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. GenÇlik ve Spor İl Müdürlüğünün 07 .oI.2022 tar|h ve 1664256 sayıIl ,,Tüsis Talebi,, konuluevrak iÇeriğinde Yer alan ilÇemiz_Hİzar mah. 328 Ada ve l parselde ı.ay,tı, Lş,n.a.Ju uuİun- ıız ,,alana süiP 2 kath binanın belediyemize 5 (beş) yıllığına u"aeısı, tuı,risı tç;;nİ ;;;;;; ;rtıştılerekkarar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Betediye Başkanı)

KA RAR

BelediYe Meclisimizin 02102/2022.taıihinde, Çarşamba giinü, saat l3:30,da yapılan toplanıısında,toplantı gündeminin l' inci maddesi geregince gOrujtlİmesi neticİsinde;

. 5393.sayılı Belediye K:lrn:l9n.l8/e maddesi gereğince: "Taşınmaz mal alımına, satımına,takasına, tahsjs.ine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya Ühri!ıi bi. tuş,r.azın kamu nir..İİİa" iı,,lyuçduYulmaması hAlinde tahsisin kaldırılmaİına; tıç yıldan fazla kİralanmasın" * ,ıır".İ "r. İ,İ, g.çr"."ı.kaYdıYla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek." belediye meclisİnln gtırlrl.İi 
"rurnouyer almaktadır.

. Bu sebeple Gençlik ve Spor İı vııdıırıtıgünce l0.02.202l tarih ve E.97230 395-756.0|-l255g7saYılı "Tahsis Protokolü" konulu yazısı geregiıİce ilçemiz Hazar Mah. 328 aau ," 
-ı- 

pu.."İo" ruy,tı,ta§ınmazda bulunan l32 m2 alana sahip 2 kallı binanın, belediyemize l (bir) yıılıgına 'ueaeÜz taııslsl
YaPılmıŞ ve iYidere Belediye Meclisimiİin 03,03.202l tuİıı,, ," l o .ay,ı, ı,aran ier"!in". tuı,.i, protoı.oıtıimzalanmıştır.

, . . 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) fıkrasmda ..spor tesisleri yapmak, sağlıklıbireylerin yetişmesine katkı sağlamak ve sporu teşvik etmek belediyenin gö;ri"ri;;;;;j;;;iır"ıtua,..
Belediyemizce yürtitüIen sportif faaliyetierde kullanılmak üzere hizmet binasının kullanımınaihtiYaÇ duYulduğundan ve tahsis pİotokolünün süresinin ıo.oı.zozz taıihinde dolacak olmasi neoeniyle

P:d:ki: 4.i:. süresinin (5) yıI uzaılması için Gençıik ," sp*İİ #dü.İğ.;;,"ÖÖ;İrnr,rur,nu,
tüsis. ile ilgili Protokol YaPma^ve sozlesme imzalİma ile İlglıi dlger iş ,"" ;ı".ı"'rİ-vtı.u*"r tır.."Belediye Başkanı Saffet METE' ye 5393 sayıIı Belediye K"anununun 38.nci maddesinin (g.1 fıkrası
iypl: _y_.]!i verilmesine; iyidere i|çe. Belediye Meclisinin. sıra,rr eyı-vl.ıi, i"pİr"lİ.,",, ozŞUBAT 2022 ÇarŞamba günü sıat 13.30' de yapıüan toplantının l. Gündern maddesi işaretle yapılanoylama neticesinde Oybirliği ile kararlaştırıImıştİr.
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İYİdere Belediye Meclisince alınan 09.02.1993 tarih ve l993ll sayilı,,ZabıtaTalimnamesinin,, çokeski tarihlerde YaPılmış olmasr ve günilmüz gereksinimIeri karşıl'amaması *a"riyİ" yiıhıtiı,t.,
kaldırılması ve hazırlanan Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliginin gortışiılerek karaİ uı,r'.*,n, ,l.u
ederim.

Saffet METE @elediye Başkanı)

KA AR

BelediYe Meclisimizin 02/02/2022 
_ 
tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30'da yapılan toplantısında,

toplanh gündeminin 2' nci maddesi gereğince görüşülmesi neticJsinde;
ıyidere Belediye Başkanlığınca hazırlanan Belediye Emir ve yasaklar yönetmeliğinin:

T.c.
iYİDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞl

BELEDIYE EMiR VE YASAKLAR YÖNETMELlĞi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayaıak ve Tanlmlaı

AMAÇ
Mıddc ı:

Bu. Yğnctmelik; kanürn, 
_ 
nizam Yo iIgili diğğr .mevzuatın, Belcdiyelerc },iıklodiği görevlerin yçrine gçtiri1mesi kapsamında;Bclediyc tarafındaıı Beıdenin düzeni, es€nliği, huzur, sağlık ve temizliği-ilç nizim 

-ve 
irı;".rnirr,. *gİ-r*,,-beıae nalkının

YaŞam .İalitesinin aitınlması çerçevesinde, genel çevri, traiik v.b. haııalli mEteret ,lr;ikt"kftİr;#-İİe ticaıetlngcliŞtirilmcsinin_uyum iÇcrisind€ }'üriıtü|mesi ve seıidiyc hizmetterinin, mevzuata uygun ve sağlıklı bir biçimdc dcvaml için;kanunlafln ve ilgili diğcr mevzuattn, 
P:l."9]y":" vc;diği yetki çerçevesinde; njJoiy" emİ. ," y*uİıurn,n- ronrır*,,

uygulanması ve uymay.nlar hakkında gerek|i idari yapnrımların yerini gitirilmesi amacı ıi atenıen-çiir.
KAP§AM
Mıdde 2:
Bu yönetmelik Belediyc sınırlan vc müçavir alan içerisindeki bütün beldc halkınt, Betde halkma hizrıct veren büton Belediyebirimlerini, Beldc halklna himtet sunan.ve Betediyenİn ruhsatına tabi o|arak çalışan ttım işyeıleri ile Beledİye.,n,,İ4l" .ı"ari.alanlaıı içerisindeki; gerçek vc ritze! kişiler ile kamu vc Özel, buton kurum ve kuruluş|an'rapsaı.
HUKUKİ DAYANAK
Maddc 3:
Bu yönctmelik;5393 sayılı Belcdiye Kanununun 15. maddtsi. 18. Maddesinin m bendi ile 5l. maddesi, 5326 sayülı Kabahatler
Kanunu'nun 32. maddesi, l608 sayılı Umuru Belediye MOteaJlik Ahkamı cezaiye Hakkında l6 Nisan ı340 tarih ve 486 numaralı
Kanun'un bazı maddele.ini muadil kanun, t593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 266. madd9sinç,4729 §aytl! lşyeriAçma vc
ÇalıŞma Ruhsatlaİına tliŞkin Yönetrnelik ve Belediyeler ile ilgili diğğr mevzuat hükliİnlerine oayanıarat tıaarianıniitır.TANIMLAR
Madde 4:

Belcdiye: lyiderc Beleiiyesini
Meclis: İyidcre Belediye Meclisini
Encümcn: lyidcre Belçdiye EnçOncni
Başkanlık: lyidere Belediye Başkanl|ğlnl
Bşkan: lyiderc Belcdiye Başkanını
Amiılik: lyidere Bclediyesi Zabıta Amirtiğini
lş Yeri: Bu Yönetrnelikıe adl 8eçen ve geçmeycn işyer|eri ite gerçek vc ttlze| kişileri. ifade eder. I

d^ 4x



(02.02,2022 tarih vo 2022/10 §ey|h meclis Kİrı.ln|n ikinci §ahifesidir.)

İKİNCi BÖLÜM
HUZUR VE SÜKÜN İLE İLGiLi EMİR VE YA§AKLAR
lllıdde 5: Aşğıdaki fii| vc haİeketleri yapmak yasalitır;
l ) Her ne Surene olursa olsun meskün mahal içerisinde açık veya kapaIt alarttaİda halkın huzur v9 sükonunu bozacak, çevreyeveya apartmaıda komşulaİına rahatsızl* vcrecek şekilde fiil vi hareketlerde bulunmak
2) Her ne su'e$e oıursa oısun kamu mallaI]n a zarar vcrrnelç (zarafln tespiti ve tazmini işlemleri alrıca Belediye Encümeninccyürütiilür.)
3)lvinde ve bahÇesinde itgili mevzuatına aykır! olaIak ha}ryan besleyerek çevrenin huzur ve süktnunu bozucu, sağlığını tehditedici davıanıEa bulunmat ve komşusunu raİıatsız çtrnek,
4) Her trc suretle olur§a olsun Relediyc sınırlan içcrisinde başıboş halıan gezdirmek ve otlatrnak
)) btraİı krrlctccek vcya kötu koku neşredeççk mal, malzeme vb. sermet<, Jokrnek, kurutma( atmalq açıkta t§ımalq
6) Heİ türlü ulaŞlrma ve nakil sı.astnda çadde, sokak, kaldırım ve yo|lan kir|etmei veya trı,.ip 

"t 
riı,. kr.]J,|i"myut ,ı. iı"

Çay taŞıması sıraslnda alaÇ sahiplcrinçe gereken önlemleri almamai ve taşıma sırasındi *"",n tıs t"rru i*ou çe'irnemet, uuyerlcri kirlctmtk veya zaıar vcrmelq
?) Cadde ve sokaklara belediyece belirlenen mahalle güzcrgeh gihleri dlşlnda çöp blraknalq öltl olarak imal edilmiş çöpkap|anna uygun olmayan çöpIeri atmak (cam.böıumu;e c;\ k-ağıt böıü;u;; hİ,,, J;;[İüı,İ."r"'ö^İ,ı,".',jrİİ'İ,,tbölumüno. evsel atık vc diğcr çöp Ye süprtıntü kapsamına giren m-adoeıer ıaıici ço-pıeiin atllma§ı vb.)
8) Ticarethane vğ meskenlerin, bulvaı, cadde ve sokağa bakan cepheIerine şehrin manzar^,n, boruJuk, ruzgar, dalbe ve sa..ıntıvb, nedenlcrden dolaY düŞebilecek veya yayalaı ile Ğç güvenliğini tehlik;ye duşu.ecek olan uydu anteni, klima cihazı, çiçeksaksılan ve ağır ci§imlerin monıe edilmesi ya da konuImİı,
7) Ticari amaÇla veya konut olaftk kullanılan binalarln çadde vğ sokağa bakan cephelerini ve kaldtrıml sabah saat 08:00, densonrd vc akşam saat ı9;00'den önce yrkamak,
8) Yol v.c caddelerdcki kanalizasyon ve baca.m€nfezlerini hkamak veya kötü koku neşreden maddelğr atmak veya dökmek,
?l l__1anaüİznsl9.n. vg kanal temiztiği için,izinsiz bacs açmaIq kana! ve İanaı bagtaıısı yap.* 

"- ," ,J gi]r"İİçİİ',"ı,ıit"y"
düşllrecek şckildc kazılan yeri açık bırakma!,
t0) Binalaİın.Çah suları ile vsrsa bahÇe v€ bina altındaki yeraltı (drenaj) sulaIünın gidcrlerini kanalizasyon şebek€lorine bağlamak,yağmur suyu borulaıını tabana kadaı indirmemelq
l l ). Ö.zel olarak ÇalıŞan tüm vidanjörlerin merkezi antma tesisi dışında kanala herhangi bi. noktadan döküm yapmaları,(Belediyemiz tarafından uygun görü|en yerler haİiç)
l2) lzinsiz oıarak ka-rnu kurumlaİı dahit.rüm yapı|arın vc binalann yer altl ve yer üstu geçitlerin. Egitim ve öğetim Kurumlannınve he' tüİlü ibadel yerlerinin alt geçitl€rin },ilzeylcrini, duva.rlannı, 

-.uda" 
," ,otukıa!,,-t Öt alı"i,Ğı."rt.ouıy"i-ni, o,ouu,duraklarını yağlı boy4 katnn v§. kaıalamalq yazı yazınak, yakrnaİ, şekil çizmek, kırmak ve kiıletmek,

13) Şehil iÇerisindğ ei arabası. at arabası, kamyon, kamyonİt, çuvaİ vs. iıe huraaİagıt vt. şeyıerİ mpÜaı ve aepo etmelq §ğ}yalhurdaçılık yapmalq

|1l Y::l:1.1: or*':rini, 8raÇlaİlnt, eşyalaİınl temizterkcn kirli ve çamurlu sulaıını yollaİa ve kaldırıma akltmahı)).lŞYerlenn!n ve evlenn dlŞ Çevresine tente, Çuval, bez, g0neşlik ve benzerlerini, evIerin balkonlarına dışaııdaı İözukecek
şekilde _çamaşır, çaşa{, halı ve benzeri eşyalarl köto görün-Om aız edecek şekiide asmak ve silteiemet,
l6) cadde ve sokaklaİa boŞ aısalara umumun gelip geçmesine mahsus olan pasaj, kapalı çaışıların gir§ yerleri iIe koridorlaIlnavctahçel€rine_gelipgeçmeyizorlaşttracakşekildJmalzemekoymak,satmak,çopatmat<,kirietrned--
l7) Bü}tk !e küÇOk her türlü haYvan ölüle.ini her nerede oluna olsun açıkta'bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veyaumuma mahsus yetle.e gömmek
l8).Umumi ÇeŞmclerdcn; araÇlaıla veya hortuml4 inşaatla.a ve evlere su almak, bahçe sulamalq çeşmenin ğtrafınI kirletmelq her
çeşit cşya ve taş|t yık8nalq işga] etrnek.
l9) ÇevreYİ rahatslz edecek Şekilde ytlkek sesle bağırmak, klaison çalmalt, şehir içeıisinde izin almaksıztn ramazan davulu
Ça|mak durarak veya gezerck ses yttkseltici cihazla vcya cihazsız satıcılık yaprna]<.'22,o0, dan sonra u;rumaya nl-l oiu.uı,
hareketIerde bulunmalç
20) Her türIüspor sahalaİında v9 aÇık alanlafda çevre sak_intcrinin sağlüğul ve huzurunu olumsuz çtkileyecek fiillerde bulunmak,
Paik ve bahÇelerde her ıürlü eŞya, spo. aletleri, o1ııncak vb. malzemeİerİbozmalq kirlet."k, y".i;;;;yn;;u1, İjrİ""ç t -.*ye yaa yazrnak,
2l) Mezarlıklaid8 her ne Şekilde olur§a olsun ziyaıctçilcrin huzurunu boarıak vc mezarlıklara zarar vermek, kabirlerc ka§ısaygısız davranışlaıda bulunmalq

]?l YT,,. |*l",i]. püklaİda; çöp ve ahk matzemeleri çevreye gelişi güzel vaziyettt blrakmak.

ijl iT:rj""**_:e ::|:|']1.İ9a 
yaya 

5aldırımtaıınd4 açık atel, m;gal yakmak ve buralarda alkollü içki içmçk ve yatmak,
llt., Agaçlafl, lldanları, çıçekleri kopaİmalq kesmek, budamaİ ve zamt vermek.
25) a, Konut.böl8esinde ve yakın çevresinde, yaplm işlerindc kullanllan ve gürtlltü çlkaran aleı ve iş makineleri ile klşmevsiminde hafla iÇi 08.00, l7.00 saatleıi dıynd4.yaz mevsiminde hana iç: 08.o0 _ 20.oo saatıeri oışnda çaı,ş.u vJp.ul.b. Pazar gtinü, dini ve milli bayram günlerinde iie cv içi tadilat çalışmaiaıı da dahil olmrk ür;." üffi;;."i. "'

^_. 
c, clıaültüye duyarlı bölgclcrde (okul, hastane vb.) çalişma yapruk'zub,tn Mudu.lugunden alınacak 'ozel'izi" 

uupı,o,..26) Şehrin mç§k0n mahal içe.isinde ve Bclcdiyece yasaklaıan-saİıalan d6iilinde bulunİn p^"jİ;;, tş';;;k;;İ;;;:';, ,"aPa'tmanlann herhangi bir ycrinde ve baiçclerinde çevreye ra.hatsızlık verecek şekilde aş,r,a Üİaİİİİ,"y- İjp"İ rİ. *.iıhayvanlann, kümes hayvanlaıının, güvclcin vb. t-uşiaıın 6eslenmeşine mahsus yerler yupmat yu au trıunou.mal.
27) Konut iÇÇrisindğ vc konut bahÇesinde beslcnen aşılı,_tasmalı vc kayıılı olan cvcil hurr-laı.ın ıi.;y"nlıoı,, ,. ruoıtuyönünden çcvre sakinlerini rahatsz etm.mesi için gerekli tedbirlcri almayaıak çevreyc rahatsızlık virmek,
28) Hayvan pazarı d§ında hayvaı alım ve saımı yİpmak.
29) Mesk0ıı mahal içerisinde an besleme|q aııcılıİ yapmak.
30) AÇık alanlaIda bulunan ve kamunun kultanımına İunulan bank vt benzerlğrini oturma maksadt dışında kullanmak.3l) Belediye zabıta mÇmurlanna vazifelerini yaptlkları esnada kalşl gelmek, görevlerini engetleyecek şekilde mttdahil olmak,zorluk çıkarmak, yanlış bilgi veımek ve asıtsız ihbaılaıda bulunmaİ<. 

-
32) Açıkta çevreye vc insanlara zaıar verecek şekildc hcr ttırlü eşya taştmak.
33) APartmanda oturanlann vc muhit sakinleıinin huzur vc istiraİİatinİbozacak şekilde bagırmaIq nara atmak, şaıkı söylcmek
Tl3"1_1İ1ll.*ıl j 'plIv,.vb. 

Şeylerijiiksek sesle çalaıak çevreye rahatstzhk vermek daİbeli elektrikti alctler kuttanma}q evlçenslnoe xullanılan mekanik spor a|etleri ile mesken sakinlerine rahatslzlık vermek. (2559 sayılı polis vazife ve salahiYeİkanununun 14 maddesi goreği gece 24.00 sonra mc§ken içinde veya düşında yapİİ- t İİ,uİij hİıİ,u- p"İf,ol .""İİİİ.l

Aa



(02.02.2022 ıirih v.2022ll0 §ı}rh lDlcli! KırınİıD oçOnc0 §ıhifcsidi.)

34) tş ycrleri önünde sattş ve davet amacı ite çtğırtkarıl|k yapmak.
35) Düğtın salon|aİı, meyhane, iÇkili lokant4'bar.ve disı<ote'k gibi canll muzik yayınl yaptIan benzeri iş yerlerinin faaliyetlerindendolayı yasalarla belü|cnen gurülru düzeyini aşaıat çevreye rah"a§,zl,t ,".mel<'.'
JoJ lŞYerlcnnın öniine hoParlör vc ses Yukse]tici cihazIal koyaıak ççvrcyi rahatsu edğcek şekildç ses ve müzik yayını yapmak.
:]l i,:g::j:^,,"P!1._1rı!ı,m amTJı dahj olsa izinsiz olalk deİgi, gİ,ete'vt şeylerin suıışını yapmak.
Jğ,, llgıll loaieden lzn alınmadan cadde, Yol, sokak, paık ve büçe vb. yerlerde halİın araısuİiıaİına resi4 film, fotoğrafvs.
çekmek.
39) Turist olarak Şehıe geten yabancılal4 itgili kurumlaİdan tercümanlık bclgesi olmadan vc turistlerin nzası dışında zorlatercumanlık yapmaya çalışmak, h8nutçuluk yapmak,
40) Binalann onak kullanım alantaflnı kat matjk|erinin izni olmadan işgal etmek veya kuI|anmak,4l) Umumi alanlarda ki anlt ve eserlere zarar vermek, kirletmek,
42) BğlÇdi}e ta'afından konulmuŞ Şchir mobilyalaıını, sokak lcvlıaIarını, aydınlatma larnbalannt, kapı numa.ralannı, duraktabelalannı ve ÇeŞme mustuklaıını kırmd boznalq kirtetmck ve yeı.rinİİİciştır."İdİ;İ ffi; j;;;;; ,İ'ğ,eçıe.inikrmalq bozmak ve ıahrip etmek
43) BelÇdiYenin bakım ve sorumluluğunda olan, karnunun yaıaılandığ ve gelip geçtiği yol kenarlaı, yeşiI alantar vb. yerlerde
Çimcnlerc vc ÇiÇğklerÇ basmak, yük vemalzeme. koymak, İmler tı.".ln" ar'uj iaır "t."i, 

top oynur&,'uguçüu.u fij-ı,.u ı,e. n"suretle olursa olsun zaiar vermek, ağaçlaıı ve.fidaniaıı kesmek ve buoamaı<. İlçer ı.opar."ı., 
"eaçİ;" İff;r;ı,İyr; u"gı..ukağaç]aıa ilan yap§hrmalq §aItncak kurmak, çivi çakmak, isirn y-rnaÇ şetİİ çizmelq İahrip eım-ek.44)Yol, mcYdan, köPrü gibi umuma mahsuJ yerİer ilc han, pas4i giul uİİumi'uinaıann giriş, koriJor ve merdivenlerini işgal

45) BüÇelerden saikan ağaÇ dalIarının yot.veya}aya gççişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasIna meydan vermek.
46) KaPı, !Çncere, duvai, saÇak gibi dışandan görüienleİlİri kp;t.at ıçın, İente oıarit ıı^,r, çruuı, u"'. ,s. giti'gorırnu9*i
çirkin şeyleİi asmalq takmak.
47) BoŞ_a§aların veya evlcrin sokak ve meydanlara bakan ccphelerini tahta perdç vcya duvaİ iığ kapatıp muhafaza alhnaa!mamak, bu yerlere çöp vb, malzemelerin itılmasına maha| vermek-
48) Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollaıda kazı yapmak, izinli düi olsa kazı esnasnda cadde, sokak ve kamuya aitalanlaıı kirletmek.
49) Dokkanlailn Öniıne: tezgeh, stan! §andalye vb. şeyleri koymak ve buralaıda ofurm4q buralann önüne sigara iarıariti atmak50) AİaÇ park Çıİnek iÇin yer ayırma amaçlı ,eya araç pa* ejiımesinl onıemer_arnac,yıa yollaİa ve kaldınmlaraj baba direğidikmek zincir çekmt( çiçcklik, dub4 ıeklAmlevhası ve bcnzeri şcvle. kovma*.
5l) BelediYe tarafindan, kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmın, ,eya'tamam,nı başkasına kiralama]g devretmek vğ amacıdışında kullanmak.
52) Ruhsatll otoparklaİ dlŞlnda paİk eden araçtaİdan.ucret a|mak ve değnekçilik yapmalq otopalkln araç ile dolu olmasl nedeniyleişletsnccisi.taıallndanotopaıkçcvrçsineişgalesebcbiyctverecekşel<ila"eara||aıİİnlrrneli,'
53) Pasaj, iŞ merkezi, ÇarŞı vb. yertcrde açilacat olan hcr ıurlü iş yerinaen uu libi yerlerin koridorıann4 onak kullanlmalanlann4 cadde ve sokaklara koku vc duman yaymak,
54) Kapalı veya açık Pazaı yerinde işgal haıcı 6dİmemelq
55) Kamunun ya.aİlandığı alanda fal bakmalq dilek, kısmct çekiliş yapmak,
56) Bclediyeden izin alnmadan bina ve işyerlerinin ön,ne h;keiıiz'tıaretçisiz tente, sipğrlik vb, yapmak.
57) K8muya açık cadde, sokak, bulvaf ve kaıdırımlaİda patcn ile kaymak,
58) T'afiğe kapalı alanlaİa her tlirlü motorlu taşıt ile girmelq yaya kaldırımlarına motorıu taşlt veya bisiklet ile çıkmak ve intikaletrnek
59) Şehir içinde b0}ükbaş ve kliçUkbaş ha}.van beslemelq ağıl ve üır yapmalq yine şchir içinde bulunan ev ve apaıtmanlafınbüÇelcrinde.vcYa faıklı Yer|crde Çcvreyi rahasız edccck şeİilde kur., İu!rİnİaı, il" .vciİ hayvaı|arın bcslennİ.rin" ."ır*yerler yapmak.
60) BelediYecc konuŞlandırılan güvenlik kameralaıının görtlş açısmı değiştiımek, konuşlu bulunduğu yeri değiştirmek vtya görüşaçısınl kapatacak ey|enı]erde buIunmaİ.
6.D BelediY€ iŞ ve iŞlemleri ile itgili ÇeŞit!i ilçtişim aıaçlan veya kamunun hizmetine sunulan ya5al yollaıla{Dilekçe, Cimer,Whatsapp i|etişim hanı vb.) asılsız ihbaı|arda tulrn.aİ. ta.uy, gerersiz meJgul eımer.
62) Btlediyeçğ betirIenen mangal alanlan dışında (plaj, yeşil aianı"-, ,.ri." a'i,, ,u.1 .-gal yakma.k.
63) Mcskotı mahal iÇirıdc, Yetkili makamlaıdan lzln aıınmaoan taıut, güvercin ve tavşaı gibi ha}ryan beslemek bu mak'atla özelha},van baİlnağt yapmak vğya konut müştemilatının bir bötümünü ru.-", y" au uı," oiu."i lrıı-rut y^uıı,i,- 

- - "'-
64) Meskon mahal iÇerisinde dtızenlencn.eğlence organizasyonlaLno" toğİİ, .ulıup, ,"s tabanca§ı vb. üdnle. atmak65).BclediYc Meclisi, BelcdiYe Encümcni, Belediye-Başkanı ve Müıki ld; Arnİri ;akam,n.u 

""yu 
ııgıİ tr.ıİ61"İ-tu toıuıarıaiigili alınan kararlaı, tembih ve yasaklar itc çıkanİlan cmirlerc uvmamak.

üçüNcü BöLüM
ILAN REKLAM Ve TABELA İLE İLGlLi EMİR VE YASAKLAR
Madde 6: Aşağldaki fiil ve haİeketIeri yapmak yasaktlr;
D.BelcdiYedcn izin almadan hcrhangi bir şekild; siırcli ya da süresiz taııtım amaçlı stant kurmak, izinsiz ticari anket yapma_k,
2) Fuai alant, Pailq meydan cadde, sokak ve benzeri umuma mahsus yeıIerd; ilJıy";;;;;;;iı;j;;;;;;d;;;i,;',"y"

talxtüm faaliyeti yapmak yada gösteıilen yerler dlşında faaliyct göstermek,
3) Belediye sınırlaıı dahilinde motorlu. motorsuz taşılaıın tizer-hde, dokkanların önlerinde Belediyedcn izin almadan hoparlörkoymak sureıiylc ilan ve rek|am yapmatq
4) Rekıam ve ıabela ölçil|erini ve ölçu değişikIikterini biIdirmemek yalan ve gerçege aykırı beyaıda buIunmak,
5) TiefuvaIlaiın tızerine, her ÇeŞit iŞaret |evhası ve reklam paıolan aİı<-.ı., ş!"rİcrİ a,ş c"pı,"rlro" trırn- ,"Üam levhaıaıınıcadde vc sokaİlaıa dikey vaziyetlc ıaİmak ve uzatmak.

9l Pl§P':ll::l,t _r_"|1"",dg:y. P+- ":phelerine; 
çivi, çengel ve bcnzeri şeyler çakarak, ürün teşhir etmek./' lzln almaoan Şehlr tcensinde il8n dağıtrnak, r€klam yapmak ve tabeIa asmak, ilan, rİklam ve tabela yönetıneliği hltkgmlerineaykırı haıeket eımek.

AAx
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8) Tüm iŞye'lerinin, kurum ve müess9selerinin ticaİi ve tanltım ltvhalaflnı, her tiirlü ilan, reklam uısurunu b€lediyemizden izina!lnmadan asması. takmasl veya tesi5 eımesi,
9) Bel€dİYece belirli bir Çadde veva sokakta bulunan tüm işyerleri için belirlenen standaıt levha kuraina uyulmaması,l0) BelediYemizden izin allnmadan bç]ediy" 

"n,rıar, 
auliıİİra. İ"t-ıl, İJ'taİ,t,m a-açı,; tonser, organizasyon, etkinlikdüzenlemek

l l) Düklan ve binaların 5okağa baİan yüze}ine izinsiz ve ilgiIi birimden uygunluk görüşü altnmadan reklam panosu ıakmak.
:i!*l:ii: eİriı1'U y: manzarası iIe yaya geçişini enge|leyeĞk şekllJ. gö(.İik yup;,uk
lz) Beüedlyclenn rekIam panolaİını izinsiz kullanmak.
l3).Beledi}e Meclisi. BelÇdiYe Encumğni, Belediye Başkaııı ve Mülki i<laıe Amiri makamınca veya ilgili kurullarca bu konularlailgili a|tnan kaffIIaI, tembih ve yasaklaı ile çıkartİlan emir|ere uyr;"k.-- 

'

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TRAflK vE ToPLU TAŞIMA iLE iLGiLi EMiR vE YA§AKLAR
llladde 7: §ağıdaki fiil ve haleketleri yapmak yasaktır;
l ) BelediYece konuiinuŞ olan sokak ve irifik ıevhaıarınl kapı numaıası levhalan, traiik levhalan ve uyan yazılannı sökmek vetahrip etrnelç
2). KaıŞak ve sinyalizasyon lambalanıa 15 metre mesafede park yasağı ve aIaç çekim bölgelerini, kaldınmlaıı cadde vcsokaklan, meYdanlafl, YaYa geÇitlerini, otobüs ve minibüs durakıaı"İ,lngİİri part y"rıerini, engeIli rdmpalann önünü iıraç vemalzeme ve eşya vb. gibi şeylerle işgal etmek
3) AJaç paJk etmek için yer ayrma amaçlı veya araç paık ediimesini önlemek amacıyla yollaıa ve kaldırınılara zincir çekmek,çiçeklik v.b. şeylcr koymak ya da herhangi biİ maksaİ ile fiziki engel oİrşt .rnul,,
4) 

.Belediyğ sını'lan iÇerisinde Şehir içi toplu taşıma üacü lıe yettiji uiiiriiiice ı.çndisine tahsis edilmiş durak haricinde indirmeve bindjrme yapmak, gereksiz yere bekteme yapmak, park etme(
5) Toplu taşma aİaçlaıı ile ilgiIi kuıullarca tayin ve ıispit ediüen'güzergdhlann dışına çıkmak, taşıma yapmak,6) Tespit edilentölgel€re veya bu alanlar dışındaki yeriere agn viruuıi iiili.."i u"ya pu.t et."k. ' ' '---'
7) Izin verilen alanlai dıŞında- Şehirlerarası ve il içi çaIışan tğlu ıaş,.u a.uçİar, ı*unnoan oto garaj vedurak haricinde)olcuindirmek ve yolcu bindirmek,
8) Toplu taşma araçlarııda ücret tarifesi bulundurmamak veya belirlenen taifeye uymamak,
9) Şehir içi toplu ı€şıma araçlarında aya.lıa yolcu almak,
l0) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi tehlik€li madde taşıyan ve ıakleden araçlaı_ilc meskün mahal|erde, sokak aİalarnda vğyahalkln yoğun buIunduğu alanIarda uzun sureli bekteme yapmak veya parı. et'rrıeÇll) Tralik aklŞına eiıgcl olacak, halkı rüatsız edecek ve jeu.eye zaru?r..İ".ı. ş"ı.ıa" yu.leme, taşıma ve boşaltrna yapmakamacıyla paık yapmak" işlem bittikten sonra çevreyi temiİ bıraİmamalq
12) AraÇ !ai.kı iÇin Çizilen Çizgi|ere, levhalara vb. İşaıet|ere uymamak, betirlenen şekiller dıştnda aıaç paık etmek,13) Trafiğe kapalt çadde ve sokaklaıa motorlu taşıtİar ile girme(
l4) ToPlu taŞıt aiaÇlanıa hacmi sebebi.ile yolculan rahatİız edecek, giriş çıkışları güçleştirecek eşyalaıla ve başkalarını rahatszedec€k kir|i vğ koku neşredici elbiselerle gİrmek.
l5) BeIediyece izin vefilen.yer|er düşında hayvanlafln çekiği arabalar ile trange çıkmak,lö ) l oplu taŞ|ma iıİaÇlannda }tksek sesle baş^kalannı rahatslz edecek şekilde ionuşmak. şafkl söylemek ve itişip kaktşaİak
ŞakalaŞmak. alkollü iÇki iÇmelq Yer ay|rmak fazla yer işgal etmel<. kolİul<lan yatrnaı<, zarar vermelq ayak drjri"ı.lJayakkabılannl çıkarmak.
17) Belediyeye ait ücrete tabi terminal ve minibüs duraklarından otobüs, minibüs ve diğer araçlaİ çlklş ücreti ödemeden çıkışyapmak.
l8) BelediYenin sorumluluğunda bulunan Yolların ve t.€fuvaılann aıaçlaI ta.afindan zaraıa uğratılması veya alaçların ıamirattesnaşlnda" yoIlan ve tretuvaİ|aIı tahrip edecek veya kirleteÇek fiillerd; buıu;k.
lY) BlsIklet veYa motosiklet ile girilmesinin belediyece yasak olduğu belirlenen caddç ve sokaklara girmek, trafiğe kapalı caddeve sokaklaıa araç ile girmek.
20) Toplu taŞtma araÇlafınuı kapl ve penc€relerinden tehlikeli olacak şekilde baş ve kol çıkarmak, bu araçlann flen, zil, kampanavs, glbi iÇ tesisatl ve ıertibahnı karıştırmak ve bu araçlara hareket t aıiİıae veya İuraı.aİ;;İrğ, ;;İi"n-İr'r"yu u.a-
2l)Top|u ı§lma araçlannda yangln tüpii ve ilk yaİdım dolabı butundurmamak.
22) Ticari taksi|erde raksimeıie bulundumamak, bozuk taksimetıe ile çalışmak, şehir dahilinde istenilen yere gitınemek, i.azla
1T:'^"|r* c*.dYÇ..i gece tarifesi uygu|amalq kısa mesafe yolcu seçmeİ ve pazar!ılc etmel<,lJ) Araç ile seyir halinde iken yayalar üzerine su ve çamur stçratmah korkutucu ve şaşınacak şekilde araç kullanmak,24) Şehir iÇinde kaldlnm ve kamu mülkll üzerinde,_Beıediyece tespit ve ıJsİs eaiıen yerıer d§i;;h;. tü;d;;pi1 

"t."t.25) BelediYenin ilgili birimlerinin toDlu taşıma araçıarı, seruis minİuus"rİ, olİ.rş ,. taksilerle ilgiIi aldığı kamrlaıa uymamak.26) Şehir İÇinde insanlaıı panikleten, korkutu, ,. ,uı,us,. 
"aan, 

yti-ır"-tİaİ İ,l*- ı".a ça|mak araçlüa ses seviyesini
1dkselten egzoz ıalıırmak. gürültu çıkaımak. çevreye rahaısızlılİve;;k. ' -
27) Belediye otobüs,minibüs. taİsi duraklaİını işgaieımek ve araç park eıınek.
28) Terminal, garaj, minibüs, taksi vb. duraklaıİİ çıgılkanlık yapmak-
29) Belirlenen saatIer dışınd4 İlçe TrafikKomisyoni taıarınoan ieşit edi,en bölgelere, ağır va§ıtala.la girmek.
30) B.€lediYe tarafmdan tahsis edilen garaj ve otoparklar haricind". Jaıur. kuryon ,. ttr park etmek veya trafiği ve yaya geçişiniengelleyecek şekilde paİk etmek
3l) Şehiı içihaftiyat taşıyan aıaçlaı ile Belediyeden izin almadan nakliye yapmak.
32) Toplu taşım araçlarının, kufullarca tayin_ vj tespit edilen gUzergal,İuİ,, İ,İ.u ç,t*ul,, taşıma yapmak,J3).Beledi}emiz Encumenince, AraÇ Pari Yeri olaraı< lşıeılııİet ııİ",. l'ı,"ı" JJiı.n *aa. ,"'rokuiıİ. il"İç,ı. ,e Kapalı pazal
1erialanıidaki, Park Yerleri ile ilgili kurallart ihIaI etmeİ ve Afaç Park Yeri İorumIuların,n ,yn1.,ı*nu .iuy"ı .t..,İ'"İ,34) Belediyece tahsis edilen yük indirme - bindirme yerleıinde ıb a"tlt*i."a", r"rh durarak }ilk indirme _ bindirme işIemiyapmak.
35) Paık Yelleri olaraİ belirlenen alanlar veya bu atanlaı dışında ikinci sıra paık etınek suretiyle yolu daıaltmak, geçişleriengeIlemek
36) BelediYe ekiPlerince YaPılan ÇalıŞma sahası içine (kaldınm, yol, asfal! su ve kanalizasyon çalışması vb.) özel alaçla girmek,

ü^ Ay
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,.;r:Jlj."*._k"* r'.lşmalaİl.eİgclleyÇcek her türlü faaliyette bulunmak, yapılan çalışmaya zarar vğrmek,
jj] *TY,":yl ör"l ,topaİk 8.iriş vc.çıkrşlanna aıaç paık ederek araç giriş ve çıkışlanna enge| olmak,
Jö) İJelediyemizce veya ilgili kurumlaıca yetkilendirilmemiş kişilerce korsan taşımacılık yğmak,
39) Toplu taşıma vc ticaİi taksi aİaçlarırıa Araç takip sistemi tak;amak
40) Toplu t§tma ve ticari taksi ataÇlanna ön ve aİaç içerisini kamusal fayda sağlayacak görtlntü açısıyla kamera takmamak, takıllkameraYı aÇmamak, l aYlık süre kadaı ve.i depolayıcı harddisk kullanınamak, ğoruntuıeı payıaşmaı< veya geneı Jl.ai kurallandışında kullanmalq faal halde bulundurmamak,
4 l ) Belcdiyemizin bilgisi vcya ka.aİı olnadan ticaİi otobos araçlannı devir ctmek,
42) Ticaii otob0s vcYa taki iŞletici|eri v€ya şoförlcrincc vatandaşlaıa öIçülü ve saygılı davranmamalq kabaca konuşmak,yolculan ra}ıatsız edici davranışlaıda bulunmak,
43) Ticari otobüs veya taksi iŞteticileri veya şoförlerinÇe tanıtlcl kimlik kanı takmamak, k|lık-kıyafet, saç, sakal ve genelgörtınümü mçslck adabına uygun olmamak, b_elediyece şekil ve şanlan belirlenen kıyjetlcı giyme-eıq " --'_" - '--
44) Bclcdiyece belirlenen fiyat ve zaman tarifcsine uymama!,
45) Özcl Halk otobüs|erince araÇ iÇcrisindc_ bulunması zorunlu tv ek aııını çaltşür vaziycftc butundurmamalq bc|ediyeceyaJlnlanması talep edilen ilan ve göriıntü},tı yayınlamaınak
46) Belediyece yayınlanan özeI halk otobüsü yönetmeliği ile T Plaka Ticaİi Taksi Yönetmeliğindç b€lirtilen hukttrnle!ğuymamalq
47) Yeşil_alaıIaıa, parklara, motorlu veya motorsuz araçlarla girmelq paık etmek zaıar vermek
48) Belediye çalışmalanna engel olacak şekilde aıaç iIe girıneİ, aıaç'paık etmelq enge||emeye İalışmak49) Trafiği düzenlemck veya vatandaşlan uyarmak amaciyla konuıan'§aıet, levrıa ğa taueiaıann |eive yonünü değiştirmek,
tahrip etmek,
50) BelcdiYe öntlnde veYa diğer kamusal alanlaıda Rosmi aıaç paık yeri olarak ayrılan alan|aIa özel araç paJk ctmek5l ) Aİaç paİk yeri olarak ayntmayan her tltrl0 d-" ar"ç pari itr"ı,,
52) Kamunu! kulIanımnda bulunan yol kenaılanna ot, oİun, kömiir vb. malzemğ yığnak,

::l İIl İ:YlT. l'_"_r: 
etm€mck, it§ip kak§mak, öne geçmck, biniş ve inişleri güçleştirmek fiil ve haİeketlcrde bulunmak,)'ı' Yol lle kaldırlm aii§ına motorlu aiaÇlann Çıkarılması amacıyla demir veya bcton malzeme ile rampa oluşturulması,

55) Yangln musluklart bulunan yerterde yangın musluklaıına zaıar vermek, Üzerini kapat.uı., ,a161. "J-"i'üı-,i"ur, u..rın"veya ön{lne a.raç paIk etnelq itfaiye ve aİazöz araçlannın su a|masını engeIleyici malzime koymak,
56) Alt geçit, ust geçit, direk, baı* vb. veya kamuyaait diğer alanlan yiı yazmak, toyamak, karaiamak gibi.
S7).BeJediYc Meclisi, Belcdiyc Encümeni, Belediye Başkanı ve Mülki'idaı; Amiri makam,nca ,eya iıgiİi-İr.uIlarca bu konularlail8iIi allnan k8ıarlaİ, ternbih ve yasaklaı i!e çıkaıtilan cmirıere uymamak.

BEşİNcİ BÖLüM
İMAR vE ŞEHİRCİLİK İLE İLGiLı EMıR vE YASAKLAR
Mıddc 8: Aşağıdaki fiil ve haıeketteri yapmak yasalııır;
l) lnŞaatlann görttnür alanıaİda ınnıtıcı.ve.uyancı levha asmamak veya bu Ievhalaı üzeıinde gerekli bilgileri bulundurmamak,2) Binalaıın tamamtnı veYa kör ccphe d6hiI hcrhaıgi bir cephesinin kısmen veya tamamen sıvasız, boyasız bırgimak, çevreninöze!!ik]erinÇ göre YaPtlar aiasında u}'ıım sağlamama( gtlzeİ gorünüm elde ctmİk aınacıyıa aeıeaıye Üecıis xaraıİ lı. b"ılrı.n.ışdış 

_cephe 
boya ve kaplamalan ile çannın malzemc ve renginJuyrnamak.

3) He'. tiır|ü_ bin4 apaltİnan vc iŞycriıden sokağ4 ışıklıga- ve komşu yan paİsellere teçavüz edecek şekilde baca ç*armak, çıkandumanla ve koku ilc raha§tzlık vcrmek
4).lnŞaatlaıda mal JıUİİİ"l".rı"'y"İ' oenetim firmasının kim olduğunu, inşaaün fenni ve teknik va§fınt, .uhsat tarihi gibibilgil€ri gösteren levha bulundurmamak,
5) Meydan, yol vc yaya kaldürımlarında he^r türlü tamira| hafriyatta gcrekli cmniyçı tedbirlerini almamd gerekli levha veişaıetItrini koymamalq inşaat alanının ct afina moloz düşmesinİ, toz-çıkmasını onleyici tcdbir almaınak toJtutrçu maİ.cme llekapatmamak

9) y.ay: ve a'ai trafiğini aksatacak biçimdemIllkiyet 51nlrı dlşlna taşarak merdiven veya kademeli girişler yapmak.
7) Mesken ve iŞYerlerinin dlŞ cephelerine takı|ması uygun göolen k'İimaların sulaıını ve b"ıı."" t"İı,"İrİlİ. İİ. !"n".r" ,l,ş,nukonan saksılaıın sulaımı açtğa akltmak.
8) _Binalafdan dlŞarıYa Çıkan soba borusq bac4 kanalizasyon, foşseptik ve her türlü sanayi sulaıının akıntı ve sıanıtsını
önlemoye yönelik tcdbirleri almarnak.
9) Cadde, sokak ve kaldırımlaı ile boş alanlaıı izin almadan, izin alınsa bile gerekli güveniik tedbirlerini almadaıı kömty, odun,eşya vb. malzemc dökmğk veya bekletmek.
l0) Koıutlaida bodrum ve cmsali verle.de kolaylıktayaııabilen şeyleri biriktirmelq koku yapıcı maddcleri depo ctınek konut vei§yerlerinde hurda eşya ve atıklarını izin almaaan Ulllıl.rnel< ,eya'y"k-;-
l l ) Boş aisa içinde çadır veYa buna bcnzrr baıakatar yapmak ve dğo 

"t 
n"ı. 1 ar.rauki olumsuzluuaı aısa sahibi taıafindanihtaia rağmcn giderilrncdiği takdirdc Belediye tarafından gcrekli dÜnlemeleİ yapılır v. .urraı- y"zo İ-ı*,İİ" ıgiİirına."tahsil cdilir ).

l2) Binalann ön ytlzüne klima moto.u .çanak anten takmalq monle etmek veya 8örüntü kirliliği oluşfuran başkaca materyaltatmak
l3) Mesken ve iŞycrlerinin bodrumundan; umuma ait ka|dınmlaİa havalandırma ve ışıkhk açmak; iş yerlcrinin havalandırmabacılannı kanalizasyona bağlamak.
J4) Binalaıın dŞ cephesinden, proje haİici kazan bacalan, hava|andırm4 sob4 doğalgaz bacası (hermeıik kombi ve şoöenbacalan hariç) ve benzerterini çıkarmak.
l5) Her türlü bina ve inşaat d6hilinde çlkan sula!ı, yollara ve yaya kaldınmlanna bırakmak.
l6) Her tü'lü.Ylklmlard4 Çevresine, Çevresind.*i bli{ar4 ji,;a;!a.a ve diğer vaılıklara zaıaI verilmesini ve çevreyi rahatsız ediçitoz vt loprakIarın etİafa yayılmasınl önleyecek, gerekli ıedbirlcri almamai,
l7) 

_YıkıIacak 
deretedeki binalar ile içinde oturuİamayacak kadar harabe binalar ve içinde oturulmayaı ha,abe bina]aıın. çeşiılitehlikeler }aratmaması için, gerekli önlemleri almamak.

lE) lnşaatlafda. ıahıa perde ile çevrili kısım haricinde çalışmak,
l9) lnŞaat ve tamirata ait inŞaat malzemele.inin ve alet-edevatın, izin veıilen alan dışında depolanması, tamirat ve yapım
çaltşması esnasmd4 her ne surçtle oluısa olsun gc|ip geçentcrc ve çerrcye za_raı veımek.

hA l



(02.02J022 tırih v. 202zı0 §ıyh m.cli! Kırındttr.ltıocl !ıhif.sidiİ.)

20) İnŞaat atıklannı kaldırmamak ve inşaat atıklannı Bçlediye taraftndaıı beiirlenen bölge haİicine dökmek, inşaat atık ve
aıtüklarlnı cadde, sokak ve kaldırım üzcrine çıkarmak veya belirlenen süıeden fazla bırakmak
2l) İnşaaı ruhsat bilgilcrini içcren levhayı binanın görtinİir yerine ur.*J, - -

22) Arsalatın sokak ve meyd8nlara bakan cepheleri;i, beti.ienen ölçülerde t8hta perde (en az 1,5 m yoksek|ikte) ile kapatmamak.
23) BeJediYcYe bilgi vermeden, bina ccpheleİinde boy4 badana ve İadilat yapılması ve gerekli emniyet tedbirlcrinin alınmaması,izinli düi o|sa bu işlemler esnasında çevrcye zaraı veımek.
24) BelediYenin gcrekli gördüğü bölgelcrde, göriin§i kirliIiğini önlemek için, binalaın dış cephesinin belediyenin istcdiği renkte
boyamamak.
25) BclediYe sınulaiı ve mücavir alan içe.isinde, yapıları_ hafriyat, altyapı, inşaat v.b. çahşmalar esnasınd4 açılan çukurların,
Çökcltme.havuzlannın ve samıÇ, Lıyu, küeç kupsıı, mahzen v.b. çuİuİlrrınj urerlerinin İ"p"tı."^^İ, İİ-'rİnİn İ"r.İı."r".ive gcrckli emniyet tcdbirlerini almamak.
26) BelediYeden izin almadan, kaldlnm taşlaıını kaldıımak veya kaldınm t§Ian üzerinç mermer, kaıo, paıke, halı vb, ş€ylerdöşemeIq
27) lşyeri kapllannl (yangın güvenliği ile ilgili kapılaı haıiç) dışaııy4 katdırıma doğru açmak.
28) BelcdiYoden izin almadan yo|, kaldırım.ve asfaltın_ kazılması, paletli iş makincleİince veya herhaııgi bir sçbcple asfalt yollann
tahrip edilmesi, parke taşlannın sökülmesi, beton zeminlere zaıar vermek.
29) Belediyeden izin aluımadan, mesken ve işyerlerinin dış cephelcrine klima takmak.
30) Bjna Çahlaİıİıa o binada faaliyette bulunsun veya bulunmasın bina },tık€kliğini anlracak şekilde reklam tab€lası koymak. Çatıve_ balkonlaia taktlan Çanak antenlerin mesken sahiplcrinc rahatsızlık vİımemesİ, goronturu.İı ı.İrr.."J 

"Şo.uİİo 

-iirııligıo"
seb€biyet vermemesi için gerekli önlçmıeri almamak.
3l) Asllan..ğklam tabclalaıınrn komşu esnafların göriınümlıno engellemesi, ışıklı reklAm panolarının mtskenl€fe rahatsız]ık
vcrmemesi için gerekli önlemleri alnamak
32) Toprak, kum, mlcür, harÇ vb. inşaat.malzcmeleri ile kömuİ tozu vç talaş ilt ot saman ve hurda k6ğlt vb. maddeler taşıyan
kamyonlajdan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlaİa dök0Imesine meydan vermet<, yükon etraia savnılmasına ve
uÇuŞmasına mani olmak üzere kaınyonlann 0zerini branda ile örtmemek, bilirlencn gun ve saatter dlşında izinsiz hafriyat
çalışması yapmak ve beton dökmek.
33) Beton mikserlerite tŞıyıcı pompataıın ayakIan aç* durumda iken İefl9ktifmalzemcler ile gtıvenlik tedbirlçrini almamak.
34) Belon mikserine istiap (trafik ruhsatında yazan azami miktar) haddinden fazla beton yutıeyeİet şeııİrÇİ;İ;;;;;;;r,yapmak.
35) EleküomanYetik kirlilik ve baz istasyonları iısan sağl!ğtnı olumsuz olaıa& etkilediğinden bu vc benzeri tesislçrin kuru|ması
aşamasında yetkili kurumlaı ve lmar Kanunu hükümlerine uvulmaması-
36) yan,n yaptlaın enkazını kaldrmak ve yanmayan kısıml'arının rehIikelerini gidermek zorunludur,
]]) lağmur ve yeryıız0 sulannın akış yönonü bir başkasınln malına zaıar verec& şekildc <teğiştirmei<,
38) BelediYece YaPılmüŞ bulunan kanalizasyon.kapaklarının, yağmur suyu mazgallannın üzerinin her ne suretlç o|ursa olsun bez"
kauçuk vb. malzeme ile kapaımaİ veya tükamak,
39) § Yeıi bacalannda Çevre kirliliğini azaltıcı gerekli tedbirlğri almarnaIq uygurı,/onaylı filıre sistemi kullanmamak, meskenle.e
ail.b€calann yılda_l kez tcmizliğini yaptı.mamalq bu sebepte çcyre kirliliği mİyaana getirme(
4o)_BetediYc Meclisi, Belcdiyc Enctııneni, Bclcdiye Başkanı vc MOlki id;e A;iri m;karnınca veya ilgili kurullaıca bu konularlailgiıi alınan kanrlar, tembih ve yasakıaI iIe çlka.rtıIarı emirlğrc uymamak.

ALTİNC! BÖLÜM
TEMiZLİK İLE tLCİLl EMİR VE YASAKLAR
Mıddc 9: §ağdaki fiil ve halcketleri yapma* yasaktr;
l) 

_Hcr 
ne surede olursa olsun, çevreyi kirletmek, cadde ve sokaklaİa çöp, izmaİit atmak tükürmğk ve s0mkürmelq

2) Kanalizasyon ve mazgallan tıkayarı vcya fena koku yayan, maddeljr atmak vç dökmeL,
3) Yol vc kaldnmlaıa paspas atmaıq etrafl kirleteçek ve/veya fena koku yayacak deri, gübre ve benzeri şeyleri sermçk, dökmçk
ve k]ırutınak, Yağmurlu havalaida ytka.ması amaçı ile cadde, sokak ve kaljırım ozerinİ çlçek saı<sısı çıııaımak ," air."r,
4) Her ç.eşit eşya ve malzemenin; yükleme, boşaltma ve tamiri esnasınd4 yerleri ve çevreyİ kiıletmek.'
5) Belediyeye ait çöp bidonlannın ve konteynırlaİın yerlerini dcğişti.mek, zalar vermelq
6) lŞYerlğrinde, Belcdiye taıafından kabul edilcn stanaanlara uyğun, çop tut * urlrnaurınamak ve şahsına ait çöp kaplunı,
umuma müsus yol ve kaldırıma koymak,
7) Çöp kaplaıını velveya poŞetIerini osttt kapall da ols4 çöp toplaİna saatleri dtşlnd4 cadde, sokak ve meydaılaIa bırakmak.
8) Binalalın ve iŞ Yerlerinin bahÇele.ini ve önündcki kaldırİmları temizlememek, süpürülen çöpleri, çöp konıeynerine İoymamı*.
9) Kapt, pencere, balkon, teras, hava ve ışıkIık mahallerinden; sokağ4 çaddeyt, üsay4 pasaj vb. yerİerin onİ kullanım
alanlanna bah_ÇeYe veya bitiŞik evlerin teraslarına vç damlarına çöp, mg,t, y.r"l, utİ1.1-, uuıaş,t ,e uenreri Jeyıİri 

"t.aı.,l0) Cadde, sokak ve meydarılarda umuma mahsus alanlaıda hdİ vb. şeller yıkaınaÇ apartrnan yonctimı*nin ueıİİı.oi!ı go, ,"
saatlcrin dışında halı, kilim vb. silkelcmek.
l l) Binalaıdan dıŞaııya Çıkan soba borusu, bac4 kanalizasyon, lavabo, baİıyo, mutfalq fuvalet alQrlaİı ile fosseptik vc her türltl
sanayi vc kiıli sulann, 9kıntt ve §Eıntısına mani tedbir almamak,
12) Balkon, pence.e ve teraslaİa et afı rahatsız çdici koku neşredecek madde sermek,
l3) Ev ve iŞyeIlerinin dıŞ duvaılan, kapı içtcri vs. boyandüğı vakit gelip geçenlerin uzerinin kirletilmeme§i için lüzumlu koru}ucu
tcdbirleri almamalq
I4) Bina ccphcleri ytkarılrken, boyaİılrken veya kaldmmlaİda tcmizlik yapllürkcn; gclip gcçenlç.in üstlerini kirletmek ve
işye.lcrinin tçmizlenmesiyle oluşan ank suİarl, yaya kaldırımlaİına aııtaraı< uıratmaıq- - '
l5) Binalann cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerel€rine bina İizeyinden taşacak veya dışandan bakıldığında
göztlkecek şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile halı, çamaşır'vb. şeyleri asmak,
16) Bulvaı, cadde, yol, sokak ve kaldınm üzerinde aıaç yıkamak, çerği tlrlİt.cÇ
l7) Tehlike aız€den ve çevrç kirliliğine neden olan ağaçlaıı, Bçlediyenİn ihtarına rağmen kesmemek,
l8) Binalann, abidelerin, anlt ve heykellerin yeraItl ve ye.iıstü geçitierinin camilerin-ve her tuılü ibadet yerlerinin }üzleİini,duvaılarını, Çadde vc sokakIaİl4 tİefuvaİlaıı, tebeşir, yağlı boya iatran vs. ile kaİalama! yakmak, şekiiçizmet uioşur cı iıan, ,e
aliş asmak yaplştlrmak §uretiylt kirletmek.
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(02.022022 ğnh,üe 2022/t0 sıyllt ıEoclis ı«rsnnın yedinci s.blf€§idi..)

19) Binck_ve koŞum gaYesiYlo kullantlan hayvanların, gczdirilen evcil ha}aanlann, caddç, sokak vc yot gzcrioden geçirilen koçükve blı}{ık baŞ ha}ryan sürillerinin yerleri kirletmesine mİydan vermek bu}ükbaş, küçukbaş ve rumes ııayvanÜn, İ"İ.rıu-bırakmalq park, bahçe, aıs4 mezaıtık ve mabetlerin avlujannda halıan oİlatma]ü,
20) Şehir iÇerisiıde el arabası, at arabası, kamyon, kamyone! çuva'l vs. ile huıda kğıt vb. şeyleri toplaına,lq dgpo etnek (yctkililisaı'lı fırrnalal ve kişilcr hariç) vc bu işlemter esnasınia çevrenin kirlenmesine sebibiyet vermelq 

'
2l ) Araçlardaı dışanya çöp, k6ğlt, sigaİa izmaıiti vb. şeylir atmalr,
22) Binalaİda izin verilen yakıl haıicinde, yakıt ku|lanmak
23) Izin verilcn yakt haricinde, yakll saımak,
24) To'balanmamt§ kömü. satmak ve açık olaİak taştmak, Kalorifer ve soba yakıtlaflnı Çadde, sokak ve bahçe içerisine gelişig0ze| şekilde depolayarak görtlntO ve çevre kirliliğine neden olmak,
25_) ll Ma}ıalli_Çevre Kurul kaian ya da Belediye Encümen Karan iİe kalorifer yakma zaman ve saatleri belirlenmiş oImasına
rağmen kaloriferlerin yakılmaması veya belirlenen zaman ve saatlere uymamak
26) Kalorifer yakma senifikası olmayaJı kaloriferci çalışttrmalq
27) Yol ve kaldınmda odun kesmck, kırmak ve çevreyi kirletmçIq
28) BelediYe tarafından tespit edilen saaıler dışınd4_kaloıifer yaiİtı getirmelq yaht sevkiyatı esnasında çevreyi kirletmelq
29) Şehh içerisinde, izin verilen yerler dşında kapalı ve açık alanlarİa hcr riİrlU hurda depolarnak,

]Yl X:r[ŞT 
y*lŞ"de ve bo.şalanlaıd4 çöp alıkları vc bcnzeri malzemğleri toplarnalq bİlttirmcİ< vc yatınaÇ

J l ) omrunü tanarnlamıŞ lasikleri; kaııatık.depolama tesisJerine veya be|eiiyc ıarafından gosıeriıen gçici dcp-olama alantannagğtormemek kendisine ait aÇık sIanda dcpolamak yaya kaldınmlann4 işyeri terastarınu yğuıaı. go.ı"nÜ n.ıİlİgır," ,"t.uiy"t
vermek.

:?) Çöp ve süprüntu kapsamına girmeyen maddçıeri, çöp bidonu vc konteynerin içinç atmak,
JJ) Çöp ve süprtlntİı kavramı iÇine girmeyen maddeleri, Belediyeye ait çöp imha sah8sından başka yerlere dökmek,
34) ÇöP ve süPrüniü ile ilgisi olmayaıı bilumum atıkları, çöp ve sİpruntİı İavramı içine girmeyen maızeme relmı-at atıtıannı,
her m0essesc kendi imk5ılaıı ile temizlçyip toplaınaya vİ uİlediyğe ait çöp irnha ;haÜınu İuş,111"yu.""orİoİrp,'J,
yükümlOltikleri yerin9 getirmomck.
35) Fınn ve fabrikalaİın bacalaİmdan kaynak|anan is, toz, kom gibi etkenlerin çevreye verdiği zalan onadan kaldrmak veya enaza indirmek için bu gibi işletmelerin baca|arının üzerine is, toz ie krom tufucu filtre-ıakılmaiıası,
36) Hcr mrl0 temizlik esna§ında toz; c0ruİ kül, toprak gibi şcyle.iİı etrafa yayılmastnı önleyici tedbirleri almak mecburidir,
37) Ev vc iŞYerlerinde yakılmast uygun olmayan malzemeleİ yatma( duvlİkınp baca ç,t'armat ,urctlyıe tomİrlu.,l.ı,uo,.
:[ı:k car_ı 

Ye.ma] clvenliğine tehlikeye sokacak şekilde sobi ya da ateş yakmak yasakt,i,
38) Işyerlerinde. kokuyu dışanya sızdırmayan kapaklı çöp kovası bulıındurulması zorunludur,
39) ÇevrÇl/e insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde, ev veya büçelerde, yerleşim yerteıinİe ve boş alanlarda çöp ve benz€riahklaİ toplananaz, biriktirilemez yakılamaz,
40) Belcdiyele.ce belirlonmiş çöp kaplann4 çöp kapsamına girmeyen;
Hcr tfulü inşaat anftlan, molozlaı, çimcnto, kİeç, ieıeste, metal malzeme ve
artıklaıı,

b. Evlcrdcn çıkacak kereste ve odun paİçalaıı, eski cv eşyalan yantq maddçleı
c. Bilumum imalathane vc fabrika anıkIan,
d. Tamir edilen yol artıklan, yol çamur vc molozları,
e. BudantrL kcsilen ve kınlan ağaçlaI, ağaç dallan, park ve büçe aı*lan,
f Attk pil ve radyoaktifgibi maddelğr,
g. Sahipsiz her dtr|ü halıan leşleri alılamaz.

ozel.olarak imal edilmiŞ sıflr atlk çöp kaplaIın4 uygun olmayan (cam bölümüne çam, keğü bölümüne kağıt, pla§tik bölümüne
Plastik, evsel atık bölltmüne evsçl ahk ve diğer çöp ve süprü;tü kapsamına gircn maddelcİ haıici çoplerirİatİlrnası glbi), çopleıatılamaz.
4l) Çöp muhafaza geıeçlerinin içlerinin kaııştlrılm8§ı buralaıdan kağıt ve hurda toplanmasl yasaktır.
42) Motorlıy'motorsuz aİaÇla.la veya bu aİaçtaıa dozenek yapılmak iuıetiyle tasarlanan yadaieşcri kuwetle çekilmek yada
itilmek üzcre düzenek yapılan vasttalaİla(seyyar, bisiklet_yaia motorıu vb.1 çop topıamak, t rrau mpı".ur, ı'rrau",i*'y"p.ur
v1 sehir i§crisinde ta§ümak trafiğe çıkmak yada kaldırımlarda do|aşmak yasa ır.

İ]| İt1:4_0:1.1'r 
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aYlarında.tclediyece konutan plastik çöp konteynırlarına yanıcı ve delici çöp, kül vb. madde atmalq44, t|çemızoc ye. alan plal ve piknik alanlaİlna her t0rlü çöp atmak, kiıİi ve düzcnsiz bırakmaİ,
45) Ilçe suılrlaİl içcrisiıde bulunan dere.ve ataısulara veya yatağına her tiklü ev eşyası atmak veya çöp dökmelq
46) De.e yataklanna kanalizasyon gideri bağlamak, akütmak, -
47) Çevre kirliliğinin en aza indirilmesi ve çevrenin korunması maksadı ile ilçemizde kamu kurumları ile şahıslara ait binalaıdakalorifcr ve soba yaktm taİihi "ı5 Kasım' da başlayacak l5 Nisan' da sona erecektir. Bu tarihter dış,nau aifo.tu, ı,uru'
stcakltğınln l5 c"' nin altmda olması durumunda kalorifer ve sobalaı yakllabilecektir.'' Hukmune uy.r-J, -'---- -
48).BelodiYe Meclisi, Beledi}e EnÇtlmeni, Bclediye Başkanı ve Mülki idaıe Amiri maka.,n"u r"yu iıgiIi kr.llarça bu konularlailgili alınan kaıarlar, tcmbih ve yasaklar ile çıkanİlan emirlere uymamak.

YEDtNCİ BÖLÜM
SAĞLIK VE ESENLİK iLE İLGİLİ EMİR VE YA§AKLAR
Mıdde ı0: Aşağtdaki l'iil ve haİeketleri yapmak yasakılr;
l).lÇme sulan kaynaklarınd4 kaynağa zalaİ vereçğk ve sağlık şaltlaıınr bozacak şkilde taİla açmak ha}ryan bııakmak vcsulamak

3l_':İlif:l ilY!: 1Tio-, *|ry .ıglık belgesi olan menşe şehadçtnamesi (veteriner sağlık raporu) vc Hayvan sağlıkK€Porunu lbiaz etmeden, slik veYa muıeferrik hayvanlaıı şchre sokmak veya bunlan şehrin içindİ bir yİrılen bh yere gotürmek,
3).A§llama.iŞlerini süıesi iÇinde yaptırılmamş, usmasız, agızlıksız, yuıaısİz veya yılaıı geııj geçenı"İe zar- ,e,.!""tİuo- ,rrn,sahibi clinde futulmaksızln etrafa zaıaı verecck şekilde halıan geçirınel<, uu gi6i hayvanİaIı'se-rucst, taıuoş uıJınJve şeııiriçindc hayvan ko$urmalq ha}.vanlaİa cziyet etmck dövm;k ve;öruştu.m"k"
4) Veterincrden kam€si olmayan ve aşıla!ı yapılmamış evcil hayvanları evdc-beslemek,

,,A X }4



5) Geıip geçenıere zaıaı verecek derecede azg, u" r,upu, ofİİ'ffi,|}:|]-.X'j?ljİŞJ['#:LffiHiffif#:il}'*"'""'
y:d_ef: cötürmek vahşi hayvaıtan şehre sokmak ve ticari amaçla İeşhir edip opatmalq
6) 5l99 saylll ha}ryanIarı koruma kanununun.14. maddesinin_L bendi geregi 

-ureıilmesi. 
sahiplenilmesi. salıŞl ve hediye edilmesi

Yasaklanan Pitbul Tenier, Japonece Tosa türti halıanları beslemek caİde,-şokak ve halka arj,t 
"ı-ır.ju 

g"lair."-İ-' 
'

7) Dam, teİas bahÇÇ ve balkonlaIda biriken kaIlafl, yaya v€ aİaç ftafigini aksatacak şekii<le, umuma ait kajdınmlaıa-ve yotlaraatınak,tinalaıın saçaklanndan sarkan buz saıkıtları;ı, tedbir a!;ak tJmizlememek,
8) 3285 saJll1 HaYvan Salltğt ve Zabıtası Kanunu'nun 27 nci maddesi gereğince, Belediyeden ruhsat almadao ve ve.i1en ruhsattezkerelerinin altı aYda bir defa vize iŞlemine esas.gerekli hayvan .ua/.nes'i yapı.ıı.rr,,ş tulranı*, natıiyeciİiıı. tuııunruç
:l.T':tf g,_{1l1* tayin ve ıespiı ediIen. bölgelir haricinde, ağıl ve ahır yaparak buyuk ve küçükb§ haya;l;sl;mek,
na).van guorelerını ve dığer atık]aIın! sokaklar4 paı.klar4 ba}ıçe|ere bırakmak dökmek,
l0) Gıda.sevkiyatna uygun şartları taştmayan.ariçlaı ile gıda ievkiyatl yapmak. 92orsayıh işyeıi Açma ve Çalıştırmayönetmeliğinin EK-l/D maddesinin (e) bendi htıl*timlerini taşımayan motorlu ve motorsuz aıaçlal üzerinde köfte, balık vb.gıdalaıın pişirilerek açıkta satışını yapmak,
l l) Et vğ et ürünleri satan iŞyellefinde damgasız ve veteriner sağlık ıaporu olmayan, bozulmaya ytiz tutmuş et ürünlerj ve sakatat
satışl yapmak,
l2) Yanlcı, paİIayücı ve patlayıcı madde taşıyan a.açların şehir içerisinde konutlara bitişik olalak palk etmesi,
l3) Balık saıŞ YaPılan yerleıde, balıklann çelik tezgahlaıda satşa sunulmaması ve buj ile muhafaza ediimemesi.
l4) Ambalajda^kullanılan poşet veya kese kağıdı gibi materyalleii ağızda ıslataİak veya üfleyerek açmak,
l)).llÇemizde tirın harici ekmek satıŞı yapan işyğrIerinçe ekmeğin kese kağıdı içerisinde ve kese kağıdının agzı kapalı bir şekildesahlmama§( Belirtilen Şeklin dtşmda ve açıkta saış yapılan ek-mek Beled-iye Zabıta Amirliğince to;lanılaıaİ;İ;;alhna
al_ınacak ve sğıkız üdln kapsamnda entümen kaıarı ile imha çdilecektir. j
l6).BelediYe Meclisi, BelediYe Encümeni, BeJediye Başkanı ve Mülki idar; Ami makammca veya ilgili kuıullaıca bu konulaılailgili alınan kaIa.Iaİ, tembih ve yasaklar ile çıkaıtilan emir|ere uymanak.

sEKlzİNci BÖLÜM
MEZARLIKLAR iLE İLGiLl EMiR vE YASAKLAR
Mıdde ll: Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasakhr;
1) Bül Yöİetmeliğin umumi yerlerde yapılmastnı men ettiği fiilleri mezalltklaİda yapmak
2).Mezaılıkları Çeviren duvar, Paımaklık vs. gibi maıilerJçıkmak ve tırmanmak, mİzaılaıın üstüne çıkmak veya ofurmak, çiçek,fidan, ağaÇ veYa herhangi biı bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlaı üzerine konmuş eşya ve işaretleri İ<aldırmak, yerlerini
değiŞtirmelq.mÇvcut yollaı haıicinde gezinmelq her ne olu.sa olsun ziyaretçilerin huİur ve sİlktnlannı ihlal ve ,İİrrl,tı-u rr*vermek ve ölüle.e karşü hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmat,
3) saıhoşlaıın, dilencileıin, selyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocuklaıın mezarlık içine girmesi,
4) Guneş battlktan sonra mezartıklara her ne sebeple olursa olsun girmek,
5) Belediyeden izin almadan mezar yapmak, her türlü tesisat ve taiıirat yapmak veya yaptırmak,
6) Belediyeden izin almadan mezarlığa ağaç dikmek veya kesmek,
7) Mezaİlık alanlnda ateş yakmak,
8) Mezailıklaida BelediYenin izni olmadan vataııdaşlaın dini duygulannı istismaI edçrek pala ya da herhangi biı bçdel
karşılığında duaya da Kulan okumak,
9) Mezaİlık içerisinde her türlü küm€s hayvanl küçükbaş ve bür,tlkbaş ha},van otlatmak,
l 0) Defin .uhsai almadan defin yapmak,
1 l) Mezaıltk içelisinde mezaı taşlanna ye mezaıa zaıal vetecek şekil<le ateş yakmalr,
l2) MezarlıklaIdan çiçeIg fidan veya herhangi bir bitkiyi koparmak,
l3).BeJediYe Meclisi, BelediYe Encümeni, Belediye Başkanİ ve Mülki ldaıe Amhi makamınca veya ilgili kurullaıca bu konularlailgili alınan kaıarlaI, tembih ve yasaklar ile çıkafillan emirleıe uymamak.

DOKUZUNCU BÖLÜM
TicARi FAALİYET VE iş YERLERi iLE iü,cil,İ EMİR vE YASAKLAR
Mıdde ı2: Aşağüdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaıİıi;
l) Be]ediYe M€tlisi, Belediye Encümtni, Belediye Başkanı ve Mülki idaIe Amiri makamınca veya ilgili kurulIarca alınan
karallaİ, tembih ve yasaklaİ ilğ çıkanl|an emirlere uymamak
2) Iş yği açma ve çalışma ruhsatınt ibraz etmemek,
3) Belediyenin işyeri açma ve çalıştı.ma ruhsat ile ticaİi faaliyet gösterilmesi esnasında esnafkontrol defteİi bulundurmamak
veya denetime gelen personele göstçrmemek, -

4) IŞYederinin fiziki ve genel temizlik durumunu işyeri Açma ve Çaltşma Ruhsaıt aldıkl,an sonra korumamak veya yaktn çevresinikirletmek, işyeri yakın çevre§ini temizlememek,
5) Işyeri içın.belediyelerin işyeri ruhsatında belirlemiş olduğu açma kapama saatlerine riayet etmemek,
6) lŞYerlerinde ilgili mevzuattnda belirtilen standart ve ebatta peIiyodiİ muayenesi yapılmış yangın sondürrne cihazı
bulundurmamak ve yanglnla ilgili tedbirleri almamat,
7) .lŞYeriıdeÇallŞanlann iŞ kollaıına göre belirlenmiş iş elbiseleıini ve koıunma ekipmaolarını giymemek ve temiz tutmamak,fiziki temizlik hususunda özen gösteımemelq geIeken eğitimleri almaınalq
8) 

_Belediyeden allnan iŞyeri açma ve çalışma ruhsatındi belirtiüen taahhüt|ere uymamalq ( Ttlafisi mumkün olmayan zaİaİ
doğması ha|i değerlendirilir, ruhsat ipta| talebi rapor ediIir),
9).IŞYerinde uretilen Çöp vb. anklarln iŞyeri 

.içinde_ve çevİesinde toplanması ve muhafazası için ger€kli tedbirleri almamak veya
1t]l(suyun uygun bir şekilde tahliye edilm€sini sağlayacak biı bağlanu bulundurmamak, -

]9] l!::]LTu,dll T.:9rıi|"l b:lT- işyerlerinde mesul müdür bulundurmamak veya mesuI müdü. belgesi almamak,
ü ıj Işyerlenndekı taaIiyeti sebebi ile yakın çevresine rahatstzlık verecek hal ve haıeketle.de bulunmak,
l2) KolaYca Yanabilen, Pallayan ve patlayan kimyasal maddeler satan işyerlerinde izin belgelerinde veya özel mevzuatlaıündagösterilen ölçüleİden fazla madde bulundurmak, bunlan depolaİnak veyi izinsiz satmalq
]3).iŞ Yerini tğmiz ve tertipli bulundurmamak, hijyen kuralİarına ayku;har;a;;;tmek, temizlik suyu vb. sulart vçya iş yerine aitherhangi bir atlğı yaya kaldırımı cadde ve sokaklara akıtmak, atmat, dotmet,
l4) Belediye Başkanlığtnça kamu yaran için allnan ve tebliğ edilen iş ve işlemleıe uymamak,

a y ü,



i"?,i,"l,-;#iJ#-], 
,muma mahsus ye,ıerd", o","o,r"o""'!İ*lioo?H}h]Xli,'J.il:,l*Tjr,,ffil!;,İ":İt,;}:l,,"i;İilu,

i:}§ilnn"'a 
vibin ve önlerine, yaya ve sürllcülerin dikkatini bozacak şekilde, lazer ve projektör (ışıldak) vb. elemanları

l 7) SağlıksıZ ortamlalda gıda depolamak,
l8) Hamam, saun4 solar}'um veya otelleİin bu bölümlerinde havlu, peştamal takımlaİını temiz olaİak bulundurmamak,

;:]ml:u,'- 
izni almadan canIt müzik yayını yapılması, izln ı,n'arİİşyeıerinae u"ıı.tİı". ,-İı". ı,J"i"j", 

"'urİ,lrrrit ,uy,n,
20) İŞyeri aÇma ve ÇallŞma ruhsahnda belirtilen faaliyet ile tali faaliyetlelin dışınd4 ruhsata aykrı işlerin yapılmasl, ruhsatahndıktan sonra §yerinin büyüttiirnesi ve ruhsat şaıİannda degijİk]'tk 

';;;İ;;,,
2l) IÇki iÇilmesine müsaade edilmeven işyeılerinde; içki içilmİsİ, İİ.iİrlri"" iri" r".ilmesi, açık içki satılması,
??] 5P'k|T.'9rytradan, p§irilmeden ve y,k-;"d'- y";İİ;;;k'r"jJ"İ".in, uç,t,u urıundurulması vç satılması,23)..Cıda maddeleriYle ilgili otalai; ayıklama, paıçalam4İemizleme, İJı.| ı,-,.ıu.u re ambalajlaımasında kullanıla,ı, herttlrlil alet, edevat, ma.lzeme, vaslta ve ıesisatınigıd'a maddelerinin 

"rruın, 
t-Jrnuyu"ukve kirletmeyecek şekilde paslaıımaz,temizliği kolay cins, evsafve biçimde olmamau,

24) Cıda maddeleriYle i|gilj olaiai; bu i$e kullanılacak masa, sehp4 rafvb. şeylerin üzerlerinin: cam. mermer. favans vb. gibipaIlak ve temizliği kola} cinsten bir madde ile kaplanmamasi ve j*".l, *ij orir"ar-.i.;;;;'" "''""'' '"""
25) YaPıları iŞin r riıne göre kullanılan her.tijrlu maIzeme ile u"ra"ı.. tauJ. İ"ı"l. laşık vb, muıfak malzemeleri. ovun keğ|tIaı.ı \e
l1.1llil]i.. llTllligi"in yeıersiz olması, çok aşınmış. paslanmış v. t,ll.^;';;;,;;;;;İ;;;;;,,'""''''" "r'"
lo' lŞYerlerlnOe lkanet etmek. yatıp kalkmak ve işyeılerinin; sıhhi vasıflarını herhangi bir suretle ihlai edebileçek işl.fe, tüsisedilmesi,
27) İşyerlerinden, ikameıgeilara ve diğer işyerlerine kapl açtlması,
28) lşyerlerinde çalışanlaıın, elbiselerinigıJa maddelerİne İemas edecek yerlere koymast,
29) Gtda maddesi imalathaneleri ve hazıriama yerıerinoe; işçiıerin lunlui ,e iş eıuiseıe.lnin ozel bir dolap içindebulundurulmaması,
30) sıhhi tedbi'leri alınmamıŞ ve amb_alqilanmamış glda maddelcrinin taşrnması ve satılmasl, paketlenmiş, ambalajlanmışüriiılerin etikeısiz ve son kullanma tarihi geçmiş oiiak satı|ması,

:]]P::l':!l::.l Pllmaddelerinin, soğuk hava depoları ve dolaplannda ıeşhir ve muhafaza editmemesi,JZ' ıŞYerlennoe, akvarrum canlıIan dıŞında halıan bulunduıulması. beslenmesi ve her ttirlu haşarattn bulunmasını engelleyicitedbir alınmamasl,
33) lŞyerinde veya deposunda bulunduğu.halde, heıhangi bir malln, herhangi bir sebeplt satışa arz edilmemesi veya §aklanması,33) Somun (ekmek) ve pide fınnlarının, dini vemilli bğram gunı.;ir"y"öi;;i;;;;iffi;;:ffiffiİJİİlİl",*"r,""
gö.e çalışmaması,
34) Engelli vatandaŞların iŞYerlerine giriş ve çıktşlaıünt kolaylaştırmak için engelli rampası yapılmaması veya iş yeıi ıuhsatişlğmlcrinin tamarnlanma§ı sonlast kaldtnlması veya engellİramp*, tuİunru.^,,
35) Glda üretim ve satıŞ yerlerinde üretim izin betğesinii goruntii y"rJ" *iıituıunar.lmaması,(5l79 sayllı kanun iltekmeklerde etiket zorunluluğu kaldınldl.)
36),Ha|k iIe tema§| o|an personel ile çaIışan işyerlerinin re gıda maddelerinigezici olarali saıanların; tüm çalışanlarınIn rc |ş}(ri
*'p]:r.ll,:..ı:l'ı:9* oIaral.sıhhi muayeneleİinin ve saglıİ karnelerinin uİ?lda bir ı ize 1apıı,,lınu.a",,' 

'
J /,) lŞ Yerlerlnoe Çal|ŞarıIaiın iIk }ardüm ihıi)aÇlaıı için içerisinde ilk yardım malzemelerinin bulundugu ecza dolabınınbulunmaması.
38) Umuma aÇık isıirahal ve eğ|ence yerIerinde çalışt!nlan kişilerin. beIedi}eye bildirilmemesi. bu kişilerin bulaşlcl hastallglolmadığına dair sağltk raporlarının altı a}da bir yenİlen.emeİi.
39) Gıda üreıim ve sattŞ_yerIeİi ite diğer tadfeyjtabi çalışan iş yerlerinde ilgili esnafodasındaı onaylı fiyat tarifesinin iş yqiningörüntt yerinde astll bulunmamasl,
40) Tüifesinde ve etiketindc belirtilen satış fiyattnın üzerinde (Fahiş fiyatla ) mal ve hizmet sattImasl,4l) Ustal* belgesint tabi iş kollarında işyeri içanların rabi olduklari uJtai* 

'uJgeıcrinin 
iş yerinde asiıı olmaması,42) su ve nemden e*ilenecek Un, Şeker vb. gıda_maddeıeıınin Oepoıaıımas, ve saklanması için gerekli tedbirlerin allnmaması,43) Taıil cünleri Çallşma Ruhsall a|madan iş yerlerinin resml tatiıieroeaçıı< uulundurulmasl,

44) ÖlÇ(İlmesi ve taitllmast gerekli madde ve malzeme ıer; ;;;;;;;;;;;;;lerinin Belediyemiz ölçü ve ayaI memur1uğundakayıtlı, damga§ yapılrnış ölçü ve tartı aletlerini bulunduımamas], beya" yıii'iierisinae aarng;u,,n, yü,;;;;,--"'-'
45) Perakende LPc top sahş yerlerinde, yönetm€Iikleıce ve TsE stanaaİıaıııİca ueıırlen.""Kc. ;;f;i;;;i;;übulundurulması ve bu tur işyerlerinde LPG tüpü ve aparatlaıı dışınau urunİİ,l.*,,
46) Kumal kastI olmaksuın küvehane ruhsatİ.bulunaıı yerler dİşırJu tag,İoy"nıu", oı.ey, vb. oyunlaı oynatılma'ı,47) Kantinlerde (hastane ve oku| kalıtinlerinde) lokantaİurti yil ecetİ.riİy.İ,"i, aor", ,Ü.1 ,uış,n, yuprul. İy"rİ binal.,n,naltünda faaliyet gösleren kantinler hariç). bakı<aıre mana, dtıkk-ıaI,nou i6it. aon.,, .andviç gibi glda maddelerinin saıılmasl,48) Turk Bayrağı Tüzüğunün l7, maddesigereği. işyerleri. konuı vu, ozeıveiıere viııi ve Resmi Bayramlalda_ Kurıulut \ğAtatürk'ü anma gunlerinde Bayrak asılabiIii ııukmtı geregince iş yeı.rinin'tın-t,s.,na solmuş, deforme olmuş, yınılmlş veözelliğini kaybetmiş bayrak asmalç
49) Lokant4 restaurant, yemekhane, kafeterya ve bu tür işyeİIerinde yağ tutucu çihazlann takllmamasl,
:0) |IeI§eşiı aüık yağların kanalizasyona veya logar agızlanna atılması.-
5 |) Bakkal, Büfe. Manav. Şa*uteri ve maıketlerin kuİanım alanlanna göre m2'leri (0-100) metrekare aıa5ı bakkal, biife, manavve Şaİküteri, (101,400) met.ekare aı"ası Markel (401-1000) met.ek.. i^irıil.-arr.r, (1001-2000) metrçkaİe aİası G.osınaıket (200_t) metrekaıeden }ukalı kullanım.alaıına sahiİ olarılaı ise vŞ niartet oıarat aaıanaıniir,---'- 

---- - ---' '
52) Alrıca 400 m2'den büYük kullanm a]anı bulunan alışveriş merr"rleİi,İJiıjun salonları vb. yerler açılırken aıaç trafiği veotopark sorunu açısından uygun olmak zorundadır.
53) Unlu mamuller §atılan yerlelde unlu mamuİIerin (ekmek kese kağldt zorunlu) kese kağıdl veya gıdaya uygun şeffafgeıidönüşümlü poşete konulması zorunludur,

.54) 
Topİan veya perakende satıŞlann yapıldığl allşveriş mağazalaİı, maİkeıler i|e loptancı mağaza|aIü. diğer iş|eticiler ü,ii}indirme ve bindirme iŞlemterini, kış ayları içi; ı8:b0' d; s;nr4 y- rjİ- l|İ"zo,ob, a- .on'ru yupu.Jİ,.oi.. i.ii, iii *ıei"iaksatmayaçak şekilde personel ve öğrenci yoğunluğuna dikiat e'decel.İeralr,'---

b, y ü4



(02.02.7022 t^fih ve 2022ll0 say|lü mrclis Kırannln onuncu sahife§idir.)

55) Mesken ve iŞyerlerinin cadde ve sokağatakaİı cephelerine konulan, takılan tente, saçak veya sipellikle.in yüksekliği yerden3,00m,' den aŞağı saıkmayacakhr, Bu konuda beltdiye, tip uygulama için olçu, şekil ve itandaıt geii.."ı.rc ,iiu".tti., s, rrrul"uymak zorunludur,
56) Besin maddelğrini sabun, det€rjan, Çamaşıı sulu gibi maddeleıle aynı yeıde bulundurmak, teşhir etmek ve sahşa aız etmekyasaiiıı,
57) Ehliyet gerehiren iş|erde, ehliyetsiz, ehil olmayan, belgesiz personğl çalıştıımalq
5ü) sakatat saran dükkan vitrinlerindt temizlenmemiş işkembe, paç4 baş vs. ieşhir etrnek,
!|) Müıterilere hoı olmayan hal ve hareketlerde bulunmak ekii'k tiçi veımek, yanıtİnak yasaktıı.
60).BejediYe Mtclisi, BelediYe Encümeni, Belediye Başkanı ve Mülk-i idaıe Aıniri makamınca veya ilgili kurullarca bu konularlailgili alınan kaIaİlaİ, tembih ve yasaklar ile çlkaıtılan emirlere uynamak.

ONUNCU BÖLÜM
PAZAR YERLERi iLE iLGil-i EMİR vE YASAKLAR
Maddç 13: Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır;
l) KendilÇrine tahsis edilen yerlerin bir kıİmını veya tamamını başkasına kiralamak ve devretmek (Bu du.umu tespit edil.npazaıçılann tabsisleri iptal edilir.),
2) Hileli saİŞ YaPmak (Bir Yıl iÇerisinde üç defa hileli satlş yaptığü tespit edilen pazaıcılaıın tahsisleri iptat edilir.),
3) Pazaıyerinde yükstk sesle bağı.aıak sahş yapmaya çalışmaİ<, 

-
4) Pazaryerinde kendisine tahsis ediIen yerin dşına taşmak, çizgileri aşrnak,
5) Damgalanmamış ölçü ve tartl aleti ile el kantan kuliaımak. -
6) Mesken, aparİnan ve dükkan gibi taşınmaz mallaIın kapılallnIn önlerini geçilmez bir şekilde kapamak. duvarlara çivi çakmak.Pencere demirleıine iP bağIamak, belediyece yapılaıı zemin ma|zemesini, kaİdırımı hasara ugratmal vb. zarar vericİİarereııerdebulunmak,
7) Pazaryerlerindç yaya ve taşıt geçişleri için a}Tılan bölürrıleri işgal drnek
8) Belediyece belhlenen gtln ve saatler dışrndapazaryerlerinde dğolama yapma( tezgnh açaıak faaliyene bulunmd
9) Belediyeden izin almadan tezgah kurmak veya açmalq
l0) Pazarın bitimini müteakiP Pazaryerinde mal ve malzeme brakmak, çıkan çöpleri poşete koymadan dağınık vaziyettepazaİyeri içerisine bırakmak,
t l) SatıŞa.az dilen mallaI iÇin fiyat etiketi koymamak veya müşteriyi aldatmaya yöntlik yaİım kilo vb. etiket koymdq fiyatlann
adet veya kg. üzeİinden yazmamak,
l2) Pazaryerlejinde yangın Çıkmasına neden olacak Yeya can güvenliğini tehlikeye düşürecek he. türlü parlaylçl, yanlct vepatlayıtı maddelel bulundurmalc,
l3) Belediyeden izin almadaİı tahsis edilen stantlarda değişiklik veya ilave yapmak,
14) Tahsisli alanlaida tesiŞin estetik görtlnlimtiniı bozacak şekiIde oir"tt, ıertİ tatİıu re çatıya ip bçnzeri şeyler asmalql5) Pazaİyerlerinde hal dışlnda (rüsumsuz) toptan mal satışl yapmalq

19)l':c.y*1"9"! :rnaflmızın geri dönllşü;lu.poşet kullanması ve kağüt ambalaj ( kese kağıdı ) bulundurulması zorunludu.,l7).BeJediYe Meclisi, BelediYe Encümeni, Beledİye Başkanı ve Mtılki l-darç Amiri makamınİa vİya iıgiıi kurulİa1* l, tonuırıuilgili alınan kaIaİlar, tembih ve yasaklaı ile çıkartllan emirlere uymamak.

oNBiRiNci BÖLüM
FIRIN VE UNLU MAMULLER TÜRÜ İŞYERLERi İLE iLGiLİ EMiR VE YASAKLAR
Madde l4l FırınlaI ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslaıa ululması zorunludur;
l) Eksik gramajlı €kmek imal edilm6i yasakttr,
2) Fırınlarda denetim esnasında ekmekleıin taıtılmasl için otomatik tartı aleti bulundurulması zorunludur,
3) Gıda üretim yerlerinde çıplak ayak veya sokak ayakkabısı ile işçilerin çalıştlrılma§ı yasaktf,
4) Gıda üretim yerlerindeki banyo ve WC' lerin önünde steril paspas buıun<lurulması zorunludur,
5) otda üİÇtim yerlerinde yatakhanelerin dışında işçi yatırılması, iıyafet değişim yerleri <tışınrt4 klyafet değişimi yapllmasıyasallır,
6) Fnnlann uı depolarında veya un satış depolarınd4 un çuvallaıının duval ile zeminden, en az 20 cm mesafe olacak şekildeahşap ızgara ile a},rılması zorunluduı,
6) Fnnlarda un depoları, bağımslz bir bölümde bulundurulacaktır,
7) Fırınlarda kirli ve yrtık pasa btzi kullanıtması yasaktır,
8) Fıruılarda otomatik (fenni) elek bulundurulacalq un bu tleklerle elenecektir,
9) Fıruı bacalaında 3 tankh sulu filt.e taklh ve sürekli çalışır durumda olacaktır,
l0) Ekmek fırınlarınd4 hamur ve ekmek dinlendirme odası bulunduıulmas zorunludur,
l l) Bayat ekmekleri hamura katmak veya ısıtarak tekar satmak yasaktlr,
l2) Unlu mamullere kahlaÇak katkı maddeleri açlkta bıra.kllmayicaktır,
l4) Pastahane, somun ekmek ve pide imal edilmeyeceklir,
l5) SattŞa seİgilenen ürtinler camekanlarda satış€ aIz.edilecektİ. Ftnndan yeni çıkan üaünler dinlendirme yapılı.ken açıktabekletilmeyecek üzeri steril bir malzeme ile önulecektir,

J9] .:ırünl:r.valanq§ın dokunaİnayacağı temas etmğyeceği bir şekiide sunulacak ve teslim edilecektir,
l7).IlÇemi,/de flrın halici ekmek satlşl yapan işyerlerince;kmeğin kese kağldı içerjsinde ve kese kağldınln ağzı kapalı bir şekildesat!labilmesi mumkilndür. Be linilen şeklin dışında ıe açıkta saişı yapııanİı<rnei Belediye Zabııa ;jrıigince ıofları,ıaraı<
tutanak altına almacak ve sağhksız ürün kapsamında eniümen karaıılıe imha edilecektir, Et-"gin ta..ias-au ia tu ,suı
lij].T]T*];İ9:I '.İd":: |l., ıçl.erinde 

:?].angaşlann.temas etmeyeceği v; sadece hijyen tİraııaİru ,y-J".r*"ı"" 
"ıın.eIoıven 8lymek koŞuluyla poŞetlenerek satllabilir. Bu kurallara uymamak belediye ençttmJnince ilkinde paıa cezasl, ikincisindeişyerinin geçici olaraİ kapalllmasl, uçiincüstlnde iş yeri ruhsann; iptali ile sonuçlandırıIaca.ktlr.

J6) l aze ve bayat ekmeklerin birbirine kanştt rılalak satışa sunulmasl,
37) Bayat ekmekleri tekaI hamu.a kataralq üretim yapılması,
26- Ekmekle.in üretim ve satıŞ ytrlerinde, taze ve bayat ekmiklerle ilgili, taze ve bayat olduğunu gösterir levhabulundurulmaması.
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27- Ekmeklerin üretim ve sattş ye.lerinde, elektronik terazi bulundurulmanası.
3l' Ekmelq ekmck ÇeŞitleri vc unlu gıda maınulleri imalathanelerinde un eleıne eteğinin çalışr durumda bulunmaması,

oNİKiNcl BöLüM
KASAP TÜRü İŞYERLERı İLE iİ,ciı,İ EMİR vE YASAKLAR
Mıdde 15: Frrın|ar ile ilgiti hususlarda aşağıdaki esaslaıa uyulması zoıunludur;
l ) Kasap dükkanlarında deri bulundurulmayacaktır,
2) Kasaplaİ etlorini buzdolabının dışında teşhi! ctmcyeceklerdir,

]) 5asae.dükkajılglnda ve ahşveriş merkezlerinjn ct ıeyonlaıında hazır kıyma bulundurulmayacah4
4) Kasaplar, yetkili kurumlaıdan izinsiz sucuk vb. gıdaİaıı imal etıneyeccÜcrdir,
5) Kasapla.., açıka et naki| etmeyec€klerdir,
6) Kesim ha}rr'anlannıı şhir içerisinde yaya oIaıak nakledilmeleri yasaktıı
7) Her tltlü kırmızı ve beyaz ct ürüıl9rinin paket s8ttşlnda, orctim izni ile iigili belgelcrin baİkodurıu ortln üzerine yapıştırmak
mecburi_o|up. üretim izin be|geleri olmadan satışa sunmak yasalİlr, "
8) Özel kesim yaparak et satan marketlerde, sorumlu kontol veterineri bulundurulacaktır,
9) DaıngasıZ olarak ct ve benzeri şcyleri satmak yasaktlr,
l0) Seryal kasap!ık yapmak yasaltır,
l l) Etlcrin paİçalandığı, işlçndiği ve tcmas ettiği hcr t0.1ü ,tzey, malzeme ve makinelcrin kolay temizlenebiliı yıkanabilir vedezenfekte edilebilir nitelikte olmasl mecburidir,
l2) Dükkan|aldaki et §at!Şl yapllan bölürnlerin şeffaf ve müşteriler taİafından görü|cbiIir şekildğ düzenlenmesi zorunludur,
13) KasaPlaida bulunan bıçalq satır vb. kesici aletler temiz ;c paslanmaz malz-çmc ile imai edilmiş olacaktır.

oNüçaNcÜ BÖLÜM
oTEL TİrRÜ IŞYERLERİ İLE iLGİLİ EMİn vn ylslxr,.ın
Mıdde 16i Oteller ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyılması zorun|udur;
l) oteller odalann kaç kişilik olduğunu belinmek zorundadir,
2) oıeller odatarında telefon, terlik bulunduımak zorundadırlar,
3) otcller, odaların banyo, tuvalet ve kat aralannda yeterli aydınlatrnayı sağlayacak|aıdır,
4) otellq oda numaralarınt kapı tızerinde belirtecekierdiı
5) 24 esasına göre recepsiyoni§t görevlendirmck zorunludur,
6) Tüm odalaİda sıcak su bulundurma mecburiycti bulunmaktadır.
7) otclIeİde ilÇemizi ve bölgcmizi taİutıcı,_gczilecck vç görüleçğk yerleri belirtir ilan, aİiş, broşür vb. materyaller mlışlerilercegörtllccek yerlcrdc 85ılı vc masa üzerleriıdc veya odalarda bulunduruıacaktır.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GEZİCİ VE SABİT SATİCr İLE lLCiLİ EMiR VE YASAKLAR
Madde.l7; cczici vc sabit satlcl ile ilgili husus|arda aşağıdaki csaslaıa uyulmasl zorunludur;
l) Bclediecc_izin verilmeyen ycrlerde, sabiı ya da gezici 1selyaı) saııcı!ıi yapı|masl yasaktır,
2)§czonluk olarak Ya da belIi bir süre ile izin veri|en tezgah,'jergi ve benzerlerinin, *lediye-tarafından veriten sürç sonunda
İd9]1|T*'.Try."|:9ur, S0rcsi bittiği halde kaldırılmayaİ scrgi,İezgah ve benzerleri Beıejye turar,nauı ıtaİJİnİ11.j.-r^.ı-ılglllstnocn taistl edlllr,
3) simit türü bcnzcri unlu mamullerin satışl için belcdiyece belirlençcek standanlaİdaki aİaçlaİ dtşnda ve izin verilcn yerler
dışında satış yapıImasl yasalİl.,
4) cezici ve sabit o|aİak izinli satış yapanlaıln, sattlklafl malı nereden aldıklaıını belinen alüş fafu.asını yanlalında bulundurmaİ
ve ibraz etmek zorundadlr,
5).BelediYe BaŞkanlığınca gezİti ve sabit satıcılık yapma imi olmadaı sahş yapmak yasalııır. (Beldede ekonominin vc ticaretingeliŞtirilmesi ve kaltt altua alınmast amacıy|a iziısiz satış yapan ,"yya, j,",la, r""İiy"n"n ."n 

"oİİiı 
l|in.İ;;;;;; ;;;* ..yy.satıcllann faaliYetlen men edilmesi sonucu, ce,ası ortenmİİerİk iki gİın içinde geıi alınmuy- grau ."aa"İ".i ı" 

"lİuİödenmeyerck otuz gon iÇindc geri altnmayan gıda dışı maliaı ıclca-iye Başıaninın onayı iie yo'ksullaıa vcrilir.)

ONBEŞİNCi BÖLÜM
HURDA, oDUN, KÖMÜR, KUM, çAKIL, MALZEME DEPoLARI vE sATlŞ YERLERi lLE iLGİLİ EMİR vEYAsAKLAR

M'dde ı8: Hurd4 odun, KömOı Kum, Çakıl, Malzeme Depolaıı Vğ sallş Yerle.i iıe ilgiti hususlaİda aşağıdaki çsaslaİ8uFlması zorunludur;
l) Şehiı içerisinde, mcskun mahallerdç ve boş aİsalalda odun, kömüİ. kum, çakıl
ve huİda depolan aÇtlamaz ve bu tiir malzemelerin saışı yapılamaz. Ruhsatlı depo|arda ise ruhŞatta belirtilen mikt8İdan fara
depolama yapıIamaz,
2) Kömİıi satıŞ Ye.lÇrinde, belirlenen staııdaıtlara uygun torbalaıda kömtlı saıışı yapılabilir. Açıkta dölgne odun ve kömiır
bulunduıu|amaz ve satışı yapılamaz,
3) sıv_ılaŞtlnlmtŞ petrol gazt ile kolayca ynnabilc_n, parlayan ve patlayajı kimya§al maddeler satan işyerIerinden, izin belgeİerinde
veYa özel mevzuadannda gösterilen öIÇüle.den fazla miktaıda yanıcı, parlayİcı ve patlayıcı madde bı.ılundurulau., yuruİ.,,r.
4) Şehir iÇeıisinde vc mesk0n mahallerde daha öncc açılan odun ve l'omır aepolaıi, neİıurlu yangına karşı onlem aİmakzorundadr.

ONALTINCI BÖLÜM
KAMU ALANLAR! İLE İLGiLi HÜKÜMLER
Mıdde.l9: Karnu Alanlan iIe ilgili husu§laİda aşağıdaki esaslaİa uyulması zorunludur:
l) Cami.avlusun4 anıt etraftn4 köprt! paık ve yeşiİ alanlaıa camekİn, tab|4 el arabası gibi araç ve gereçleri bırakmak su.ttiyle
d0zenini bozınak yasaklır,

J., 4?
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2) Binaların, abideleirL koiunmasl gerekli olan ktlltürel varlıklanrr camiler ve he. tüıItl ibadet yğrlerinin yüzlerini, duvarlaıını,
:fjcr s9kaİ 

Ye_t 
efuvailan tcbeŞir, yağh boy4 katran vesaire ile karalamak, buralara yaz, y-.ul, çir."İ ," tİİİ.,..ı, y^uı,u,.

3) Belcdiyemizden izin alınmadan kamuya ait alanlalda süreli ya da süresiz stant kurmak yasakır,

1l9:19::::It:"_9|!111ITdi vuyu.y" -aç geçişine engel olacak demiı kaztk, zincir ve beton'bıok, paık yasağt dubalaı gibiuzıKı engeıler oluŞfuiulrnasl. küaYolu iIe kaldnm ara§ına motorlu araçların çıkaııIması amacıyla demir'veyİbctİı malzeme ile
rampa oluşfu rulmasr yasaktır,
5) Kamu ve Şahls arazileri uzerine Betediyeden izinsiz hernevi büfe vb. şeyter koymak, inşa ctmek (Yapıldlğt takdirde Belğdiye
tarafından kaldlnlarak masrafl arı sorumlusundan tahsil edilir.) yasatıır,
6) Caddclerde, Yollaid4 kaldınmlaıda ve urnıma mahsus alanlaıda kabuklu ycmiş artıilaıını yerlcre dökınek ve atmak yasa}lıı,
7) Kamu}a ait Yerlcrdc bulunan ağaÇlann dallarını koparmalç kesmck, banklİı ve otuıma gıuplaıınü tahrip etrnek, paık oy.ın
araç]artna zaıaİ verecek şğkilde kullanmalq sökmğk çaımak ve hğr turlu zaıar vcrmek yasaktır,
8) Kaldınm ve yaya yollaİ tlzerindeki engelli vatandaşlann haİtket kabiliyetini aftıİan engelli yaya ve kaldınm çizgilerikapattlarnaz, önü kesilemez ve önllne e!ıgel konulamaz"
9) Kaİnuya ait al8nlara, bu alanlaİdaki duvaİ, ofurma gnıplaİın4 köprülere, a|t ve tist geçitlere, yollaİ4 direk Yb. gibi yerlcre yazıyazmalc boyarnalı karalamak ya§aıdır,
l0).AraÇlann hızuıı tesmek veya yavaşlatmak amacıyla konulan hız kesicilerini kopaİmak, tahrip etsnek vçya betediyeden izinsizyollara hız kcsici halat vb. malzeme koymak yasalıır.

ONYEDİNCi BÖLÜM
PARK VE BAHÇELER iLE iLGİLi HÜKÜMLER
Mıddc 20: Paık ve Bahçcler ile ilgili hususlaıda §ağıdaki esaslaıa uyıılması zorunludur;
l) DtlzenIcnmiŞ alanlaİda vc paıklaıda çimtnlere ve çiçeklçre basmaİ, çiğnemck, tahıip etmelq top oynamak, ağaç|aİa fidanlara
zarar.vermek, ÇiÇekleri koPa.mak, hayvan bağlamah ağaçlaı4 fidanlara ve korkuluklaıa ,-. ,".İn"[, iı- *.-uı,'* !"p,ş,-"ı.,delici ve kesici aletlerle zaraı vermck,
2) Park ve bahÇelerdeki YcŞil alanlaı4 aydınlatma tcsi§&tIarın4 ofurma ve oyun gruplan ile diğçr eklentileıe zalaı vgrmtk, yazı
yazmalq boyamak, vasflnı değiştirmelq buİalafl işgal çtmck ve kirletrnek.
3) Genel sUs_ havuzlaiına girmek, sulunu almaIq umuma açık palklaıdaki arııt, c§e. ve eklentilerine zaıaı verme1ç
4) PaIklaldaki banklard-a masalarda ulıımat<, yatmaıq nahoş hal ve haİeketle.de bulunmak içki içmek,
5) Paık ve Bahçclerde iln vcriIen yerIerin dışuıda mangal yakmak
6) Izinsjz sergi kurmak vcya her ne suretle olu.sa olsun yiyecek ve içecek satrnalq
7) Parklai4 bahÇ€lere ve benzeri yeşil alanlara çeşitli atıkİaıın atılması, kabuklu yemiş aıtıklaıını yç.l€re dökmek vç stmalq
8) Paı* ve BahÇelerdc BelediYcce konulmuş kanope, masa bank vs. gibi ycrlerindışında yere çuı, kiıim vs. sererek oıurmak,
9) BjlcdiYe taiafindan izin verilmeyen paık ve bahçeter€ motorlu ya da motorsuz araçlarla girmekve bisiklet suımelq
10) Paık ve Bahçelcre ve yeşil alanlara çöp dökmelq
l l) Beledi}ece v€Ya belediye Şirketince işletilen alanlaıda söz|eşme veya şaıtname ile belirlenen kuraltaIa uymaınak.

oNsEldzİNcİ BÖLüM
DİĞER HUSUSLAR
MıddO2ı: Belcdiye zabıtasln|n görev ve yetki alanlaründ& işlenen kabahatler kaİşılığında görevli zabıta memuİuna zorluk
çıkarmak ve mukavemeı etmek yasa.lıiltr.
Mıdde 22l Bu Yönetınelik'te Ycr atmayan.hususlar ile ilgiIi olaıak ilgili diğer kanun, yönetrnclik ve gcnel hükumler uygulanır.Mıdde 23ı Bu Yönetinelikte ycr alan aıcak mğr'i mevzu8t hükümlerinıte a-çıl<ça belinilmiş ve özel hİkümlere 

'"gİan,İ1,ş 

r-rn
ve YöncınÇlik maddeleriyle çelişmesi durumunda Kanun ve Yöneuneliklcrin tingördüğu hiıkümler uyguüanıı. - -

ONDOKUZUNCU BÖLÜM
CEZAi HÜKÜMLER
Mıdde 24:
Bu yönetmelikte belirlenen kuraIlaıa ulıılup uyulmadığının denetimini belediye zabılaları yapaI.

Denctim ve Kontrol yapan zabııa memurları taİaf]ndan tanzim edilen te§pit tutarıaklan Belediye EnçOİnenine gönderilir.
Zabıta mcmurlan tardfındaıı tanzim edilen tespit futanaklaıına istiıadİn; Bclediye encUmçıi, 1593 Sayl, 

-üınumİ 
Hıfzıss,lıl,u

_Kanunun 
263'0ncü ve l60E Sayılı Umuru Betediyeyc Mlıteattik Ahkamı cezaiye Hakkında 16 Niian ı340 TaIih ve 4E6

Numaralı Kanunun Bazı Maddclerini Muaddil Kanunun l'inçi maddesinde yer atan ;'yasaklanan faaliyetln menine İaraı vdıir,,
!i'küT tetkisİ ile BelediYe meclis ve encümenlelinin k€ndilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin veraıgİvaziİe ve saıaııiyet
dairesinde i$ihaz ettikleıi kararlara muhalif.hareiet odenlerlc belediyc kanun ve nizam ve talimatname lerini-n rneı veya cmrenıgifiilleri iŞloYenlcre veya yapmayanlaıa B€lcdiye.Fnçüm€ni karan ite yasaklanan faaıiyçtin şanlan;;; k;İ;;"1-a,g, ;"'İİ; 1upru,nau
her turltl tedbirin son bulduğu yöntındcki işycri itgilisinin taahhüdü;un yazılı olaıİ bildİrilmesine kadaı gcç-en soİe içın işyeri
kaPatma cezast verilir, beltdiye encumenincc Kabahatüer Kanununun 32 nci maddesi huküıOne g;;;;;; p." 

".r*, ,"yasalilanan faaliyetin menine kaİaİ veriliİ, veya mitsadçre a.ltına alınmasına kaıar verilebilir. Ayrıci enctımence karaİda ilgili
kişiye bir süre dc verilebilir.

Encumen taraflndan verilen idali püa cezasl Mali}Iizmetleİ Müdurlüğüne gönderiıerek bu birim taİafından gerekli iş ve işlemlgri
YaPılaiak 6l83 saYılı Ammc Alacaklannın Tahsil UsulU Haikında Kaııun hİkümlerinç gör€ tahsil edilecektir]

idaıi para^cezalaıı her_ takvim yılı başındaı geçerli olmak itzere o yıl için 4.1.196l taıihli ve 2l3 saylt Vergi Usul Kanununun
mükcrier 298 inci maddesi hükümleri uyaıınça tespit ve ilen edilen yeniİen degerleme oranünda anıııI;k uyg"ulanır.
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YENİ DÜZENLEMELER
Mıdde 27: Bu Yönetİnelik'ıe bahsedilmeyen işyeıleri hakkında o işyeıi ile ilgili oIaıatq diğcr işycrlerine uygulanan benzerihükümlcr uygulaİlr.

YİRMİBİRİNCI BÖLÜM
UYCULAMA -YÜRÜRLÜK
Uygulımıyı ilişkiı hususlır
MıddG 2E:
Cezai müclryidenin uygulanmasııda şu hususlaİa dikkat edilir:

KiŞi hakkında uygulanan tcspit futanaklafl ilgi!isinc_verilmck 0zerc tebliğ cdilil. llgilisi karu tebliğini almaktan kaçınırsal9l02ll959 taıih u_e 720l §ayılı Tebligal Kanunu hükümlerine görc işlerıİyapıhr.
a" l)Tcspit Tutanaklan mahallinde ve görgü sonucu tanzim edilir.
a"2)Tespit Tutaİıaklannda madde numaıası ve ka§ılığı kendi hanclerine açıkça yazlIır.
a"])Bu Yönetrnelikte bclirlenÇn kurallaıın ihlalinin ıicaıi faaliyet çcrçevesinde oİması halindç, suçu işlğyenin durumu dikkaıe
alınarak işlem yaptl!r.
a"4)Tcspit Tutanaklan Belediye Encümenine sevk edilir.

Bu yönetmelik kapsamında bulunan suçlaıdan dolayı Belediye Encümenince verileçck sanat ve ticaİetten men karaİlaının
uygulamasındq

Haaılık; Karaı ilgiliYe tebliğ edilerck bozulabi|ccek mallann zaıuri ve şahsi eşyalan ahnması, işyeriniı hazırlanması için 24 §aatsllrc verilerek işyeri süibinin kapatına işleminde hazır bu|unması istenii
Uygulama: Verilen surenin dolmasl ile yapılaçak kapatma işlcminde; Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durum|afi önltvici
tedbi.ler alını.. Pencerğ ve kaptlaı kapatılaı.ak d§anrla tcmas kesilir. lşyerİnin dışa açılan ttim^ Üİrı61.İ1nut uı"İİ . İp"*"
futanağında kaPatrna ıcdeni, kaç yerde m0hürleme yapıldığ, tarih ," ,-ti t"li.tiİ"r.İ irr" at,n" ı,nİr. i--o-'r|İİ.*,
halinde duruın tutanakta belirtilerek imza alhna alınır.
ihlal; Encümen kaİan ilg sanat Ye tiç8renen mcn edilen işyeri, kararda belirtiten soredcn öncc muho. bozulaİak açttdığı takdirdğ ;"m0h0r fekki futanaği' futula.ak Cumhuriyet Savcılığma;uç duyurusunda bulunulur. işy"ri y"rİ;";;dud""İİ'so-r"Tin ooır^,
durumunda "mühür kaldırma futanaği' ıanzim edilerek işyerİ sahibine veya temsilcisin;bir ;uıet tçslim edilir.

Mahkcmc KaraİIafl; Yetkili mahkemeler taİafindaJı Belediyc cncümeninin verdiği karaılaı için yürittmcnin durdurulması veya
tedbi. karaı su.eti ibraz edildiği takdirdc kapaıına iştemi iptal editir. Mükeme k-aıarının hari.i,İa" nput u ;şı".İ Jrİ]r.ı.-.
Uygulımada Dİkkıt Edilecek Husus|ır

Mıdd€ 29: Bu yönetmelikt§ bclirIenen kurallaİa aykın haİekeı cdilmesi halinde;
Kurallara aykın haıekct edildiğine memurun bizzat şahit oIduğund4
Alınaı_yazılı ya da sözlü bir şikayette olay mahalline vanldığ;da mcmu. taİaftndan kunl ihıalinin göriılm$i vc bu ihlaligerçek|c$irenin bizzat tğspiti vcya civaİdaki kişil9rirı yaah şahitliği ile,
Kural ihlalinin delilinin olay müallinde buIunması ancak ilgilisinin tespit cdilmesine ragmeı kişiye ulaşılamaması durumundayapılaçak araşh.ma sonucunda ilgilisi bulunduğunda,
Ç) 

_ 
«rıral ihlalinin, baŞka bir resmi kurum taıafindan, ihlali gerçckle$irenin, valsa delilleri ile birlikte kimtik bi|gileri ve açık

adresi bildiri|diğinde belediye zabıtalaıı taısflndan futuları tespit tutanaklanna istinadcn Bel"aiy".n.ur.nİn""..-İ-İ"p,".
uygulantr.

Uygulıms Alınl
Mıdde 30:
Bu yönetmeliğin uygulanmasında Çamlıyay|a Bel€diyesinin sorumluluğu Çarnlıyayla Belediyesinin sınırları ve diğeı mevzuatlaİ
ile sorumIuluğuna verilen al8nlar il€ sınırlldlr.

(02.02.2022 tırib vĞ 2022lı0 §ı},rİ m.clis Klrırınln onOçOıtcğ sıhİfosidir.)

YİRMİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLI HüKÜMLER

Mıdde 25: iŞlediği fiitin hukuki anlam ve sonuçlanıı algılamayan ve bu fiillc ilgiIi ola.ak davranışlannt yönlendirme yetencği
gel§memiŞ onbcş yaşüıdan küçOkle.e ve davraıış yetenği onemıı aerec"ae azuı-,rış ut,İ;;ı,;;;;;;;;;tİ;;;İ '
Yönetmelikıc bclirtj|cn cezai müe}?idetcr uJg]|Tmaa arıcak iş yerlerinde bu gibi insanları çalıİtıranıar ı,u*,'rau L, 

-rlşiı.,i"
işlediği suçlardan dolayı mUcyyide iş yeri i|8ilisine uyguIanır,

Mıddc 26l Bu yöneıtnelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta ycr aİan hlıktımlğı ayncn uygulanır.

Uygul8ma ve sorumluIuk
Madde 3l:
Bu yönetİnelik hükümlerini iyidere Belediyesi uygulamakla görevli ve sorumludur

yürürlülük
Madd€.32:

l]lTl1.'l! !|i9:1 
Bclediye Mec|isincc kabul edi|ip onaylandıktan sonra 30l l sayılı kanunun 2,nci maddesi gereği uygun

araÇlal(llan, a§kl ve lyidcre Bc|ediyesi wEB sitcsi yaylmlanma) ilc halka du},ıı.uldukta[ soüa }.iı.ürltlğe girer.

h fry



(02.07.2022 tırih,üe 2022/t 0 sıyh mcclis Krİ.rının onddrd0Oco §ıhif.§idir.)

YükümıOlük
Mıdde 33:
5393 saYıll BelediYe Kanunu'nun l3.maddesine göre Belediyc stnı.ları içinde ofuran, bulunan veya ilişiği otan gerçek ve tüzelkişileı; Belediyenin kanunlara dayanan ka.raılarıni, emirlerine ve dry"J""nu ry.uu" yükümıudtı.
YOrüimc
Msdd.34:
Bu yönetmeIik hükümlerini İyidere Belediye Başkanı yürtttür.

yüıılrlOkte! kıldlrllan yötrctmelik
Mıdde 35:
lyidcre Belediye Meclisinin 05.I2.20 l4 taİih ve 3 l saylll karafl ile kabul edilen zabtta Ta|imatname§i yüriırıllkten kaldınlmtştır.
yürürlük tarihi
Mıdde 36:
Bu Yönetmelik lyidere Belediye Meclisince 02/02D022 taİhli ve 2022 /l0 sayılı kaıarı ile kabul edilerek 30l l sayılı ResmiGazetede Yayımlanacak olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2'ncı -aaaJleğnc; ;y;;;;İ;İ;İar'İİ.İa*ı*
sonra}d rluğe girer.

EK-!
Çöp vc sopnhtti kapsamüna girmeyen maddelçr:

a) Her t0Il0 in§aat anıklan, t§, fuğl4 molozlal (çimento, kireç vs), kereste demir malzEmğ ve atlklan.
b) Evlerdcn çtkacak kercste vc odun parçalan.
c) Biıumum imalathane ve fabrika anık|8n.
d) Tamiı edilen yol artıklan, yol çamut ve molozlan.
e) Budana[ kcsilen ve kınlan ağaçlaİ, ağaç dallan, parlq büçe, sebzc vc mclıe bahçesi atıklan, kalorifer, küI Ye cüruflan.
Çöp vc supriinttl kapsamına giren maddc|cr:
a) Mutfak ve yemek anıktan, odun küllcri.
b) Bjlumüm konserve, yağ tenokeleri, ilaç t(T ıtu vc şişeleri, cam paıçaları, plastik kutu, kov4 küçük bidon vs.
O Elekırik suPürgesi anlklan, süpurge aılık ve suprüntuleri, heİturİu ta!,t, ,uturu"İrtu ,. pİ.çuı91, .JJ"nin ve yollaııı
kardan ıcmiretilmesi.
d) Ev dikiş aılklan, paçavra ve bczlcr.
e) Ağaç yapraklan, yol vc caddelere pisleyen hayvan pistikleri.
0 Daimi ve geçici Pazarye.lerinin suprtlnt{rleri ve h8l çöplcri.
g) sahipsiz her tlırlu halran lcşleri
h) soba kolleri.

ŞekliYle5393 saYllı BelediYe Kanununu_n l8'inci maddesinin (m) fıkrası gereğince kabulüne,30ll sayılı
Resmi 

_ 
Gazetede Yayımlanacak olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2;nci maddesinİe yer alan"Mahalli idarelerce düzenlenen ve_ bu idarelerin yetki ve görev alanlarına giren vtin"trn"ıiİ]e., ,aı,uııinoe

Çlkan gazete veYa diğer yayın yo|ları ile ilan olunui'hükmtı geregi beıeğemlzin ."r yuy,n 
"İİİ-,yl" 

,"
1ı_ slflında ilan edilmesine; iyidere İlçe Belediye Meclisİnin, ştJBe'İ ayı veclis İopIantısının 02
ŞUBAT 2022 ÇarŞamba günü saat 13.30' de yapİlan toplantının Z. cııoo"- madaesi işareİle yapııan
oylama neticesinde Oybirliği ile kararlaştırılmıştİr.

MEcLis BAŞKANI KArtr Qye) KaTiP @ye)

Saffet METf,
Belediye kanı

Hasan KOLCU Zeynep ERSOY

ö

fu



.ü

KaTİr @ye)MECLiS BAŞKANI

Saffet METf,
Belediye ka

öınııi
MECLİsE

,,^^_ ,_".lid_i|"Tiz 
Fen işleri Müdürlüğünün 28-01.2022 tarih ve l833 sayılı yazı içeriğinde yer alanllçemaz Ustüpiler mah. 678 Ada l4 Parsel içerisinde Kalan 274,i4m'- alan' İğ taşınmazın

Karnulaştırılması konusunun Mecliste görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE @elediye Başkanı)

KA AR

__ _fuq' Sicilinde kayıtlı bilgiIerine göre; Rize İli, İyidere ilçesi, Üsttipiler MahaIlesinde pafta
No.:F44-C-23-C-1-C, Ada No.:678, Parsel No:14, numarisında kayıtli olan iı ıam" İİ^İ' şt,.,ıma,islenilen alanın Belediyemizin uygulama imar planına göre yoI olarak ayrıian alanda kaldıkları
görüldüğünden yol olarak ı<uıılnıımlr ıı.z9"" , +oso iyıh kamulaştırma Kanununda Değişiklik
YaPılması Hakkında Kanun İle Değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre Belediyemiz adına
kısmen kamulaŞtırılmasına , buna ait işlemleri 5393 sayılı Belediye Kanununun j4 uncu mJdJesinin (b)
bendine göre yürütmek üzeıe_. Belediye Encümenine yetki verilmesine; İyidere ilçe Belediyi
Meclisinin, şUBAT Ayı Meclis Toplantsının 02 ŞUBAT 2022 Çarşamba günü saat 13.30' de
yapılan toplantının 3. Gündem maddesi işaretle yapılan oylama' neticeJnde oybirliği ile
kararlaştınlmıştır.

Hasan KOLCU

KATiP (Üye)

Zeynep ERSO}'

W

Karar No
ll

Kararın
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Kamulaştırılma Kararı Alınmasİ

Eden IJ

Belediye
Meclisini Teşkil
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Tevfik Ali KAVALCI
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T.C.

iyionnı srı,roiyn n.+şxı,Nı-ıĞı
MECLlS KARARI

xarir @ye;ıuıcr,is BAşKANI

Saffet ME

öxBni
}Dcr,isE

*, . 
B,e.lediVemiz Feı_ İşleri Vlüdürlüğünün 26.01.2022 tarih ve 1826 sayılı yazı içeriğinde yer alan

|lÇemiz Hazar mah. 326 Ada l Parsel ve 326 Ada 2 Parsel No.da kayıtlı taşınmllaıın Kİnulaştırılması
konusunun Mecliste görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Sıffet METE @elediye Başkanı)

R

TaPu Sicilinde kayıtlı bilgilerine göre; Rize İli, İyidere İlçesi, Hazar mah. Mahallesinde pafta No.:
G4+B-02-B-+B, Ada No.:326, Parsel Noıl (2008,06,83m') ve Pafta No.: G44-B-02-B-4B, Ada
!o..:!J0, Parsel No:2 (l433,58m') numarasında kayıtlı olan ve kamulaştırılması istenilen parsellerin
BelediYemizin uYgulama imar planına göre Sanayi Sitesi Alanı olarak ayrılan alanda kaldıkları
giırüldiiğinden belediYemizce l6 dükkan ve ] mescit olarak projelendirilerek yapılması planlanan sanayi
sitesi olarak kullanılmak üzere,4650 sayıIı Kamulaştırma Kİnununda oeğişİı<ııı< yapılması Hakkında
kanun İle Değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununa gore ıilldiyemiz adına kısmen
kamulaŞtırılmasına , buna ait işlemleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 34 üncü maddesinin (b) bendine
göre Yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine: İyidere İlçe Belediye Meclisinin,
ŞUBAT Ayı Meclis Toplantısının 02 şUBAT 2022 Çarşamba günü saat ı3.İ0' de yapılan
toplantının 4. Gündem maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde oybirııgı ile
kaıarlaştınlmışhr.

Hasan KOLCU

KATİP @ye)

Zeynep ERSOY

ü

kararın Tarihi
02l0212022

Karar No
12

Kararın
Konusu

Kamulaştırılma Kararı Alınması

Eden Ü ler

Belediye
Meclisini Teşkil

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin M
Zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI
KAVALCI

ETE, Tevfik Ali KAVA
, Aydemir TARAKÇI, ,

LCI, Hasan KOLCU
Şenol BALCI, Özgü

tılKa mayan
ü

Tevfik Ali KAVALCI
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MECLIS BAŞKANI

Sıffet ME

T.c.
iyiotnı nrınoiyr sışKAxLrĞı

MECLİS KARARI

xı,rir @ye;

öxrıri

.. . 
BelediYemiz Fen İŞleri Müdürlüğünün 26.01.2022 tarih ve 1822 sayılı yazı içeriğinde yer alan

IlÇemiz FethiYe mah. l47 Ada l ParseI, |29 Ada 5 ParseI No.da kayıtlı taşnmazıann rcu?J"şt,.,ıru,
konusunun Mecliste görüşüterek karar alınmasını rica ederim.

§affet METE (Belediye Başkanı)

TaPu Sici|inde kaytlı bilgilerine göre; Rize İli, İyidere İIçesi, Fethiye mah. Mahallesinde pafta
No.ı44-23, Ada No.:147, ParseI Noı1 (l2,83m') ve i:Dafta No.:44-23, Ada No.ıl29, Panet No:5
(7.4,7Em') numarasında kayıtlı olan kamulaşhrılması istenilen parsellerin Belediyemizin ,yguı".u i.u,
planına göre 

_meydan olarak ayrılan_ alanda kaldıkları gortıldtigiınden meydan ve ."yar-o" bağıantı
Yolu olarak kullanılmak üzere, 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda »ğışi11ılı< yapıİması Hakkındakanun ile Değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununa gore nilediyemiz adına kısmen
kamulaŞtırıImasına , buna ait işlemleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 34 üncü maddesinin (b) bendine
göre Yiirütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine; İyidere İlçe Belediye Meclisinin,
ŞUBAT Ayı Meclis Toplantısrnın 02 ŞUBAT 2022 Çarşamba günü §aat 13.i0' de yapılan
toplantının 5. Gündem maddesi işaretle yapılan oylama 

"neticesinde 
oyuirıigi iıe

karaılaşhnlmıştır.

Hasan KOLCU

KATIP (Uye)

Zeynep ERSOY

ö &

kararın Tarihi
02l0212022

Karar No
l3

Kararın
Konusu

KamuIaştırılma Kararı Alınması

Eden Ü eler

Belediye
Meclisini Teşkil

Belediye Başkanı Saff€t METE, H
Zeynep ERSOY, Emin RAKICI, A
KAVALCI

üseyin METE,
li BALCI, Ayd

Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KOLCU
emir TAMKÇI. , Şenol BALCI, Özgü

tııKa m avan
ü rc

Tevfik Ali KAVALCI


