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RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ,
DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE

İLİŞKİN TÜZÜK

(13.4.2010 – R.G. 60 – EK III – A.E. 239 Sayılı Tüzük)

RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI

(46/2008 Sayılı Yasa)

Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Restorancılar Birliği Yasası’nın 5’inci maddesinin
kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “Restoranların Belgelendirilmesi, Denetimi ve Niteliklerine
İlişkin Tüzük” olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Bakanlık”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde turizm işleri ile görevli
Bakanlığı anlatır.
“İlgili Daire” Turizm Planlama Dairesi’ni anlatır.
“Res-Bir” veya “Birlik”, Yasanın 6’ıncı maddesi uyarınca kurulan
Restorancılar Birliğini anlatır.
“Yasa”; Restorancılar Birliği Yasasını anlatır.
“Sınıflandırma Komisyonu” Bu Tüzüğün 5’inci maddesi uyarınca
oluşturulan komisyonu anlatır.
“Turizm İşletmesi Belgesi” Yasasının 5’inci maddesine göre Bakanlık
tarafından verilen belgeyi anlatır.

Bu Tüzükte kullanılan ve Yasada tanımlanan diğer herhangi bir sözcük,
tanım veya deyim, metin başka türlü gerektirmedikçe söz konusu Yasada
ona verilen anlamı taşır.

Amaç 3. Bu Tüzük, Turizm ile ilgili Bakanlık tarafından belgelendirilecek
restoranların asgari niteliklerini belirleyerek sınıflandırılması, standardın
yükseltilerek, kalitenin artırılması ve Bakanlık tarafından bu alandaki
denetimlerin yapılmasını amaçlamaktadır.

Kapsam 4. Bu Tüzük, Bakanlık tarafından Turizm İşletmesi Belgesi verilecek
restoranları ve Bakanlığın denetimlerini kapsar.
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İKİNCİ KISIM
Sınıflandırma

Sınıflandırma
Çalışmaları ve
Sınıflandırma
Komisyonu’nun
Oluşumu

5. (1) Turizm İşletmesi Belgesi vermek amacıyla yapılacak sınıflandırma
çalışmalarında, restoranın kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanılan
malzemenin standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin
nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi kriterlerin yer aldığı, puanlama
sistemine dayalı, ilgili Daire tarafından RES-BİR’in görüşleri alınarak
değerlendirme formları hazırlanır. Bu formlara göre her bir restoran
için puanlama Sınıflandırma Komisyonu tarafından yapılır.

(2) Sınıflandırma Komisyonu; ilgili Daire Müdürünün görevlendireceği
iki personel ile RES-BİR Yönetim Kurulunun görevlendireceği bir
temsilcisinden oluşur. Kıdemli olan Daire personeli Komisyona
başkanlık eder. Komisyonun tüm üyelerinin onayı ile hazırlayacağı
rapor doğrultusunda, restorana Yasa’nın 5. maddesinin (1). fıkrası
uyarınca Bakanlık tarafından, bu Tüzüğe ek birinci Cetvelde örneği
bulunan Turizm İşletmesi Belgesi verilir. Raporun hazırlanmasında
tüzükte öngörülen kriterler ve tesisin sınıflandırma formu
uygulamasında aldığı ortalama toplam puan dikkate alınır. Turizm
İşletmesi Belgesi verilen restoranların, turizm işletmesi olduğunu
gösteren bir plaket, binanın görülebilen bir yerinde Bakanlıkça
belirtilen şekilde teşhir edilir.

(3) Sınıflandırma çalışmalarında, restoranın Bu Tüzükte belirtilen
kriterler ile fiziki koşullara uymadığının tespiti halinde, konum ve
yöre bakımından turizm açısından belirli değere haiz özellikleri göz
önünde bulundurularak kriterlerin hafifletilmesi uygun görülebilir.

(4) Restoranların fiziksel nitelikleri ile işletme ve hizmet kalitesinin
sürekliliğinin değerlendirilmesi amacıyla, restoranların talebi üzerine
veya Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde sınıflandırma çalışması
yapılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Sağlık Temizlik ve Çevrenin Korunmasına Yönelik Önlemler

Sağlık,
Temizlik ve
Çevrenin
Korunmasına
Yönelik
Önlemler

6. Turizm İşletmesi Belgesine sahip restoranların sağlık, temizlik ve çevrenin
korunmasına yönelik olarak aşağıdaki kriterleri taşıması gerekir:

(1) Restoranlarda, her türlü tesisatın tasarımında, kullanılan yapı
malzemelerinin seçiminde, suyun temizliğinde ve klorlanmasında,
yiyecek-içecek maddelerinin hazırlanmasında, depolanmasında ve
saklanmasında hijyen ve sağlık kurallarına uyulur,

(2) Açık büfelerde yiyeceklerin bozulmasını engelleyecek soğutucu ve
ısıtıcı gibi düzenlemeler bulunur,

(3) Müşteri sağlığını tehdit eden hastalıkların oluşmasını önleyecek
gerekli tedbirler alınır ve Restoranların temizlik ve bakımı düzenli
olarak yapılır,
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(4) Tuvalet, lavabo ve pisuarların devamlı olarak temiz tutulmasına özen
gösterilir, sıhhi tesisat devamlı olarak bakımlı tutulur ve bozulan
kısımlar derhal tamir edilir,

(5) Tuvaletlerde tuvalet kağıdı, kapaklı çöp sepeti, temizlik fırçası,
lavabolarda sıvı sabun ve kurutma kağıtları veya mekanik kurutma
cihazları bulunur,

(6) Restoranlar, doğal varlıklar, biyolojik çeşitlilik, sosyal, kültürel ve
tarihi değerler ile yöresel değerlerin koruma, kullanma dengeleri ve
turizm kaynaklarının sürdürülebilirliği gözetilerek işletilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Sınıflandırmada Asgari Standartlar

Asgari
Standartlar

7. Turizm İşletmesi Belgesi sahibi restoranların aşağıda sayılan özelliklerin
tümünü bulundurmaları halinde genel nitelikteki asgari standartları taşımış
kabul olunurlar.

(1) Tüm hacimlerin fonksiyonuna uygun malzeme kullanılarak uyum
içinde tefriş ve dekore edilerek, aydınlatılması,

(2) Giriş holü ve vestiyer olması (mevcutlarda konumuna ve imar hakkına
göre değerlendirme yapılır),

(3) İyi düzenlenmiş en az 40 kişilik kapalı yemek salonu olması Kapasite,
müşteri yerleşiminin rahat bir şekilde sağlanması koşuluyla, müşteriye
hizmet verilen alanların kişi başına en az 1.2 m² bölünmesiyle
hesaplanır. Ancak tarihi bir değere sahip bir eserin restorasyonu
yapılarak restorana dönüştürülecek binalarda veya bir tarihi eserde
faaliyette bulunan restoranlarda konumuna göre değerlendirme
yapılır.

(4) Kadın ve erkek için kapasiteye uygun ayrı antresi olan müşteri
tuvaletleri olması,

(5) Mutfak, müşteriye yemek hizmeti verilen salonun %40’ından küçük
olamaz. (Mevcutlarda konumuna göre değerlendirilir). Mutfak
bölümünde bulunması gereken hacimler ve yerler şunlardır:

(A) Servis hazırlık alanı,

(B) Yiyecek türlerine uygun paslanmaz çelik veya hijyenik
malzemeden yapılmış hazırlık yerleri,

(C) Yıkama bölümü ve servis takımları için kapasiteye yeterli
bulaşık makinesi,

(D) Malzeme deposu,

(E) Soğuk depo ve/veya buz dolapları,

(F) İhtiyaca uygun pişirme donanımı,

(G) Tabakları sıcak saklama teçhizatı,
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(H) Personele ait soyunma yerleri, dolap, lavabo, duş ve tuvalet ile
yemek yeme yerlerinin olması (mevcutlarda konumuna göre
değerlendirilir).
Ayrıca, tuvaletler gıda işleme alanlarından ayrı olmalı ve gıda
üretim yerlerine doğrudan açılmamalıdır.

(6) Servis yapılacak yiyecekleri soğuk tutma veya sıcak bekletme
fasilitelerinin olması,

(7) Sofra takımlarının, çatal, bıçak, kaşık, vb. paslanmaz çelik olması,

(8) Servis tabaklarının porselen ağırlıklı olması,

(9) Mutfak takımlarının paslanmaz çelik olması,

(10) Salon ve servis birimleri ayrı katlarda ise servis merdiveni veya
monşarj bulunması,

(11) İlk yardım, yangın ve iş güvenliği için gerekli önlemlerin alınması,

(12) Yeterli mekanik havalandırma ve ısıtma-soğutma sistemi olması,

(13) Servis mahalleri ile bağlantılı ayrı servis girişi bulunması
(mevcutlarda konumuna göre değerlendirilir).

(14) Restoran kapasitesinin %30’u oranında zemini asfalt veya beton
otopark olması (mevcutlarda konumuna göre değerlendirilir. Ancak
Lefkoşa ve Mağusa sur içinde zorunlu değildir),

(15) Sıcak ve soğuk su sisteminin olması,

(16) Birliğe sunulmuş menü, yemek reçetesi ve fiyat listesi bulunması,

(17) Çöp bekletme odası veya kapasiteye yeterli konteyner
bulundurulması,

(18) Restoranlarda müzik yayını ve/veya canlı yemek müziği, çevreyi ve
müşterisini rahatsız etmeksizin ilgili yasa ve tüzüklerdeki kurallara
uyulması kaydıyla yapılması.

BEŞİNCİ KISIM
Kontrol ve Denetim

Kontrol ve
Denetim

8. (1) Bu Tüzüğün restoran işletmecileri tarafından aynen uygulanıp
uygulanmadığını, ilgili Daire Müdürü’nün yetkili kılacağı iki personel
ile RES-BİR Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği bir temsilcisinden
oluşan Denetim Komisyonu denetler,

(2) Restoranın işletmecisi, yöneticisi veya personeli, gözetim ve denetim
sırasında kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri sağlamak, restoranı
gezdirmek ve her türlü kolaylığı göstermek zorundadırlar,

(3) Bu maddenin (1). fıkrası uyarınca oluşturulan denetim komisyonu her
restoranı belirli sürelerde denetler ve Yasa’ya veya bu Tüzüğe aykırı
herhangi bir durum veya hareket tespit etmesi halinde gerekli
işlemlerin yapılması amacıyla durumu Bakanlığa rapor eder.
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(4) Bakanlık (3)’üncü fıkra uyarınca sunulan rapor çerçevesinde,
işletmeye yazılı bir bildirimde bulunarak, bildirimde belirtilen ve bir
aydan kısa olmayan bir süre içinde kusurlarını düzeltmesini ister.
İşletmeci, saptanan süre içinde kusurunu düzeltmezse, Bakanlık
restoranın Turizm İşletmesi Belgesini iptal eder.

51/1995
33/2001
2/2003
9/2006

40/2007
14/2008
2/2009

91/2009

(5) Bakanlık, (3)’üncü fıkra uyarınca sunulan raporda konunun sağlıkla
ilgili olması durumunda ilgili Belediye’den Belediyeler Yasası
uyarınca restoranın sağlık açısından gereken gözetim ve denetiminin
yapılmasını ve denetim sonucunda kapatma cezası verilmesini ister.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Yürütme
Yetkisi

9. Bu Tüzük, turizm işleri ile görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Giriş 10. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.


