T.C.
KARESİ BELEDİYESİ
KARESİ BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE
SEYYAR SATIŞ FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN
YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç:
MADDE 1: Bu yönergenin amacı Karesi Belediyesi sınırları dahilinde sürdürülen seyyar faaliyetleri
düzenlemektir.
Kapsam:
MADDE 2: Bu yönerge Karesi Belediyesi sınırları dahilinde faaliyet gösteren gezici olarak veya
belediyece gösterilen açık alanda sabit, gıda veya gıda harici ürün satışı faaliyeti gösteren seyyar
satıcıları (Semt pazarlarında faaliyet gösteren pazar esnafı hariç) kapsar.
Hukuki dayanak:
MADDE 3: Bu yönerge 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununa
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar:
MADDE 4: Bu yönergede geçen,
Belediye

:Karesi Belediyesini,

Zabıta Müdürlüğü :Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü,
Seyyar Satış

:Belli bir işyeri dışında veya sabit Pazar yerleri dışında, gezici olarak ya da
belediyece gösterilen açık alanda yapılan ticari faaliyeti,

Seyyar Satıcı

:Gezici veya sabit olarak (sabit işyerlerinde ürün satanlar hariç) gıda veya
gıda harici ürün satan gerçek kişiyi,

Seyyar Satış Aracı

:Belediyece temin edilerek seyyar satıcıların kullanımına sunulan tekerlekli
veya sabit satış aracını,

Gıda Ürünü

:Türk Gıda Kodeksine uygun olarak imal edildiği Gıda Sicili ve Gıda Üretim
Sertifikası ile belgelendirilerek satışa sunulan yenilebilir-içilebilir ürün,

Gıda Harici Ürün

:Satışa sunulan yenilebilir-içilebilir ürün haricindeki tüm ürünleri,
İfade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Düzenleyici Hükümler
Seyyar satış faaliyeti:
MADDE 5: Belediye sınırları dahilinde gıda harici ürünlerin satışı belediyece belirlenen Pazar
yerlerinde ve yine belediyece belirlenen günlerde satışa sunulur. Pazar yerlerinin haricinde (belediyece
tahsis edilen yerlerde sabit olarak sürdürülen faaliyetler hariç) gıda harici ürün satışı yapılamaz. Gıda
ürünü olarak tarif edilen simit, poğaça, börek, lahmacun, şuruplu tatlılar, ceviz helva haricindeki gıda
ürünleri (belediyece tahsis edilen yerlerde sabit olarak sürdürülen faaliyetler hariç) seyyar olarak satışa
sunulamaz.
Seyyar Satışa Sunulacak Gıda Ürünlerine İlişkin Hususlar:
MADDE 6: Seyyar satış araçlarda satışa sunulan gıda ürünlerinin (simit, poğaça, börek, lahmacun,
ceviz helva ve şuruplu tatlılar) Türk Gıda Kodeksi ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi
Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerine uygun olarak imal
edildiğini belgeleyen gıda üretim izni ile gıda sicilini seyyar satış aracının camına herkesin görebileceği
yere asılması zorunludur. Seyyar satıcı, satışa sunduğu ürünleri kendi imal ediyor ise söz konusu
belgelerin kendi adına düzenlenmiş olması gerekmektedir. Seyyar satıcı gıda ürünlerini bir imalatçıdan
satın alarak satışa sunuyor ise söz konusu belgeler imalatçı adına düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bu
durumda satışa sunulan malların üretim iznine sahip imalatçıdan satın alındığının günlük sevk irsaliyesi
veya fatura ile belgelenmesi zorunludur.
Seyyar Aracın Satış veya Devri:
MADDE 7: Seyyar satış araçların üçüncü şahıslara satılamayacağı gibi tahsis ve kullanım hakkı bir
başkasına devredilemez.
Seyyar Satıcılarda Aranacak Şartlar:
MADDE 8: Seyyar satış aracı tahsis edilecek seyyar satıcılarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Belediye sınırları dahilinde ikamet etmek,
b) Satışa sunduğu ürünleri imal ediyor ise gıda üretim izni ve gıda siciline sahip olmak,
c) Bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak,
d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan geliri olmamak,
Seyyar Satıcılardan İstenecek Belgeler:
MADDE 9: Seyyar satıcıların adına seyyar satış aracı tahsisi yapılabilmesi için aşağıda sayılan belgeleri
belediyeye vermeleri gerekmektedir.
a) Nüfus cüzdan fotokopisi,
b) Gıda Üretim İzni ve Gıda Sicili belgelerinin aslı ve fotokopisi,
c) Herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık karnesi,
d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan geliri olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış belge,
e) İlgili Vergi dairesinden alınmış vergiyle ilişiği olmadığına dair belge,
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Seyyar Satıcıların Uyması Gereken Kurallar:
MADDE 10: Seyyar satıcılar aşağıda belirlenen kurallara uymak zorundadır.
a) El - yüz temizliğine ve tıraşına özen göstermek,
b) Temiz iş gömleği giymek ve gıda ürünleri ile temasında eldiven kullanmak,
c) Kendisine verilen seyyar satış aracında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği ve bakımını yapmak,
d) Satılan gıda ürünlerinin paketlenmesinde mevzuat hükümlerine uygun beyaz, temiz, yazısız paket
kağıdı ve beyaz poşet ya da kağıt torbalar kullanılmalıdır.
e) Kendisine verilen seyyar satış aracının kullanım bedelini süresinde ödemek,
f) Yapılan denetimler esnasında, satışa sunduğu gıda maddelerinin alış faturalarını ve/veya sevk
irsaliyelerini ve gıda üretim izni ile gıda sicili örneklerini görevli memura ibraz etmek,
g) Çevreyi rahatsız edecek tarzda bağırarak satış yapmamak, müşteriye iyi ve nazik muamele etmek,
her türlü kırıcı ve sert ifadelerden kaçınmak,
h) Zabıta Müdürlüğünün belediye sınırları dahilinde belirlediği alan ve saatlerde satış yapmak,
i) Seyyar satış aracında bu yönetmelikle belirlenen gıda ürünleri dışında herhangi bir ürün satmamak,
j) Geçici bir süre içinde olsa; kendisine tahsis edilen seyyar satış aracının dışına, yol veya kaldırıma
mal, kasa vb. koymamak,
k) Kendisine tahsis edilen seyyar satış aracının nitelik ve görünümünde değişiklik yapmamak,
l) Satışa sunduğu gıda ürünlerinin fiyat tarifesini müşterilerin görebileceği yere asmak,
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezai hükümler, Yürürlük, Yürütme
Cezai Hükümler:
MADDE 11: İş bu yönerge hükümlerine uymayan seyyar satıcılara yapılan tahsis iptal edilerek seyyar
satıcının seyyar satış faaliyetine son verilir.
Yürürlük:
MADDE 12: İş bu yönerge belediye meclisince kabulünü müteakip 24.05.1984 gün ve 3011 sayılı
Kanunun 2. maddesi gereğince ilanından itibaren yürürlüğe girer
Yürütme:
MADDE 13: Bu yönerge on üç(13) maddeden ibaret olup, hükümlerini Karesi Belediye Başkanı adına
Zabıta Müdürlüğü yürütür.
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