tahsisi, İptaline ve Devrine İlişkin Şartlar

Tahsisin kesinleşmesi

MADDE 6- (1) Gerek yeni yapılacak, gerekse halen boş bulunan ve tahsis hakkının iptal edilmesi 
veya  tahsis  sahibinin  iadesi  nedeniyle  boşalan  veya  başkasına  devredilen  yazıhaneler  bu  yönetmelikte 
belirtilen yöntem ve kurallar doğrultusunda müracaat komisyonunun teklifi ve encümenin kararı ile tahsis 
edilir.

(2)  Bu yönetmelikte yazılı belgeler tamamlandıktan, gerekli ücretler yatırıldıktan ve noterden onaylı  
sözleşme yapıldıktan sonra tahsis kesinleşir.

İlan

MADDE 7-  (1) Boş yazıhane tahsis tarihinden en az 15 (on beş) gün önce Basın ve İlan Kurumu 
aracılığı ile Türkiye çapında yayımlanan en az bir gazetede ilan edilir. İlanda tahsis edilecek yazıhanenin 
numarası, tahsis şartları, kura gün ve saati, kura yerini içeren bilgiler bulunur.

Tahsis oranı

MADDE 8-  (1)  Su ürünleri  halindeki  boş  yazıhanelerin %20’si  üreticilere,  %30’u  kooperatiflere, 
%50’si komisyonculara ve kendi nam ve hesaplarına olmak üzere su ürünleri toptan ticareti ile iştigal eden 
gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilir.

(2) Yukarıda belirtilen kategorilerden birinde kısmen veya tamamen tahsis mümkün olmadığı takdirde 
diğer kategorilere belirlenen yüzde ağırlıklarına göre tahsis yapılır.

Müracaatların kabulü

MADDE 9-  (1) Boş yazıhane için tahsis talebinde bulunmak isteyenler,  ilanın yayımlandığı  tarihi 
takip eden on beşinci günün mesai bitimine kadar 10. maddede belirtilen belgeleri ekleyerek bir dilekçe ile 
Su Ürünleri  Hali  Müdürlüğü’ne müracaat  etmek mecburiyetindedirler.  Süre sonunda müracaatlar  sıra ile  
tutanağa geçirilir.

(2) Su ürünleri halinde yazıhanesi bulunanlar (gerçek kişi ile ortaklaşa yazıhane işletenler ve yazıhane 
işleten şahıs şirketi ortakları dahil ) ile Belediye Encümeni kararıyla tahsisleri iptal edilenler tahsis talebinde 
bulunamazlar.

İstenilecek belgeler

MADDE  10-  (1)  Tahsis  talebinde  bulunanlardan  Üretici  Birliği,  Şirket  sorumlularından  ve 
komisyonculardan aşağıda ki belgeler istenir:

a) Gerçek kişilerden belediye sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge,

b) Gerçek kişilerden nüfus cüzdanı sureti,
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c) Gerçek kişilerden hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, zimmet, ihtilas, irtikap,  
rüşvet, sahtekarlık, hileli iflas gibi suçlardan biriyle hükümlü bulunmadığına dair adli sicil kaydı,

d) Kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair belge,

e) Gerçek kişilerden BAĞ-KUR ’a kayıtlı olduklarına dair belge,

f)  Tüzel  kişilerden  faaliyet  konuları  arasında  su  ürünleri  ticareti  olduğunu  gösterir  ana  sözleşme 
(Yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin o günkü nüshası),

g) Üreticilerden ürünü yetiştirdiği yerin noterlikçe onaylı tapu senedi sureti veya kira sözleşmesi ile 
Tarım İl Müdürlüğünden alınmış ve bulunduğu yerdeki mülki amirce onanmış üretici belgesi,

h)  Komisyonculardan  Ziraat  Odası,  Ticaret  Odası  veya  üyesi  olduğu  dernekten  alacağı 
komisyonculukla iştigal ettiğine dair belge.

i)  O  yıla  ait  teminatın  tamamının  Gelir  Müdürlüğü’nce  emanete  alındığına  dair  belge.(Tahsisi 
yapılmayanlara teminatları iade edilir).

j) Tahsis tarihinde geçerli olan ilk tahsis ücretinin %10’unun nakden Gelir Müdürlüğü’nce emanete 
alındığına dair belge.(Tahsisi yapılmayanlara iade edilir).

k) Adi ortaklıklarda, Noterlikçe onanmış ortaklık sözleşmesi,

Müracaatları inceleme komisyonu

MADDE 11- (1) Müracaatları inceleme komisyonu tahsis sahiplerini tespit etmek ve bu Yönetmelikle 
verilen diğer görevleri yapmak üzere;

a) İzmir Büyükşehir Belediyesi ilgili Genel Sekreter Yardımcısı,

b) İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Müdürlüğünün bağlı olduğu Daire Başkanı,

c) İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Müdürü,

d) İzmir Büyükşehir Belediyesi 1.Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği avukattan, oluşur.

(2)  İlk  tahsis  için yapılan müracaatlarda Komisyon,  son müracaat  tarihini  takip eden hafta  içinde 
toplanarak müracaat sahiplerinin belgelerini inceler ve kuraya katılması uygun görülenleri tespit eder. Verilen 
süre içerisinde müracaat olmaması halinde durum bir tutanakla tespit edilir.

Kura çekilmesi

MADDE 12- (Değişik madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.4) 

(1) İlk tahsiste,  Müracaatları İnceleme Komisyonunun yaptığı çalışmalar sonucunda kura çekimine 
esas olan liste bir rapor halinde Büyükşehir Belediye Başkanına veya görevlendireceği birime sunulur. Kura 
çekimi  Noter huzurunda komisyon üyeleri  ve tahsis kurasına hak kazananların iştiraki ile yapılır.  Kura  
çekimi ile ilgili işlemler 1.Hukuk Müşavirliğince yürütülür. Kura neticesi ilgililere yazı ile bildirilir. Kurada 
kazananlar Su Ürünleri  Hali  Tahsis Şartnamesini  Noterden tasdik ettirerek,  ilk tahsis ücretini   % 100’e  
tamamlayarak,  diğer  istenen  belgeleri  15  gün  içerisinde  düzenleyerek  ve  ruhsat  alarak  işe  başlamaları 
gerekir. Aksine hareket edenlerin tahsis hakları Büyükşehir Belediye Encümenince iptal edilir. (İlk tahsis 
için yatırdıkları teminat ve %10 oranındaki ilk tahsis ücretleri iade edilmeyerek irat kaydedilir.

Asgari satış miktarı

MADDE 13- (1) Su ürünleri halindeki tahsis sahiplerinin bir yıl içerisinde ödemek zorunda oldukları 
belediye payı, son on iki (12) ayın aylık tahsis ücreti toplamının yarısından az olmamalıdır. Bu miktarda 
belediye payını iki yıl üst üste ödememiş olanların tahsis hakları iptal edilir.

Devir ve ortaklık
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MADDE 14-  (1)  Su  ürünleri  halinde  kendilerine  yer  tahsis  edilenler  Belediye  Başkanının  uygun 
görmesi durumunda ortak alabilirler veya tahsis haklarını devredebilirler.

(2)  Tahsis  hakkının  devredilmesi  veya  tahsis  sahibinin  ortak  alması,  Müracaatları  İnceleme 
Komisyonu’nun  görüşü  alındıktan  sonra  Belediye  Başkanının  veya  yetki  verilmişse  Genel  Sekreter  ’in 
Onay’ı ile mümkün olur.

(3)   (Mülga  fıkra:  İBB  Meclisinin  12/05/2017  gün  ve  514  sayılı  kararı  (md.5)  ile  madde 
metninden çıkartılmıştır.) 

Ortaklık sırasında bir ortağın ayrılarak onun yerine bir başkasının dahil olması ortaklık sayılır, devir  
sayılmaz.

 (4)  Tahsis  sahipleri  satış  yerlerini  tahsis  tarihinden  itibaren  aralıksız  bir  yıl  çalıştırmak 
mecburiyetindedirler.  Bu süre  içerisinde satış  yerini  devredemezler ve yanlarına ortak alamazlar.  Ancak, 
tahsis sahibinin meslekte kazanma gücünün en az üçte birini kaybettiğini tam teşekküllü resmi hastanelerden  
alınan sürekli iş göremezlik raporu ile kanıtlanması durumunda bu hüküm uygulanmaz.

(5)  Tahsis  sahibinin  emekli  olması  veya  vefatı  durumunda  tahsis  hakkı  mirasçılarına intikal  eder. 
Miras yolu ile intikal eden tahsislerde de Belediye Başkanının veya yetki verilmişse Genel Sekreter’in onayı 
alınır.

(6) Tahsis sahipleri, birinci dereceden kan hısımları (anne, baba ve çocuk) veya eşleri ile ortak olabilir 
veya tahsis hakkını devredebilirler. Bu durumda ilk tahsis ücreti alınmaz. Tahsis tarihinden itibaren bir yıl  
süre ile satış yerinin devredilemeyeceğine ve ortak alınamayacağına ilişkin kural bu fıkrada sayılan hısımlar 
hakkında uygulanmaz.

(7) Tahsis sahibi gerçek kişinin tahsis hakkını annesi, babası, eşi veya çocuğu/çocukları ile birlikte 
kurduğu  şirkete  veya  annesi,  babası,  eşi  veya  çocuğu/çocukları  tarafından  kurulmuş  şirkete  devretmesi  
durumunda ilk tahsis ücreti alınmaz. Ancak tahsis hakkını annesi, babası eşi veya çocuğu dışında kişilerle 
kurduğu şirkete devrederse ilk tahsis ücreti alınır.

(8)  Tahsis  sahibi  gerçek  kişi  ile  bu  kişinin  annesi,  babası,  eşi  veya  çocuğu/çocukları  tarafından 
kurulmuş şirket ortak olursa ilk tahsis ücreti alınmaz.

(9)  Tahsis  sahibi  ticari  şirket  ortaklarından  birinin  veya  birkaçının  hissedar  sayısı  aynı  kalmak 
koşuluyla tahsis hakkını devretmesi durumunda ilk tahsis ücreti alınmaz.

(10) Tahsis sahibi ticari şirkete ortak alınarak hissedar sayının artırılması durumlarında her ortak için 
ayrı olmak üzere ilk tahsis ücreti alınır.

(11) Ticari şirket bünyesindeki hissedar değişikliği hariç; ortaklaşa tahsis sahibi olanlardan, herhangi  
biri veya birkaçı ortaklıktan ayrıldığında ilk tahsis ücreti alınmaz.

(12) Tahsis sahibi ticari şirketin isim ve/veya nevi değiştirmesi veya tahsis sahibi adi şirketin isim 
değiştirmesi durumlarında ilk tahsis ücreti alınmaz.

(13)  Adi  şirket  şeklinde  faaliyet  gösteren  tahsis  sahibi  gerçek  kişilerin  ticari  şirket  kurmaları  
durumunda ilk tahsis ücreti alınmaz.

(14) Tahsis hakkını devralan veya tahsis hakkı sahibi ile ortak olan kişilerde Bakanlık Yönetmeliğinde 
ve bu Yönetmelikte yazılı nitelikleri taşımaları ve tahsis şartlarına uygunlukları aranır.

(15)Belediye’ ye aylık tahsis ücreti ve rüsum borcu olanlar,  teminatı eksik olanlar, haldeki faaliyetleri 
nedeniyle Belediye dışındaki kamu kurumlarına borcu olanlar ve haldeki faaliyetleri nedeniyle kamu kurumu 
dışındaki kişilere borçlu olduğu kesinleşmiş icra takibi ile sabit  olanlar tahsis hakkını devredemez, ortak 
alamaz ve ortak giremezler.

5
*İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 gün ve 514 sayılı kararı ile yapılan değişiklikler yönetmelik 
metnine işlenmiştir.



(16)Devir ve ortaklık işlemleri için tarafların müracaat ettikleri tarihten başlamak üzere on beş (15) 
gün süreyle, devir eden veya ortak alan tahsis sahibi Su Ürünleri Hali dahilindeki ilan panosunda ilan edilir.  

Tahsisin İptali

MADDE 15- (1)Aşağıdaki durumlarda Belediyece yapılan işyeri tahsisi Belediye Encümeni kararı ile 
iptal edilir:

a) Tahsis sahiplerinin gerekli nitelikleri taşımadıklarının sonradan anlaşılması,

b)Tahsis sahiplerinin taşıması gerekli olan niteliklerden herhangi birini kaybettiklerinin belirlenmesi,

c)  (Değişik  bent:  İBB Meclisinin  12/05/2017 gün ve  514 sayılı  kararı/md.6) Bu yönetmelikte 
belirtilen  hal  kurallarına  ve  yasaklarına  uymamayı  alışkanlık  haline  (  Yıl  içinde  üç  defa  ) 
getirdiklerinin Hal Hakem Heyeti görüşü alınarak idare tarafından tutulan tutanakla tespit edilmesi,

d) İki yıl üst üste bu Yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen asgari mal satış miktarından daha az satış 
yapıldığının tespit edilmesi,  

e) Su ürünleri piyasasında darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların 
düşmesine engel olmak için malların belli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stok edilmesi, 
yok  edilmesi,  bu  amaçla  propaganda  yapılması  veya  benzeri  davranışlarda  bulunulması  suretiyle 
serbest rekabetin engellenmesi,

f)  (Değişik bent: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.6) Tahsis sahibi haldeki 
satış yerinin idarece kabul edilebilir zorunlu bir sebep olmaksızın on beş günden fazla kapatıldığının
( Kapalı tutulması ) Su Ürünleri Hali Müdürlüğü tarafından tutulmuş olan tutanakla belirlenmesi,

g) Ödenmemiş belediye payı miktarının, o yıldaki teminat miktarından fazla olması.

h) Kendilerine yazıhane tahsis edilenlerin tadilat yaparak iki yazıhaneyi birleştirmeleri

i) Faturasız ya da eksik miktarda fatura veya asgari fiyatın altında bedelle çıkış yaptırdığı tespit edilen 
komisyoncuların bir ay içinde aynı durumun tekrar etmeleri halinde tahsis işlemi iptal edilir.

j) Kendilerine yer tahsis edilenlerin hal içindeki ticari ünvanları ile hal dışında toptan veya perakende  
satış yaptığının tespit edilmesi,

(2)  İlgililer  kararın  tebliğ  tarihinden itibaren  haldeki  yerlerini  otuz  gün içerisinde  tahliye  etmeye 
mecburdurlar. Bu süre sonunda tahliye edilmeyen yerler belediye zabıtasınca tahliye edilir.

(3)  Tahsis  ortaklarından  herhangi  birisinin  tahsis  sahibinde  aranan  şartlardan  herhangi  birisini 
kaybetmesi durumunda işyeri tahsisi diğer ortak veya ortaklar adına devam eder.

Hak kaybı ve terk halindeki sorumluluklar

MADDE 16-  (1)  Kendilerine yazıhane tahsisi yapılmış olan tahsis sahiplerinin (Değişik ibare: İBB 
Meclisinin  12/05/2017  gün  ve  514  sayılı  kararı/md.8),  10.  madde  de  belirtilen  niteliklerden  birini 
kaybetmeleri halinde durumu en geç bir ay içerisinde Su Ürünleri Hali Müdürlüğü’ne yazı ile bildirmeleri  
gereklidir.

(2)  Yazıhanelerini kendiliğinden boşaltan veya Belediye Encümeni kararıyla tahsis hakkı iptal edilen 
tahsis sahiplerinin  (Değişik ibare: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.8) teminatı, 
Gelir Müdürlüğü’nce; bunların Belediyeye ve üreticilere herhangi bir borçlarının olmadığı tespit edildikten 
sonra iade edilir.

(3)  (Ek fıkra: 12/05/2017 gün ve 514 sayılı meclis kararı md.7) Her yıl ocak ayı itibari ile tahsis 
sahipleri 10 uncu  madde de belirtilen şartlarda değişiklik olmadığına dair beyan vermek zorundadırlar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Belediye Payı, Teminat ve Ücretler

Rüsum

MADDE 17-  (1)  Tahsis  sahipleri  (Değişik ibare:  İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı 
kararı/md.8),  satış faturalarının kesildiği tarihi takip eden günde, satış faturalarındaki bilgileri içeren bir  
bordroyu Su Ürünleri Hali Müdürlüğü’ne verirler. Aksine hareket edenler hakkında 1608 sayılı Kanuna göre 
işlem yapılır.

(2)  Tahsis sahipleri  (Değişik ibare: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.8), su 
ürünleri halinde satılan malların toptan satış bedelinin %3’nü bordronun verildiği tarihi takip eden günde 
belediye payı  olarak Belediye’ ye öderler. Gününde ödenmeyen belediye payı  için yasal gecikme faizine  
eşdeğer oranda gecikme zammı uygulanır ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri uyarınca tahsil edilir.

(3) Teminat miktarını aşan ödenmemiş belediye payı borcu olanların tahsis hakları iptal edilir.

Teminat

MADDE  18-  (1) Toptancı  hallerde  ticari  güvenin  sağlanması  ve  tarafların  haklarının  korunması 
amacıyla kendilerine yer tahsis edilenlerden nakit, banka mektubu veya devlet tahvili olarak on iki aylık 
tahsis ücretinden yukarı olmamak üzere her yıl Belediye Meclisi kararıyla belirlenen miktarda teminat alınır.  
Mevcut teminat Ocak ayı sonuna kadar o yıl için Belediye Meclisince belirlenen miktara tamamlanır.

(2)  Tahsisin  başkasına  devredilmesi  durumunda  (tahsis  sahibinin  vefatı  nedeniyle  tahsis  hakkının 
mirasçılara  intikal  etmesi  ve  tahsis  sahibinin  sağlığında  tahsis  hakkının  mirasçılara  devredilmesi  hariç)  
teminat irat kaydedilir.

(3)  Üreticilere  mal  bedelini  ödemeyenlerin  borçları  teminatlarından  kesilerek  üreticilere  ödenir. 
Teminatları eksilen tahsis sahipleri üç gün içerisinde teminatlarını tamamlamak zorundadırlar.

(4)  Yukarıda  belirtilen  fıkralara  göre  tamamlanmayan  teminatlar  6183  sayılı  Kanun  hükümleri 
uyarınca tahsil edilir.

Tahsis ücretleri

MADDE  19-  (1)  Kendilerine  yazıhane  tahsis  edilenlerden  5393  sayılı  Belediye  Kanunu'nun 
15.maddesinin d. fıkrasına göre ücret tahsil edilir.  Bu yerler kiraya verilemez.

(2)  İlk  tahsis  ücreti,  Belediye  Meclisince o yıl  için  belirlenen miktarda olup,  satış  yerinin  tahsisi  
sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere alınır. Tahsisin iptal edilmesi, devredilmesi veya terk edilmesi 
durumlarında ilk tahsis ücreti iade edilmez. Sözleşme yapılmadan önce ilk tahsis ücreti %100’e tamamlanır.

(3) Üretici birliklerine yer tahsisi yapılması halinde bunlardan ilk tahsis ücreti alınmaz.

(4)  Aylık tahsis ücreti,  satış yerinin yüzölçümü dikkate alınarak her yıl  Belediye Meclisince tespit  
edilir ve ait olduğu ayın son gününe kadar ödenir.

(5)  Ait  olduğu ayın  son gününe kadar  yatırılmayan aylık  tahsis  ücreti  için  yasal  gecikme faizine 
eşdeğer oranda gecikme zammı uygulanır ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri uyarınca tahsil edilir. (Ek cümle: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.9) Üç 
ay üst üste ödeme yapmayan tahsis sahiplerinin tahsis hakkı iptal edilir.
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Devir ve ortaklık ücreti

MADDE 20-  (1)  Bu yönetmeliğe uygun olarak tahsis  devralanlardan  veya  tahsis  sahibi  ile  ortak 
olanlardan alınacak ücretler her yıl Belediye Meclisince belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Su Ürünleri Halinde Ürün Dolaşımına İlişkin Şartlar

Ürün girişi

MADDE 21- (1) Su ürünleri halinde ürün giriş ve çıkış işlemleri Müdürlükçe düzenlenir. Gerçek ve 
tüzel  kişilerden  uygun ürün girişi  yapılacağına dair  taahhütname  alınır.  Taahhütnamenin  gereğini  yerine 
getirmeyenler hakkında bu yönetmeliğin 15. maddesi uygulanır.

(2) Kontrol sırasında su ürünlerinin insan tüketimi için uygun olmadığının belirlenmesi halinde, bu 
ürünlerin  piyasadan  çekilmesi  için  Müdürlük  tarafından  gerekli  önlemler  alınarak,  25’ci  Madde  hükmü 
uygulanır.

Toptan satış işlemi

MADDE 22-  (1)  Satış işlemi Müdüriyetin gözetim ve denetimi altında yapılır. Satış işleminde açık 
arttırma usulü esastır. Satışın açık arttırma usulü ile gerçekleşmediği durumlarda Müdüriyet izni ile pazarlık  
usulü ile de satış yapılabilir.

(2) Su Ürünleri Hali Müdürlüğünün isteyeceği yazılı belge, defter, fatura, irsaliye, etiket, liste vb. her 
türlü basılı evrak yazıhane sahiplerince hazırlanacaktır. Satışta kullanılan her türlü belge bilgisayar ortamında 
hazırlanacaktır.

Alım Satım İşleri

MADDE 23- (1) Alıcılar balıkçı esnafı olmalıdır. İdarenin gözetim denetim ve organizasyonu altında, 
idarece alıcı izni verilen şahıslar alıcı olarak müzayedeye katılabilir.

(2)Hal içerisinde yer tahsisi yapılan komisyoncular birbirlerinden kendi aralarında ürün alıp satarlar.  
Ancak, satın alınan su ürünleri hal içerisinde ikinci kez satılamaz.

(3) Hal içerisinde ürünler gelişigüzel yerlerde teşhir edilemez ve bekletilemez. Ürünlerin satış saatleri 
dışında soğuk hava tesislerinde bulundurulmaları zorunludur.

(4) (Değişik fıkra: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.10) Halde satılmayan su 
ürünleri,   sahibi  durumundaki  şahıslar  tarafından  geri  çekilmesi,  hal  dışındaki  Soğuk  hava  depolarına  
gönderilmesi, iade edilmesi veya her ne sebeple olursa olsun halden çıkarılması durumunda günlük ortalama 
fiyat üzerinden toptan  satış tutarının %1 oranında hizmet bedeli ödenir.

Ürün Çıkışı ve Nakledilmesi

MADDE 24- (1)  Halden ürünlerin  çıkışı,  belirlenmiş  olan  yerlerden  yapılır.  Ürünlerin  hal  dışına 
çıkarılması esnasında idare tarafından gerekli kontroller yapılır.

(2)  Su ürünlerini nakliyesinde kullanılan araçlar ürün formuna uygun sıcaklığı muhafaza edebilecek 
yapıda donatılmış olmalıdır.
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(3)  Faturasız ya  da eksik miktarda fatura veya asgari  fiyatın altında bedelle çıkış yaptırdığı  tespit  
edilen komisyoncuların bu eylemi asgari bedel üzerinden 2 katı rüsum ile cezalandırılır. Bir ay içinde aynı  
durumun tekrarında tahsis işlemi iptal edilir.

İmha

MADDE 25-  (1)  İnsan sağlığına  zararlı  olduğu veteriner  hekim raporu ile  tespit  edilmiş  olan  su 
ürünleri imha işlemine ilişkin bir tutanak tutularak imha edilir. İdare imha masraflarını komisyoncudan/tahsis 
sahiplerinden (Değişik ibare: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.8)  tahsil eder.

ALTINCI BÖLÜM

Genel Hükümler

MADDE 26-(1)  Tahsis  sahipleri  (Değişik  ibare:  İBB Meclisinin  12/05/2017  gün  ve  514  sayılı 
kararı/md.8)  istihdam ettikleri  kişilerin yapacakları  işlemlerden ve eylemlerden (istihdam edenin genel  
sorumluluğu saklı kalmak koşuluyla) Su Ürünleri Hali Müdürlüğü’ne karşı sorumludurlar. Tahsis sahipleri  
(Değişik ibare: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.8), istihdam edecekleri kimselerin 
listesini Müdürlüğe ve Müdürlüğün bölgesindeki emniyet görevlisine nüfus cüzdanı sureti, ikametgah senedi 
ve adli sicil kaydı ile birlikte ibraz ederler. İstihdam edilenlere fotoğraflı çalışma kartı verilir.

MADDE 27-  (1)  Tahsis  sahipleri  (Değişik ibare:  İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı 
kararı/md.8)  tarafından istihdam edilenlerin emniyet ve belediye tembih ve yasaklarına aykırı hareketleri  
görüldüğünde çalışma kartları geri alınır ve halde çalıştırılmazlar.

MADDE 28-  (1)  Tahsis  sahipleri  (Değişik ibare:  İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı 
kararı/md.8), faturalarını başkalarına vermek suretiyle kendi yerlerinde ve kendi adlarına mal sattıramazlar.  
Aksine hareket edenlerin tahsis hakkı iptal edilir.

MADDE 29-  (1)  Genel ve resmi tatil günlerinde halin açık olup olmayacağı ve halin açılış/kapanış 
saatleri mevsime ve günün şartlarına göre Su Ürünleri Hal Müdürlüğünce belirlenir. Belirlenen açılış/kapanış 
saatleri dışında mal çıkışı yapılamaz.

MADDE 30- (Değişik madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.11)

  (1)   Mezat  alanında  her  tahsis  sahibinin  ürün  sergi  alanının  eşit  olması  için  müdürlükçe  alan 
belirlemesi yapılır.  Bu belirlenen alanlar için ücret alınmayacaktır.  Ancak belirlenen alanların dışına mal  
konulması, sergilenmesi ve her ne suretle olursa olsun işgali yasaktır.

(2)  Su  Ürünleri  Halinde  tahsis  sahiplerine  ait  boş  kasaların,  paletlerin,  taşıma  araçlarının  ve 
kullanılan  her  türlü  araç-gereçlerin  hal  sahası  içinde  bulundurulması  tezgahlara  veya  tahsis  yerlerinin 
pencere  korkuluklarına  bağlanması  yasaktır.  Yukarıda  sayılanlar  kendilerine  tahsis  edilen  depolarda 
muntazam şekilde muhafaza edilecek olup, depoların belirtilen amaç dışında kullanılması yasaktır.

MADDE 31- (1) Su Ürünleri halinde satış izni verilenler kendilerine gönderilen su ürünlerini iyi bir 
şekilde muhafazaya, tartı ve satışlarda herhangi bir usulsüzlüğe meydan vermeyecek şekilde hareket etmeye,  
üreticiyi zarardan korumak için gerekli tedbirleri almaya, kalitesine göre layık olduğu değeri bulmasını temin 
edecek şekilde hareket etmeye mecburdurlar.

(2) Veteriner Hekim tarafından satışa sunulamayacak durumda olduğu raporla tespit edilen su ürünleri  
imha edilir. Üç nüsha olarak düzenlenecek imha tutanağının bir nüshası satıcıya, bir nüshası  üreticiye 
verilir; bir nüshası da Su Ürünleri Hali Müdürlüğü’nde muhafaza edilir.
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(3)  İmha edilmesine karar verilen mallar Belediye Meclisinin belirleyeceği imha ücreti mukabilinde 
Su Ürünleri Hali Müdürlüğü’nce nakledilir.

MADDE 32-  (1) Tahsis  sahipleri  (Değişik ibare:  İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı 
kararı/md.8), kendilerine gönderilen her parti ürün için satış sonucunu ve satış bedelini beş iş günü içinde 
üreticiye göndermeye mecburdurlar. Gelen ürün defterinde ve ürün teslimat fişinde adı yazılı olan kişi adına  
fatura düzenlenir ve bu kişiye ödeme yapılır. Bunun dışındaki ödemelerden tahsis sahibi (Değişik ibare: İBB 
Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı  kararı/md.8)  sorumludur.  Beş iş günü içerisinde ürün bedeli 
üreticiye gönderilmediği takdirde, üreticinin başvurusu üzerine ürün bedeli tahsis sahibinin (Değişik ibare: 
İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.8)  teminatından ödenir.

Ürün karşılığında çek veya bono (senet) verilmesi halinde mal bedelinin ödendiği kabul edilir.

Madde 33-  (1) Satış  faturalarının üzerinde yapılacak silinti,  kazıntı  ve değişikliklerden veya satış 
faturaları ve üretici faturalarının eksik, geç veya yanlış tahakkuk ettirilmesinden veya fatura dip koçanında  
bulunan üçüncü suretin kaybından tahsis sahipleri (Değişik ibare: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 
sayılı kararı/md.8) sorumludur. Ürün alanlardan veya üreticilerden şikayet gelmese bile yapılacak kontrolde 
satış faturası veya üretici faturasının eksik, geç veya yanlış tahakkuk ettirildiği veya fatura dip koçanında 
bulunan üçüncü suretin kaybolduğu veya ürün giriş kayıtları ile faturalı çıkış kayıtlarının birbirini tutmadığı 
tespit edildiğinde 1608 sayılı  Kanuna göre işlem yapılır ve suç oluşturan eylemler ilgili  kurumlara ihbar  
edilir.

MADDE 34-  (1) Tahsis  sahipleri  (Değişik ibare:  İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı 
kararı/md.8),  tutmakla  yükümlü  oldukları  defterleri  kontrol  için  talep  edildiğinde  Su  Ürünleri  Hali 
Müdürlüğü’ne vermeye mecburdurlar. Talep edilen defterleri vermeyenler hakkında 1608 sayılı Kanuna göre 
işlem yapılır.

MADDE 35- (1) Satışa sunulan ürün kabı üzerine ürün giriş etiketi yapıştırılması zorunludur. Bundan 
dolayı  tahsis  sahipleri  (Değişik ibare:  İBB Meclisinin  12/05/2017 gün ve  514 sayılı  kararı/md.8) ve 
üreticiler müştereken sorumludurlar.

(2)  Su  Ürünleri  Hali  Hakem Heyeti,  kapların  yapıldığı  malzemenin  cinsini,  kapların  boyutlarını,  
ağırlığını belirlemeye yetkilidir.

MADDE 36- (1)  Su Ürünleri  Halinden ürün alım satımlarında hileli  usul  ve yollara başvurulması 
yasaktır. 

(2) Satışa sunulan her ürünün alt ve üst kısımlarının aynı boyda, aynı kalitede olması gerekir. Dökme 
satışlarda da standarda uygunluk esastır.

(3) Alt ve üst kısımları aynı standartta olmayan ürünleri aynı standartta mal gibi kasten satanlar veya 
sattıranlar hakkında 1608 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.

MADDE 37- (Mülga  madde:  İBB Meclisinin  12/05/2017  gün  ve  514  sayılı  kararı/md.12  ile 
yönetmelikten çıkartılmıştır.)

MADDE 38- (Mülga  madde:  İBB Meclisinin  12/05/2017  gün  ve  514  sayılı  kararı/md.13  ile 
yönetmelikten çıkartılmıştır.)

MADDE 39-  (1)  Tahsis  sahipleri  (Değişik ibare:  İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı 
kararı/md.8),  üretim  masraflarına  karşılık  teamüle  uygun  olarak  üreticilere  avans  verebilirler.  Verilen 
avansın  üreticinin  imzası  alınmak  suretiyle  cari  hesap  defterine  kaydedilmesi  ve  üreticiye  tediye  fişi 
imzalattırılması  mecburidir.  Bu suretle  avans alan üreticinin ürününü avans veren tahsis  sahibi  (Değişik 
ibare: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.8)  yerine başka bir tahsis sahibine (Değişik 
ibare: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.8)  teslim etmesi durumunda avans veren 
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tahsis sahibinin  (Değişik ibare: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı  kararı/md.8)  başvurusu 
üzerine Su Ürünleri Hali Müdürlüğü bu alacağın tahsili konusunda tedbir alır.

(2)  Su  Ürünleri  Hali  Müdürlüğü,  üreticinin  ürün  götürdüğü  tahsis  sahibine  (Değişik  ibare:  İBB 
Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.8) ve üreticiye konuyu tebliğ eder. Alacağın varlığı 
veya miktarı üzerinde uyuşmazlık mevcut ise Su Ürünleri Hali Hakem Kurulunun vereceği karara göre işlem 
yapılır.

(3) Su Ürünleri Hali Müdürlüğü’nce tebliğ edilecek ihbara rağmen alacağın ödenmemesi durumunda 
alacak, ürün teslim edilen tahsis sahibinin  (Değişik ibare: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı 
kararı/md.8)  teminatından  kesilerek  avans  veren  tahsis  sahibine  (Değişik  ibare:  İBB  Meclisinin 
12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.8) ödenir.

MADDE 40-  (1)  Tahsis  sahipleri  (Değişik ibare:  İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı 
kararı/md.8)  Su  Ürünleri  Hali  Müdürlüğü’nün  onayı  olmadan  satış  yerlerinin  iç  ve  dış  kısımlarında 
değişiklik yapamayacakları gibi ilan, reklam vb. asamazlar. Tahsis sahipleri (Değişik ibare: İBB Meclisinin 
12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.8), satış yerini, ürün konulan yerleri temiz tutmaya ve çöplerini bir 
bidonda  biriktirmeye  mecburdurlar.  Aksi  takdirde  tahsis  sahipleri  (Değişik  ibare:  İBB  Meclisinin 
12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.8) hakkında 1608 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.

MADDE  41-  (1)  Belediye  kadrolarında  hangi  statüde  bulunursa  bulunsun  Su  Ürünleri  Hali 
Müdürlüğünde  çalışanların,  bu  görevlerinin  herhangi  bir  nedenle  sona  ermesinden  itibaren  iki  yıl  
geçmedikçe, tahsis sahipleri  (Değişik ibare: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.8) 
veya tahsis sahiplerinin  (Değişik ibare: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.8)  üye 
oldukları  dernek,  oda  gibi  kuruluşlar  tarafından istihdam edilmeleri  halinde,  Su  Ürünleri  Hali  dahilinde 
çalışmalarına izin verilmez.

MADDE  42- (1)  Su  Ürünleri  Haline  gelen  ürünlerin  vasıtalardan  indirilmesi,  Su  Ürünleri  Hali  
dahilindeki satış yerlerine taşınması ve istifi tahsis sahiplerinin (Değişik ibare: İBB Meclisinin 12/05/2017 
gün ve 514 sayılı kararı/md.8)  yardımcıları tarafından yapılır.

MADDE 43- (1) Su Ürünleri Hali ürün getiren ve halde satılan ürünleri işyerlerine taşıyan kamyon,  
kamyonet,  triportör vb. araçların sahipleri  ve sürücüleri  Su Ürünleri  Hali Müdürlüğü veya görevli  trafik  
memuru  tarafından verilecek  emirlere  uymaya,  gösterilecek  yönleri  izlemeye  ve  belirlenen  yerlere  park 
etmeye mecburdurlar. Aksine hareket edenler hakkında Karayolları Trafik Kanununda yazılı para cezaları ve 
güvenlik tedbirleri uygulanır.

MADDE 44- (1)  Su Ürünleri Haline ürün getiren vasıtaların boşaltma anına kadar geçen süredeki 
bekleme ücreti belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre alınır.

MADDE  45-(1)  Su  Ürünleri  Halinde  satış  izni  verilmiş  üreticilerin,  üretici  birliklerinin  ve 
komisyoncuların satış yerlerinde bilfiil çalışmaları mecburidir. Bilfiil çalışılıp çalışılmadığı Su Ürünleri Hali 
Hakem Heyetinden bir  üye,  Su Ürünleri  Hali  Müdürlüğü’nden oluşan komisyon tarafından tespit  edilir.  
Hastalanmaları durumunda hastalığın tam teşekküllü resmi bir sağlık kuruluşunun raporu ile belgelenmesi  
şarttır. Tahsis sahibinin  (Değişik ibare: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.8) uzun 
süreli yatak tedavisi görmesi durumunda, Su Ürünleri Hali Müdürlüğü’ne bildirilmek ve izin almak şartıyla,  
sorumluluk tahsis sahibine (Değişik ibare: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.8) ait 
olmak üzere yazıhanenin idaresinin geçici olarak başka bir  kişiye verilmesi  mümkündür. Aksine hareket  
edenler için 1608 sayılı yasaya göre işlem yapılır.

MADDE 46- (1)  Su  Ürünleri  Hali  emniyet  ve  nizamı  sağlamak  Su  Ürünleri  Hali  Müdürü  ’nün 
görevidir. Su Ürünleri Hali Müdürü gerektiğinde emniyet ve nizamı sağlamak üzere kolluk kuvveti talep 
eder.

 MADDE 47- (Değişik madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.14 )
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(1) Su Ürünleri Hali dahilinde huzur, asayiş ve emniyeti bozacak şekilde gürültü çıkarmak ve benzeri 
hareketlerde bulunmak, görevlilere sözlü ve fiili sataşmak, işleyişi engellemeye çalışmak yasaktır.

MADDE 48- (1)  Su Ürünleri  Hali  kendilerine yazıhane tahsis edilenler  yazıhanelerinde satışa arz 
ettikleri ürünleri herhangi bir kimseye veya firmaya satmaktan kaçınamazlar; ürünleri her kim namına olursa  
olsun ayıramaz ve saklayamazlar.

MADDE 49- (1)  Su Ürünleri Halinde görevli personele görevinden dolayı hiçbir şekilde müdahale 
edilemez. Bunlar hakkındaki şikayetler Su Ürünleri Hali Müdürü’ne yapılır.

MADDE 50-(Değişik madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.15 )

 (1) Yazıhanelerde satılan ürünlerin sorumluluğu yazıhane sahibine aittir. Satış işlemi fatura tanzimi ile 
değil,  ürünün  alıcıya  teslim  edilmesiyle  tamamlanır.  Alıcılar  satın  aldıkları  ürünü  nakledecek  vasıtayı  
buluncaya kadar yazıhane sahibi malı muhafazaya mecburdur. Nakil vasıtası bulununcaya kadar geçen süre 
içerisinde kaybolan ve çalınan mallardan yazıhane sahipleri sorumludur.

(2)Tahsis  sahipleri  veya  tahsis  sahiplerinin kurduğu dernek adına taşıma işini  yapacak olan yeter 
sayıda taşıyıcı(hamal) kişi sayısını Su Ürünleri Hali Şube Müdürlüğü’ne bildirilir.

Tahsis sahibi veya kurdukları dernek aracılığı ile Su ürünleri Hali Şube Müdürlüğü’ne taşıyıcıların;

a) 2 adet vesikalık fotoğrafını,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisini,

c) İkametgah Belgesini,

ç) Sabıka Kaydını,

d) Esnaf Odası Hamal Kayıt Belgesini,

 teslim eder. Müdürlükçe taşıma işi yapacak kişilere hal giriş ve çıkışlarında kullanılmak üzere taşıyıcı  
kartı verilir.

(3)  Taşıyıcılar  idarece belirlenecek olan iş  kıyafeti  ile  çalışmak zorundadır,  iş  kıyafeti  ve  taşıyıcı 
kimlik kartı olmayan kişilerin çalışmasına müsaade edilmez.

(4) Taşıyıcılar her 6 ayda  bir portör muanelerini yaptırıp,  muayene sonuç evrağını idareye teslim 
eder. Portör muayenesini yaptırmamış ya da  süresi geçmiş olan taşıyıcıların ( hamal) hal sınırları içerisinde  
çalışmasına müsaade edilmez.

(5) Taşıyıcılara idarece verilen kimlik kartlarının her hakkı Su Ürünleri Hali Şube Müdürlüğüne aittir. 
Başka birine devredilemez, başkası tarafından kullanılamaz.

(6)Taşıyıcılar Hal Hakem heyetince belirlenen tarifeye göre taşıtandan ( Müstahsil, Kabzımal veya 
Balıkçı esnafından ) taşıma ücretini alırlar. Bunun dışında herhangi bir ücret talep edemezler.

(7) Taşıyıcılar idarece belirlenen ve numaralanan 3 tekerlekli taşıma araçlarını kullanırlar. İş bitiminde 
3 tekerlekli  taşıma araçları  idarece belirlenmiş olan alana temiz ve düzenli şekilde park edilir.  Belirtilen 
araçlar dışında taşıma aracı (transpalet vb.) kullanılması yasaktır.

(8)  Taşıyıcıların  hijyen,  genel  iş  ahlakı,  görgü,  nezaket  ve  yönetmelikte  belirtilen  kurallara 
uymamaları, hal personeline görevinden dolayı zorluk çıkarmaları, taşıma faaliyeti dışında su ürünleri satışı  
yapmaları, boş kasa köpük vb. alım satım işleri yapmaları halinde durum tutanakla tespit edilir ve  çalışma 
kartları iptal edilerek, Su Ürünleri Hali sınırları içerisinde taşıma faaliyeti yapmalarına müsaade edilmez.

(9) Taşıma ve nakliye işi  hijyen, sağlık ve teknik nedenlerden dolayı,  günün şartlarına göre idare 
ayrıca düzenleyebilir.
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MADDE 51- (1) Buzcuların buz satış tarifesi hakem kurulunun görüşü alınarak belediye encümenince 
belirlenir.

          (2) (Ek fıkra: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.16 ) Su Ürünleri Hali Şube 
Müdürlüğü bünyesinde bulunan Buz Satış Yerleri belediye kira servisince kiraya verilir.

(3)  (Ek  fıkra:  İBB  Meclisinin  12/05/2017  gün  ve  514  sayılı  kararı/md.16  )  Belediye  Kira 
servisinden kiralanan buz satış yeri işletmecisine ve personeline müdürlükçe hal çalışma kartı verilir.

(4)  (Ek fıkra: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.16 )  Buz satış alanlarının 
amacı dışında kullanılması yasaktır.

(5) (Ek fıkra: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.16 ) Buzcular, Buz /su analiz 
sonuçlarını 3 ayda bir idareye teslim etmek zorundadır.

(6)  (Ek fıkra: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.16 )  Kira sözleşmesinde 
belirtilen kurallara uyulmaması halinde kira sözleşmesi fesih edilir.

MADDE 52- (Değişik madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.17 )

 (1)  Gıda  Tarım  ve  Hayvancılık  Bakanlığının  ilgili  mevzuatına  göre  uygunluğu  onaylı  üretim 
tesislerinde üretilmiş olması koşulu ile, tahsis sahipleri Hal Müdürlüğünün izniyle ticari amaç taşımadan 
kendi buz ihtiyaçlarını karşılamak üzere buz temin edebilirler ya da yine aynı koşullarda buz üreten makina 
ya  da  tesisleri  Su  ürünleri  Hali  Şube  Müdürlüğünün  göstereceği  yerde  ve  Büyükşehir  Belediyesinin  
düzenleyeceği şartnameye uygun olarak kurabilirler.

MADDE 53- (1) Soğuk Hava Deposu tarifeleri hakem kurulu görüşü alınarak belediye encümenince 
belirlenir.

MADDE 54- (1) Su Ürünleri Hali içinde yazıhane sahipleri dahil hiç kimse seyyar ya da sabit, soğuk 
depo kuramaz ya da bulunduramaz.

MADDE 55- (Mülga  madde:  İBB Meclisinin  12/05/2017  gün  ve  514  sayılı  kararı/md.18  ile 
yönetmelikten çıkartılmıştır.)

MADDE 56  (1)  (Ek madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı  kararı/md.19 )  Hal 
yönetimi  tarafından  istenen  bilgi  ve  belgelerin  yasal  süresi  içerinde  teslim  edilmesi  tahsis  sahibinin 
sorumluluğundadır.

          MADDE 57- (1) (Ek madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.19 ) Hal 
Sahası etrafında ve sınırları içerisinde hal tahsis sahibi olunsa dahi hal giriş kabulü yapılmamış su ürünlerini 
araçtan araca aktaramaz.

MADDE 58-  (1)  (Ek madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı  kararı/md.19)  Hal 
sahası içerisinde satışa sunulacak tüm su ürünlerinin plastik palet üzerinde sergilenmesi zorunludur.

MADDE 59-  (1)  (Ek madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.19)  Başta 
Müzayede alanı olmak üzere ve tüm hal kompleksi dahilinde genel hijyen şartlarına ve çevre temizliğine  
riayet  etmemek  kirliliğe  sebep  vermek,  çöp  torbası  kullanmadan  çevreye  gelişi  güzel  çöp  atmak,  ateş  
yakmak yasaktır.

MADDE 60-  (1) (Ek madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı  kararı/md.19) Hal 
sahası içerisinde kullanılmış köpük bulundurulması, depolara konulması yasaktır.

MADDE 61- (1)  (Ek madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı  kararı/md.19)  Hal 
dahilinde araç trafik düzenine aykırı davranmak, trafik akışını (mal indirme/ bindirme bahanesi ile) bozmak,  
belirtilen  mahaller  dışında  yükleme  boşaltma  yapmak,  mal  yükleme  ve  boşaltma  işlemi  bittiği  halde 
peronlarda  araç  bırakmak,  binek  araçların,  motosiklet  ve  bisikletlerin  otopark  haricinde  ki  yerlere 
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( müzayede, yükleme peronları, kapalı satış alanlarına) park edilmesi ve söz konusu vasıtalar ile müzayede  
alanlarına girmek yasaktır.

MADDE 62-  (1) (Ek madde:  İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı  kararı/md.19) Su 
ürünleri Hali sınırları içerisinde yapılacak hayır işleri için 1 gün önceden izin alınarak idarenin belirlediği  
yerde yapılması zorunludur.

MADDE 63- (1)  (Ek madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı  kararı/md.19)  Hal 
sahası  içerisine  su  ürünleri  dışında  hayvan  sokulması,  adaklık  veya  kurban kesilmesi  gibi  faaliyetlerde 
bulunulması yasaktır.

MADDE 64- (1)  (Ek madde:  İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı  kararı/md.19) Su 
ürünleri toptan satış merkezinde hiç bir şekilde yazıhane önünde, içinde, müzayede alanında veya satışla 
ilgili  bölümün herhangi  bir  yerinde baş  kesme,  iç  organ alma,  temizleme,  yıkama,  buz kırma işlemleri  
yapmak yasaktır. Bu işlemler hal sahası içerisinde bulunan amaca göre hazırlanmış  balık temizleme yerinde  
yapılmalıdır.

MADDE 65- (1) (Ek madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.19) Satılan, 
satıştan  çekilen (  yeme,  imhaya,  soğuk havaya  gidecek )  su ürünlerinin Hal  satış  alanında istiflenmesi,  
bekletilmesi yasaktır.

MADDE 66-  (1)  (Ek madde:  İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı  kararı/md.19)  Su 
ürünleri sınırları içerisinde her türlü seyyar satış faaliyeti  ve su ürünleri dışında herhangi bir ürün satışı  
yasaktır.

MADDE 67- (1)  (Ek madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/md.19)  Hal 
dahilinde yaka kartı  takmadan dolaşmak, idarenin düzenlediği  tanıtıcı kartı  (  yaka kartı,  Araç kartı  vb.) 
kullanmamak veya amacı dışında kullanmak yasaktır.

MADDE 68- (1)  (Ek madde:  İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı  kararı/md.19)  Su 
Ürünleri  Hali  Şube  Müdürlüğü  bünyesinde  faaliyet  gösteren  (buzcular,  Tahsis  sahipleri,  Tahsis  sahibi 
çalışanları, Taşıyıcılar ) kişiler, İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğince belirlenmiş rengi ve çeşidi  idarece  
belirlenecek olan kıyafetleri temin etmek ve kullanmak zorundadır.

MADDE 69- (1)   (Ek madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı  kararı/md.19)  Su 
ürünleri  Hali  Şube  Müdürlüğü  bünyesinde  faaliyet  gösteren  (  Buzcular,  Tahsis  sahipleri,  Tahsis  sahibi 
çalışanları,  Taşıyıcılar,  Balıkçı  Esnafı  )  idarece  verilen  kimlik  kartlarının  her  hakkı  Su  Ürünleri  Şube  
Müdürlüğüne  aittir.  Başka  birine  devredilemez,  başkaları  tarafından  kullanılamaz,  verilen  kimlik  kartı  
sadece su ürünleri hali sınırları içerisinde geçerlidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

        Ceza Hükümleri(Değişik başlık: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/ md.21)

(Değişik bölüm: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/ md.20)

 MADDE -70 (Değişik madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/ md.21)

(1)  Bu  yönetmelikte  belirtilen  genel  hükümlere,  emir  ve  yasaklara  uyulup  uyulmadığının 
denetiminden  Belediye  Zabıta  Birimi  ve  Su  Ürünleri  Hali  Zabıta  Amirliği  sorumlu  ve  yetkilidir.  Bu 
yönetmelikte belirtilen emir ve yasaklara aykırı hareket edenlere 1608 sayılı kanunun 1 inci maddesi ve  
5326 sayılı kanunun 32 nci maddesinin 1 inci fıkrası gereği işlem yapılır.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler (Değişik bölüm: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı/ md.22)

GEÇİCİ  MADDE 1- (1)  Bu  yönetmelik  yürürlüğe  girmeden  önce  kiraya  verilmiş  yazıhanelerin 
sahipleri  bu  yönetmelikteki  yazılı  belgeleri  ve  işlemleri  (  ücret,  vs.)  tamamladıktan  ve  noterden  onaylı  
sözleşme yaptıktan sonra tahsisleri kesinleşir.

(2) Mevcut kiracılara kura çektirilmeden kendi kullandıkları yazıhaneler tahsis edilir ve kendilerinden 
ilk tahsis ücreti alınmaz.

Yürürlük

MADDE 71- (Değişik madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı md.23) (1) Bu 
Yönetmelik, İzmir Büyükşehir  Belediye  Meclisince kabul edilip, Meclis kararının kesinleşmesinden sonra 
3011 sayılı Kanunun 2 inci maddesi uyarınca ilanını takiben yürürlülüğe girer.

Yürütme

MADDE 72- (Değişik madde: İBB Meclisinin 12/05/2017 gün ve 514 sayılı kararı md.24) (1)  Bu 
yönetmeliğin hükümlerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
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